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Resumo  

Introdução: Benzodiazepínicos (BZD) são fármacos com efeitos ansiolíticos e 

hipnóticos. Seu uso deve ser restrito a 4 semanas, devido a seus efeitos colaterais e 

potencial de gerar dependência. Ainda que os riscos associados ao consumo 

estejam bem estabelecidos na literatura, observa-se um descumprimento das 

recomendações de uso, em especial pelo uso prolongado dos mesmos. As drogas Z 

entraram no mercado como potenciais substitutas dos BZDs. A partir disso, o 

número de prescrições cresceu consideravelmente. A progressão dos estudos com 

essa classe de drogas demonstra que apresentam efeitos deletérios similares aos 

seus precursores; ainda assim, existem crenças a respeito de sua segurança e 

efetividade que não estão alinhadas a evidências científicas. A BENDEP-SRQ foi o 

primeiro instrumento multifatorial que mensura a dependência de hipnóticos 

considerando também os sintomas de abstinência. No entanto, ainda não foi 

validado para o português brasileiro.  

Objetivos: O estudo pretendeu validar a escala BENDEP-SRQ PV para o português 

brasileiro e, a partir do referencial teórico obtido, avaliar aspectos de uso e 

dependência de BZDs e drogas Z entre usuários crônicos de hipnóticos brasileiros 

contando também com medidas provenientes de uma avaliação psiquiátrica, 

autorrelato de insônia, ansiedade e depressão. 

Métodos: Foram recrutados 179 usuários crônicos de hipnóticos (benzodiazepínicos 

e drogas Z) brasileiros, que responderam à BENDEP-SRQ PV e instrumentos de 

construtos relacionados. A validade de construto foi avaliada por análise fatorial 

confirmatória e correlações com outros construtos. Foram ajustados modelos 

logísticos de um parâmetro da TRI para avaliar com profundidade os itens. A 

fidedignidade foi medida através do coeficiente alpha de Cronbach e teste-reteste. 

Foram comparadas as pontuações de dependentes e não dependentes segundo a 

CID-10 e plotadas curvas ROC. A avaliação dos aspectos de uso foram feitas 

através de modelos de regressão logística prevendo o tipo de droga utilizado e, para 

dependência, prevendo o diagnóstico psiquiátrico segundo os critérios da CID-10 

para dependência. 

Resultados: Participantes, em sua maioria mulheres (91,6%), com idade entre 51 e 

64 anos, estavam em uso de hipnóticos há, em média 34,8 meses, com dose diária 
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definida média de 0,74. As análises psicométricas demonstraram bom ajuste ao 

modelo logístico de um parâmetro, validade de construto, critério e fidedignidade. A 

estrutura fatorial da escala foi mantida em seus quatro domínios: uso problemático 

(α = 0,70), preocupação (α = 0,77), falta de obediência (α = 0,75) e abstinência (α = 

0,84). Não foram encontradas diferenças na prevalência de dependência entre 

usuários de BZD (77,2%) e drogas Z (69,4%). As variáveis significativamente 

associadas ao uso de BZD (e não drogas Z) foram tempo de uso (OR = 1,02 [1,00; 

1,03]), DDD≥1 (OR = 0,064 [0,024; 0,17]), falta de obediência às regras (OR = 2,43 

[1,33; 4,44]) e abstinência (OR = 2,09 [1,23; 3,54]). Foram associadas ao diagnóstico 

de dependência a preocupação (OR = 1,67 [1,04; 2,67]) e insônia (OR = 1,06 [1,00; 

1,13]). 

Conclusão: A BENDEP-SRQ PV é adequada para mensurar a dependência de 

hipnóticos na população brasileira. A partir de todo um racional teórico obtido 

através da validação da BENDEP-SRQ PV, foram apontadas características 

semelhantes e que diferem usuários de benzodiazepínicos e drogas Z, bem como 

dependentes ou não dependentes. Frente ao que foi observado neste estudo, 

tornam-se injustificadas crenças a respeito de uma maior segurança e efetividade 

por parte das drogas Z.  

 

Palavras-chaves: Benzodiazepínicos, Drogas Z, Hipnóticos, Dependência, 

Validação 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Benzodiazepínicos 
 

Benzodiazepínicos (BZD) são fármacos reconhecidos pelos seus efeitos 

ansiolíticos e hipnóticos (ex.: clonazepam, alprazolam, diazepam, lorazepam, 

flurazepam) principalmente utilizados no tratamento de insônia e ansiedade [1]. Sua 

descoberta data de 1957, nos Estados Unidos e, a partir de 1960, começaram a ser 

amplamente prescritos [2]. O ritmo imposto pela sociedade atualmente é um grande 

facilitador do uso desses remédios, com altas prevalências de queixas relacionadas 

à saúde mental, como ansiedade [3], depressão [4], insônia, aumento do número de 

visitas ao médico com queixas relacionadas à falta de sono [5] e a busca de 

soluções rápidas e eficazes para esses problemas, tanto da parte dos médicos como 

dos pacientes [6, 7]. Além disso, a dinâmica de descoberta e prescrição de 

ansiolíticos e hipnóticos costuma seguir um padrão de aceitabilidade, seguida da 

descoberta de seus efeitos indesejáveis e busca de um novo agente menos 

agressivo. Comparado a seus antecessores, os BZDs foram considerados como 

detentores das melhorias desejadas. 

O primeiro agente utilizado com o fim de aliviar a ansiedade foi o álcool, cujos 

malefícios relacionados a efeitos colaterais e dependência já estavam estabelecidos 

mesmo na época em que era utilizado. Em seguida, foram sintetizados compostos 

com efeitos similares, como o paraldeído e o hidrato de cloral. Esses medicamentos 

foram amplamente prescritos, até que seus malefícios, relacionados ao 

desenvolvimento de estados psicóticos, foram evidenciados. Diretamente antes dos 

benzodiazepínicos, os medicamentos que estavam em voga eram os barbitúricos, 

que foram utilizados por muito tempo até que foi questionada sua eficácia ansiolítica 

e segurança. Os barbitúricos são altamente capazes de induzir dependência, com 

uma dose terapêutica bem próxima à dose tóxica, sendo comuns os casos de 

overdose. Esses medicamentos têm por mecanismo de ação potencializar os efeitos 

sedativos do GABA, ligando-se a sítios ativos específicos nos receptores 

GABAérgicos [2]. 
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 Os benzodiazepínicos também atuam em receptores de alta afinidade do 

GABA-A, mas só funcionam se o neurotransmissor também está conectado, assim, 

eles não podem ser necessariamente considerados agonistas, mas sim, 

moduladores alostéricos positivos [1]. Por esse motivo, comparados aos seus 

antecessores, os benzodiazepínicos foram considerados como possuidores de 

menos efeitos colaterais, toxicidade, potencial de suicídio, abuso, dependência e, 

portanto, mais seguros.  

Em um levantamento domiciliar realizado em 2005 com população brasileira 

de 12 a 65 anos, 5,6%, dos entrevistados referiram já ter feito uso na vida de algum 

benzodiazepínico sem prescrição médica, sendo maior com o aumento da idade, 

atingindo a prevalência de 6,8% para maiores de 35 anos e 5,3% para pessoas com 

idades entre 25 e 34 [8]. Com relação aos maiores de 60 anos, um inquérito 

domiciliar realizado em Minas Gerais em 2017 que incluiu 423 idosos encontrou uma 

prevalência de uso de 18,3% [9]. As mulheres recebem mais prescrições, com 

prevalência 6,9% enquanto os homens têm apenas 3,4% de uso na vida. Um outro 

levantamento domiciliar nacional brasileiro realizado em 2012 mostrou um aumento 

na prevalência de uso na vida, sem prescrição médica, chegando a 9,6% [10]. Uma 

recente revisão da literatura a respeito da prescrição de benzodiazepínicos no Brasil 

confirmou o que foi demonstrado nas estatísticas dos levantamentos, ou seja, as 

prescrições são mais frequentes para mulheres e aumentam conforme a idade [11].  

A segurança e efetividade do uso em longo prazo de BZDs não são 

estabelecidas. Recomenda-se que sejam utilizados somente quando outras 

abordagens não farmacológicas já foram testadas e por um tempo máximo de quatro 

semanas [12, 13].  A literatura demonstra que essa recomendação é frequentemente 

ignorada e existem casos nos quais o tempo de uso pode atingir vários anos [14]. O 

uso em longo prazo traz diversas consequências negativas, como déficits cognitivos 

(confusão, perda de memória, concentração) e psicomotores, que podem aumentar 

o risco de quedas e fraturas, principalmente porque esses medicamentos são muito 

utilizados por idosos [15, 16], o que representa um grande problema para essa 

população, além de outros acidentes de trânsito, possivelmente relacionados à falta 

de atenção [17]. Entre outras reações adversas a medicamentos estão a tendência 

de induzir a sonolência diurna, tonturas, fadiga e efeito rebote da insônia [18-20]. 
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Reações paradoxais ao uso de BZDs são incomuns, acontecendo em menos de 1% 

dos pacientes. Usualmente se manifestam como excitação, falar e movimentar-se 

excessivamente. Acredita-se que essas reações estejam relacionadas a 

predisposições genéticas, histórico de uso de álcool e doenças psiquiátricas [21]. 

Vale ressaltar também que, internacionalmente, é reconhecida a "epidemia dos 

opióides", com aumento no uso e abuso desses medicamentos. Junto a isso, 

aumentam os índices de coprescrição entre esses fármacos e os BZDs, e, 

consequentemente, os riscos de overdose e mortalidade são potencializados por 

associação [22, 23]. 

O uso em longo prazo de BZD também está relacionado à dependência que, 

para uso não prescrito, foi referido por 1,1% da população brasileira em 2001 e 0,5% 

em 2005 em estudos domiciliares [24]. No entanto, a prescrição médica  também 

está associada ao desenvolvimento de dependência. A literatura diferencia dois 

grupos de usuários de benzodiazepínicos: indivíduos que fazem uso deliberado e 

recreacional, em doses altas e não prescritas [25] e pacientes que passaram por 

tratamento com benzodiazepínicos a longo prazo, ultrapassado o recomendado, 

usualmente com uma dose fixa, dentro do limite terapêutico, constante e sob 

prescrição médica [12, 26, 27]. sendo estes a maioria da população dependente 

dessa classe de medicamentos [28]. Esses pacientes acabam se tornando 

dependentes em uma dinâmica denominada de “dependência de baixa dose” ou 

iatrogênica, já que é causada pelo médico [12]. A quinta versão do DSM (DSM-5) foi 

a primeira a apresentar critérios específicos para transtornos por uso de sedativos, 

hipnóticos e ansiolíticos [29]. 

A tolerância a esses medicamentos se desenvolve com o uso regular: a dose 

originalmente prescrita deixa de fazer efeito e uma dose maior seria necessária para 

que os mesmos efeitos terapêuticos fossem atingidos. O desenvolvimento da 

tolerância é rapido para os efeitos hipnóticos e mais vagaroso para os efeitos 

ansiolíticos. No entanto, o uso prolongado de BZDs com fins ansiolíticos não retém 

os efeitos terapêuticos e pode até agravar casos de ansiedade [30]. Apesar da 

tolerância, uma minoria dos pacientes que inicia o uso de benzodiazepínicos acaba 

escalando para uma dosagem excessiva [27].  
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A descontinuação do uso de benzodiazepínicos é associada a sintomas de 

abstinência, tanto psicológicos, como físicos, que podem se desenvolver frente a 

interrupção abrupta de uso ou até durante a retirada gradual em pacientes crônicos, 

devido ao desenvolvimento de tolerância. No entanto, a interrupção abrupta que é 

associada a sintomas mais graves. Como sintomas de abstinência costumam ser o 

oposto do efeito da droga, a interrupção do uso de benzodiazepínicos está 

relacionada a insônia, ansiedade, ataques de pânico, inquietude, dores de cabeça, 

tensão muscular, tremores, entre outros [30]. A forma mais branda de abstinência é 

pela reincidência dos sintomas de insônia de maneira mais intensa e passageira 

[12]. Esse efeito rebote da insônia é considerado pelos usuários como um desafio 

frente a retirada do medicamento [31]. 

Os benzodiazepínicos são sujeitos a controle especial e prescrição restrita, 

através da retenção de receitas azuis, de notificação B1 (drogas que podem induzir 

dependência física ou psíquica), conforme estabelece a Portaria SVS/MS 344/1998. 

São os medicamentos popularmente conhecidos como tarja preta, cuja inscrição na 

embalagem diz “Venda sob prescrição médica. O abuso deste medicamento pode 

causar dependência”. Ainda que exista essa tentativa de controle, Noto et al. (2002), 

em um estudo que objetivava analisar a dispensação de medicamentos 

psicotrópicos em farmácias de dois municípios do Estado de São Paulo, encontrou 

que, das 108.215 prescrições dispensadas, 76.954 eram para benzodiazepínicos, 

muitas delas prescritas com baixa qualidade [32]. 

O segundo boletim de farmacoepidemiologia do SNGPC (Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Produtos Controlados), da ANVISA, forneceu informações a 

respeito do consumo e prescrição de medicamentos controlados, como é o caso dos 

benzodiazepínicos. Dentre as drogarias acessadas, foram registradas 10.590.047 

UFD (unidades físicas dispensadas, ou seja, caixas do medicamento) de 

clonazepam, o mais vendido de sua categoria, seguido de 4.463.460 UFD de 

bromazepam e 4.360.203 UFD de alprazolam, o que seria equivalente a 56, 23 e 23 

UFD/1000 habitantes. Os mesmos 3 medicamentos se mantiveram nos primeiros 

lugares de vendas no período avaliado (2007 a 2011) e, mesmo em suas 

formulações mais baratas, foram resposáveis pelo gasto de mais de 60 milhões 
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(clonazepam), 23 milhões (bromazepam) e 60 milhões (alprazolam) de reais por 

famílias brasileiras [33].  

Quanto a dados internacionais, o Global Drug Survey de 2018, uma pesquisa 

que abarcou mais de 130.000 pessoas em diversas partes do mundo encontrou uma 

prevalência de uso de BZD em 9,5% dos respondentes (durante a vida) e 5,7% 

(último ano), enquadrando os benzodiazepínicos como a 18ª droga mais utilizada da 

lista [34]. A prevalência do uso e dinâmica de prescrições é diferente de acordo com 

o contexto social de cada país. Um estudo realizado no Reino Unido, com dados 

provenientes de consultórios médicos que atendem mais de 100.000 pacientes em 

região metropolitana, projeta que mais de 250 mil pessoas é usuária atual de BZDs 

a mais de um ano, o que corresponde a aproximadamente 0,69% da população 

entre 16 e 80 anos registrada em postos de atendimento em saúde; grande parte 

dessas (43,1%) estaria disposta a participar de um programa para possível redução 

[35]. Na Finlândia, observou-se uma tendência de diminuição de uso e uso em longo 

prazo, tanto para adultos jovens como idosos, com exceção do clonazepam e 

zolpidem, que até aumentaram durante o período estudado (2006 – 2014). O estudo 

foi conduzido a partir da análise de todas as prescrições de BZDs reembolsadas 

pela população. O autor discute que a redução observada pode ser devido a 

diretrizes estritas que foram introduzidas em países escandinavos e influenciaram 

práticas de prescrição, o currículo de alunos da área da saúde e a conscientização 

da população em geral a respeito dos efeitos adversos dos medicamentos [36, 37]. 

Uma redução com justificativa similar foi encontrada em um estudo canadense com 

idosos [38] e reduções pequenas e estáveis também foram reportadas entre idosos 

coreanos [39]. Na Holanda, mesmo que tenham existido esforços para mudar as 

diretrizes e práticas de prescrição, observa-se que os números de uso em longo 

prazo se mantiveram constantes no período de 10 anos avaliado em amostras 

representativas da população com idade entre 55 e 64 anos [40].  

Ainda que existam evidências de diminuição e estabilidade, também existem 

estudos que indicam um cenário de aumento do número de prescrições: em um 

estudo americado, conduzido com dados representativos da população nacional no 

período de 1993 a 2007, houve um aumento de 2,5 milhões para 3,7 milhões de 

visitas a consultórios médicos que culminaram em uma prescrição de BZDs; o 
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mesmo ainda evidencia um aumento de duas vezes no número de visitas aos 

médicos relacionadas a queixas relacionadas à falta de sono e 7 vezes o aumento 

de diagnósticos de insônia [5]. Entre 1999 e 2014, o aumento foi justamente devido 

à continuidade de prescrições para usuários de médio ou longo prazo e apenas um 

quinto dos participantes reportaram serem usuários de curto prazo [41]. 

Embora seja difícil estabelecer um panorama global das prescrições dessa 

classe de medicamentos [42], a literatura é convergente, na medida em que 

evidencia as mulheres como principais consumidoras de benzodiazepínicos e 

aumento da prevalência com avanço da idade. Em estudos internacionais, algumas 

características sociodemográficas são preditoras do uso crônico de hipnóticos: 

pertencer a uma classe econômica média, baixa ou receber assistência do governo, 

não ser casado, habitar áreas rurais e fazer acompanhamento com múltiplos 

profissionais. O aumento da idade é o preditor mais forte e discute-se que o motivo é 

a relação com o aumento de problemas somáticos e dor crônica, que dificultam o 

sono e são mais comuns na população mais velha  [39, 43-45], ainda que seja a 

mais inadequada para ser usuária em longo prazo de BZDs [13, 46]. 

Contrariamente, em um estudo brasileiro, maiores prevalências de uso de BZD 

foram encontradas para pessoas com idade entre 40 e 59 anos, com educação 

superior, renda alta e habitantes de áreas urbanas [47].  

A problemática da prescrição de hipnóticos é permeada por diversos fatores 

contextuais. Em um estudo qualitativo brasileiro, Souza et al. (2013) exploraram 

razões pelas quais mulheres brasileiras iniciaram e mantiveram o uso. Dentre os 

motivos de uso estavam predominantemente a diminuição da ansiedade, 

dificuldades com o sono ou fuga dos problemas. Nesse mesmo estudo, menos da 

metade das participantes relatou baixa percepção de risco relacionada ao consumo 

do medicamento, principalmente por ser indicado por médicos, que em alguns 

casos, não orientam quanto aos riscos do consumo. Apesar do uso em longo prazo, 

apenas metade das participantes desse estudo percebem sua dependência e 

relatam que se manifesta como dificuldade de dormir sem a medicação, irritabilidade 

e desespero diante da eventual falta da mesma [31]. Embora a possibilidade de 

gerar dependência e outros riscos relacionados ao consumo de BZDs estejam bem 

estabelecidos na literatura, observa-se um descumprimento das indicações de uso 
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do medicamento. Vale salientar que boa parte do uso ocorre sob prescrição médica, 

sendo portanto promovida e bem aceita pela sociedade, em uma dinâmica de 

dependência que difere de outras substâncias. 

 

1.2 Drogas Z 
 

A partir do final da década de 1980, as drogas Z (zolpidem, zopiclone, 

zaleplom, eszopiclone) começaram a ser prescritas. Esses medicamentos têm um 

perfil farmacológico semelhante ao dos BZDs, também atuam como moduladores 

alostéricos positivos dos receptores de GABA, porém em um sítio ainda mais 

específico. Existem receptores de GABA A, B e C. BZDs e drogas Z atuam em 

GABA-A, que possuem subunidades α1 (responsável pelos efeitos hipnóticos), α2 e 

α3 (responsáveis pelos efeitos ansiolíticos e miorrelaxantes), além das variações de 

β e γ, em diferentes configurações. Os BZD atuam em todas as subunidades, 

enquanto as drogas Z atuam somente em α1. Elas seriam, portanto, responsáveis 

apenas pelos efeitos farmacológicos relacionados ao sono e sedação. Esses 

medicamentos têm uma meia vida mais curta, sendo esperado que sejam mais 

seguros, causem menos efeitos residuais diurnos e tenham um menor potencial para 

gerar dependência [48].  

Seguindo a dinâmica evidenciada anteriormente para os BZDs comparados a 

barbitúricos, hidratos de cloral e etanol, os fármacos Z começaram a ser 

amplamente prescritos para o tratamento da insônia, anunciados como substitutos 

dos benzodiazepínicos [48]. O Global Drug Survey apresenta que a prevalência de 

uso na vida desses medicamentos foi de 2,3% dos entrevistados e, no ano anterior, 

de 1,3% [34]. Um estudo americano apontou dados alarmantes a respeito da 

prescrição dessa classe de hipnóticos, demonstrando um crescimento de 30 vezes 

entre 1993 e 2007; um aumento muito maior do que  o aumento  nos diagnósticos de 

insônia (sete vezes) [5]. Dados epidemiológicos mais recentes demonstraram uma 

tendência a diminuir o consumo de vários tipos de hipnóticos e uma das exceções à 

regra foi o zolpidem [36]. Acredita-se que, existindo uma diminuição no número de 

prescrições de benzodiazepínicos, ela é causada pelo aumento nas prescrições de 

drogas Z [49].  
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Em um estudo focado em fatores associados exclusivamente ao uso de 

drogas Z, foi encontrado que aqueles com mais anos de educação e renda tem uma 

maior chance de iniciar o uso desses medicamentos, no entanto, são os indivíduos 

com baixa renda e escolaridade que tem uma maior chance de se tornarem usuários 

crônicos. Semelhante aos BZDs, gênero feminino e maior idade também são fatores 

de risco para o uso de drogas Z [50].  

Os efeitos colaterais das duas classes de medicamentos também são 

similares em alguns aspectos: podem causar problemas de memória, psicomotores, 

tonturas, confusão, diminuição da concentração e amnésia [51]. Uma revisão de 

literatura atestou evidências o suficiente para que se estabeleça uma relação causal 

entre as consequências psicomotoras do uso de benzodiazepínicos e drogas Z e 

quedas, fraturas e acidentes de carro [52]. As drogas Z receberam publicidade 

principalmente a respeito de seus efeitos adversos considerados “estranhos” e 

perigosos, denominados de parassonias, que incluem sonambulismo, comer, 

conversar e até dirigir enquanto dorme, sem que se lembre de nada no dia seguinte 

[53]. No ano de 2007, vieram à tona eventos que geraram comoção e que envolviam 

o uso de zolpidem, o que incentivou a agência americana reguladora de 

medicamentos, Food and Drug Administration (FDA), a publicar alertas de 

segurança e aumentar, ainda que já existissem anteriormente, os relatos de efeitos 

adversos causados pela medicação [54]. Em 2013, devido a preocupações com a 

segurança, mais uma comunicação da FDA foi liberada, recomendando que a dose 

terapêutica fosse diminuída e descrevendo eventos adversos diurnos [55, 56].  

Quanto ao perfil de efetividade das drogas, não existem evidências suficientes 

que favoreçam uma classe em relação à outra no que se refere à segurança, 

efetividade e relação custo-benefício [49, 57]. Não há evidências da efetividade das 

drogas Z em uso crônico e, portanto, orienta-se que o uso seja mantido somente em 

curto prazo, somente em casos em que a insônia é severa e debilitante [58], o que 

também é descumprido, havendo pacientes que usam esses medicamentos há um 

ano ou mais [59, 60]. Uma meta-análise sobre a efetividade das drogas Z no 

tratamento da insônia em adultos demonstrou que comparado a placebo, esses 

medicamentos apresentam melhorias em medidas objetivas e subjetivas de latência 

do sono, com tamanho de efeito pequeno, cuja metade é devido ao efeito placebo e 



INTRODUÇÃO 
 

25 
 

que deve ser contrabalanceado com seus efeitos colaterais [61]. A qualidade das 

evidências da suposta superioridade das drogas Z é suscetível a críticas, sendo a 

principal delas que praticamente todos os estudos foram patrocinados por indústrias. 

Dentre outras estão: curta duração de follow up, problemas metodológicos, medidas 

de desfecho variáveis, divulgação seletiva de resultados, múltiplos testes 

estatísticos, diferenças inconsistentes entre estudos, entre outros problemas, que 

levam a concluir que não foi encontrado nenhum estudo que apropriadamente 

comparava BZDs com drogas Z em doses adequadas [58].  

Recomenda-se que o tratamento farmacológico não seja a primeira escolha 

de tratamento para a insônia; o mais adequado seria iniciar com terapia cognitivo 

comportamental [62].  Um estudo que comparou farmacoterapia (eszopiclone) com 

uma abordagem de redução de estresse baseada em Mindfulness (meditação) 

demonstrou resultados mais favoráveis à segunda [63]. Apesar disso, intervenções 

farmacológicas continuam sendo a escolha da maioria dos médicos e pacientes. 

Para os médicos, existe a pressão da indústria farmacêutica e ambiente de trabalho, 

de pacientes que querem soluções rápidas e efetivas e déficits em conhecimento 

especializado sobre a prescrição de sedativos [64, 65]. Quanto aos pacientes, o uso 

crônico pode ser sustentado por fatores como desconhecimento ou falta de 

acessibilidade a tratamentos alternativos, que por vezes são considerados como 

menos efetivos, ou como o medo de que os sintomas retornem e experiências de 

abstinência [66]. Ou seja, há uma busca por intervenções rápidas e eficazes ao 

mínimo sinal de problema, sem que sejam ponderados seus possíveis efeitos 

deletérios, o que perpetua a cultura de medicalização do sono. Um dado bastante 

interessante de ser observado é que vários estudos deste tema trazem pacientes 

que fazem uso de hipnóticos há muitos anos e, mesmo assim, as queixas em 

relação ao sono continuam [67]. Isso demonstra aspectos de tolerância, que já 

apresenta evidências para benzodiazepínicos [68] e drogas Z [69] e comprova a 

ineficácia do uso prolongado. Vale ressaltar que a tolerância a esses medicamentos 

tem uma característica de não apresentar necessariamente o aumento da dose, mas 

sim uma perda dos efeitos hipnóticos. Acredita-se que a continuação do uso é para 

que não se manifestem os sintomas de abstinência [68].  
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Até a terceira fase de pesquisas clínicas, o risco de dependência de 

hipnóticos Z ainda não tinha sido identificado [70, 71]. Indícios a respeito só surgiram 

depois que começaram a ser vendidas e vem crescendo desde então [72]. Relatos 

iniciais a respeito do potencial de abuso e dependência dessas drogas surgiram na 

forma de diversos relatos de caso, inicialmente em altas doses ou em populações de 

risco para o desenvolvimento de dependência de medicamentos (como usuários de 

álcool e outras drogas e histórico de condições somáticas ou psiquiátricas), e com o 

passar do tempo, também em indivíduos saudáveis [73, 74]. A literatura se divide 

entre estudos que atestam a efetividade e segurança do uso dessas drogas, 

considerando que apresentam um baixo potencial de abuso e dependência [48], mas 

muitas vezes sujeitos a vieses de publicação e conflito de interesse [61].  

Atualmente, sabe-se que o potencial de abuso e dependência de drogas Z é similar 

àquele de benzodiazepínicos, não só para doses altas, como também para doses 

terapêuticas [69, 75]. Inclusive, um recente estudo com dados em larga escala 

provenientes de uma fonte considerada como padrão internacional evidenciaram o 

potencial deletério das drogas Z relativo a abuso e dependência em mais de seis mil 

casos únicos. Os autores desse trabalho discutem que os dados existentes ainda 

podem ser uma subestimação da real prevalência, tendo em vista que são baseados 

em relatos espontâneos e a crença de que as drogas Z são alternativas mais 

seguras pode ter impedido profissionais de enviarem os relatos [76].  

Assim como para os BZDs, sintomas de abstinência são comuns frente a 

retirada de drogas Z, reportados em 57,7% dos pacientes [72]. A abstinência se 

manifesta como sintomas físicos e psicológicos da ansiedade, dores de cabeça, 

tonturas, tensão muscular, náuseas etc [77], e deve ser diferenciada do efeito rebote 

da insônia, que se instala com a mesma intensidade pré-tratamento, imediatamente 

após a retirada [73]. 

Também são destacados dois grupos de usuários, aqueles que buscam 

euforia e efeitos alucinógenos, então fazem uso de altas doses [78] e aqueles que 

se mantém em doses terapêuticas, prescritas por um médico para tratamento de 

insônia [73]. Usuários de BZDs e drogas Z são comparáveis no que se refere a 

benefícios e efeitos adversos percebidos, dependência e presença de sintomas de 
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abstinência ao tentar parar, mas diferem em serem mais jovens e terem vontade de 

ou já terem tentado parar a medicação [59]. 

Estudos focados em comparar a percepção de riscos e benefícios, entre 

clínicos gerais e farmacêuticos, para os dois tipos de medicamento mostram que 

eles tendem a ser mais favoráveis às drogas Z no que se refere à segurança e 

efetividade e farmacêuticos são mais críticos quanto aos efeitos colaterais causados 

pelas mesmas, incluindo tolerância e abstinência [79-81]. Essas percepções não 

estão alinhadas com a literatura científica [49, 57] nem guidelines clínicos [13, 46, 

58]. Alguns critérios específicos para a população maior de 65 anos, como 

STOPP/START e critérios DeBeers, consideram ambas as classes de 

medicamentos como impróprias e recomendam fortemente que sejam evitadas 

independente do diagnóstico recebido pelo idoso [13, 46]. Essas percepções podem 

dificultar práticas de prescrição mais adequadas [39, 82-84].  

Segundo a Portaria SVS/MS 344/1998 [85] e a lista atualizada RDC 277/2019 

[86], as drogas Z, zolpidem, zopiclone e zaleplom, assim como os BZDs, são sujeitas 

a controle especial por notificação B1, apresentando tarja preta com os inscritos 

“Venda sob prescrição médica. O abuso deste medicamento pode causar 

dependência”. No entanto, os adendos 4 e 5 da RDC 277/2019 estabelecem que 

preparações em menores dosagens desses medicamentos (que não excedam 10 

mg para zolpidem e zaleplom ou 7,5 mg para zopiclone), seguem as regras dos 

medicamentos na lista C1, Receita de Controle Especial em duas vias, cuja 

embalagem apresenta tarja vermelha com os dizeres "Venda sob prescrição médica 

- só pode ser vendido com retenção da receita". Essa diferença na regulamentação 

pode levar os usuários a acreditarem no menor potencial de dependência e efeitos 

adversos por parte desses remédios, bem como impactar em seu uso racional [87].  

 

1.3 Instrumentos que mensuram dependência de hipnóticos 
 

Apesar de o uso e dependência de benzodiazepínicos e outros hipnóticos 

serem frequentes e antigos na literatura médica, existem poucos instrumentos que 

se propõe a mensurá-los.  
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Uma revisão conduzida por Linsen e colaboradores em 1995 investigou se 

existia um consenso para a definição de dependência de benzodiazepínicos. Os 

resultados mostraram que, naquela época, ainda não existia clareza a respeito da 

dependência causada pelos benzodiazepínicos. Grande parte dos estudos avaliados 

discutia aspectos de dependência sem dar definições claras e tinham 

operacionalizações dos conceitos bastante variáveis. Os autores desse trabalho 

postularam que essa ainda seria uma questão discutida na medicina por algum 

tempo até que fosse encontrado um consenso [88].  

A princípio, a maioria dos estudos e a classificação do DSM-III-R para 

Barbiturate or Similarly Acting Sedative or Hypnotic Dependence (304.1x) 

consideravam que os elementos principais da dependência de benzodiazepínicos 

eram a tolerância e abstinência [89]. Consequentemente, para que pesquisas na 

área pudessem avançar, foram desenvolvidos alguns instrumentos que avaliavam 

aspectos da síndrome de abstinência, porém não chegaram a ser robustamente 

validados ou amplamente utilizados, conforme demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Resumo de escalas sobre abstinência de benzodiazepínicos. 

Autor Descrição da escala 

Merz, 1983 
[90] 

Foram selecionados 6 itens de uma escala já existente de ansiedade e 
mais 8 novos que correspondiam a sintomas de abstinência descritos 
em revisão de literatura. Os itens eram respondidos em uma escala 
Likert de 4 pontos, variando de “none or a little of the time” até “most or 
all of the time”. Não foram conduzidas análises para avaliar as 
propriedades psicométricas da escala. 

Ashton, 
1984 [91] 

Uma lista de 55 sintomas psicológicos e somáticos, compilados através 
da experiência clínica com pacientes. Os participantes puderam 
adicionar novos sintomas reportados em uma escala Likert que ia de 0 
“nada” até 3 “severo”. Não foram conduzidas análises para avaliar as 
propriedades psicométricas do instrumento. 

Busto, 
1989 [92] 

“Clinical Institute Withdrawal Assessment – Benzodiazepines (CIWA-
B)” 

Diversos instrumentos e medidas biológicas foram coletadas dos 
participantes, resultando em 104 sintomas, dos quais 22 foram 
selecionados a partir de diferenças estatisticamente significativas entre 
os participantes. Foram comparadas as pontuações de usuários de 
altas e baixas doses antes e depois de um protocolo de retirada. Das 
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22 questões, as 3 primeiras são respondidas por um aplicador, da 4 
até a 20, em uma escala Likert de 5 pontos e as 2 últimas são números 
correspondentes às horas de sono obtidas na noite anterior e minutos 
que o respondente levou para adormecer. Não foram conduzidas 
análises para avaliar as propriedades psicométricas da escala.  

Tyrer, 1990 
[93] 

“Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire (BWSQ)”  

Foi feita uma revisão da literatura sobre sintomas de abstinência de 
benzodiazepínicos e, somada à experiência clínica dos autores em 
tratar pacientes dependentes, uma lista de sintomas foi elaborada. Os 
autores tentaram minimizar o overlap com sintomas característicos de 
ansiedade ou raros. A escala pode ser aplicada como BWSQ1, que 
pede para que o participante responda a partir da experiência mais 
severa que já teve com abstinência, ou BWSQ2, sobre as últimas duas 
semanas. O instrumento conta com 3 espaços em branco, onde o 
participante pode acrescentar algum item que considere relevante. As 
respostas variam em uma escala likert de 3 pontos, sendo eles “não”, 
“sim – moderado” e “sim – severo”. Um estudo posterior de suas 
propriedades psicométricas encontrou evidências de fidedignidade e 
validade de construto [94]. 

Cassano, 
1994¹ [95] 

“Scale for Evaluation of Benzodiazepine Withdrawal Symptoms 
(SEBWS)” 

Os sintomas que compõe a escala foram elaborados a partir de prática 
clínica e revisão da literatura. Foram criados 27 itens, sendo eles 
sintomas psíquicos e somáticos de ansiedade, somados a sintomas 
específicos de abstinência. Cada item apresenta 4 opções de 
respostas variadas (múltipla escolha). Embora não tenha sido feito um 
estudo de validação propriamente dita, apresenta algumas evidências 
de validade, aplicabilidade e consistência interna.  

¹Para a criação dessa escala, o autor discute que já havia uma operacionalização dos sintomas de 

abstinência pelos critérios do DSM-III-R, embora não fosse específica para benzodiazepínicos, e sim 

para hipnóticos em geral e não é uma quantificação da abstinênica. A classificação apresenta 8 

sintomas, dos quais 3 deveriam ser positivos para preencher o disgnóstico de "uncomplicated 

sedative-hypnotic or anxiolytic withdrawal.”  

A partir do final da década de 80, com a chegada do DSM-III-R e DSM-IV, o 

modelo biopsicossocial da dependência começou a ser propagado [89, 96]. Foi 

demonstrado que a abstinência sozinha não era uma mensuração suficiente da 

dependência de benzodiazepínicos e, assim, surgiu uma nova demanda de gerar 

escalas que considerassem também os aspectos psicológicos e sociais da 

dependência [97].  
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Conforme demonstrado no Quadro 2, foram desenvolvidos alguns instrumentos 

que mensuravam a dependência majoritariamente em seus aspectos psicossociais, 

porém deixavam de lado os sintomas de abstinência. Um estudo cujo objetivo era 

avaliar a homogeneidade dos critérios da CID-10 e DSM-III-R demonstrou que, para 

ambas as diretrizes, o critério de abstinência se mantinha separado dos outros [97]. 

Além disso, os resultados de validação da BDEPQ, criada em 1996, sugeriam que 

uma abordagem multidimensional seria a mais adequada para avaliar o construto da 

dependência de hipnóticos [98].  

 

Quadro 2.  Resumo de medidas utilizadas para mensurar dependência de 
benzodiazepínicos. 

Autor Descrição da escala 

Baillie, 1996 [98] “Benzodiazepine Dependence Questionnaire (BDEPQ)” 

A primeira escala que mede dependência de 
benzodiazepínicos sem ser focada em abstinência. Foram 
definidas 25 questões divididas em 3 domínios: dependência 
geral, efeitos prazerosos e necessidade percebida de tomar 
BZDs para funcionar. A escala apresentou boas 
propriedades psicométricas (α = 0,92), boa validade de 
construto, critério e capacidade de prever sintomas de 
abstinência, embora não conte com um domínio específico 
para o tema.  

de las Cuevas, 2000 
[99] 

“Severity of Dependence Scale (SDS)” 

A escala mede o grau de dependência percebido pelos 
usuários de diferentes tipos de drogas. Possui apenas 5 
itens, que se preocupam com os aspectos psicológicos da 
dependência, especialmente controle a respeito do uso e 
ansiedades relacionadas. Cada item tem um espaço no qual 
se coloca o nome da droga de preferência. No caso da 
validação para BZDs, foi adicionado o termo “tranquilizante”. 
Cada item é avaliado em uma escala Likert de 4 pontos. O 
ponto de corte estabelecido para BZDs apresentou uma alta 
especificidade, sensibilidade e capacidade de discriminar 
dependentes de não dependentes.   

Mol, 2003 [100] “Benzodiazepine Craving Questionnaire (BCQ)” 

É um questionário que se propõe a medir fissura. As 20 
questões foram elaboradas para representar cinco facetas 
relacionadas a fissura: desejo em usar, antecipação de 
desfechos positivos devido ao uso, antecipação de alívio de 
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sintomas de abstinência ou outros afetos negativos 
relacionados, vontade de usar e perda de controle frente ao 
uso. Cada item é respondido em uma escala Likert de 7 
pontos (discordo/concordo facilmente). As análises 
psicométricas demonstraram boas propriedades.  

Entrevistas 
diagnósticas 

Embora não sejam instrumentos de autorrelato, mas sim, 
entrevistas preenchidas por um profissional da clínica 
capacitado, as entrevistas diagnósticas, juntamente com os 
critérios, são originadas de esforços para padronizar os 
diagnósticos, reduzindo vieses e variabilidades que podem 
influenciá-los e também aumentando a reprodutibilidade dos 
achados [61]. 

Dosagem (dose 
diária definida – DDD 
ou dose equivalente 
de diazepam) 

Medir a dosagem consumida pelo indivíduo ou população 
pode indicar práticas inapropriadas de prescrição ou padrão 
de uso. Os dois sistemas comumente utilizados para 
hipnóticos são a dose diária definida (DDD), como medida 
de consumo, baseada no recomendado para obtenção de 
efeito terapêutico ou a dose equivalente a 10 mg de 
diazepam, como medida de potência, além de 
sistematizações entre os dois [101].  

 

1.4 BENDEP-SRQ 
 

O desenvolvimento do Benzodiazepine Dependence – Self Report 

Questionnaire (BENDEP-SRQ) foi motivado pela inexistência de instrumentos 

multidimensionais que refletissem a severidade da dependência de 

benzodiazepínicos, considerando, também, os aspectos de abstinência. Os 

realizadores foram um grupo de pesquisadores (University of Nijmegen Research 

Group on Addictive Behaviours - UNRAB) da Universidade de Nijmegen, Holanda, 

que estudavam comportamentos aditivos, especificamente a detecção e diagnóstico 

de dependência de BZD, tendo esse grupo desenvolvido um extenso estudo sobre 

critérios diagnósticos e aplicabilidade da BENDEPSRQ em diferentes contextos de 

uso dos medicamentos (pacientes de consultórios de clínica geral ou psiquiatria, 

grupos de ajuda mútua para usuários de substâncias, usuários de álcool e usuários 

crônicos de BZDs em busca de retirada gradual).  

Os itens foram formulados a partir da revisão de critérios para dependência de 

BZD, descritos por Linsen et al. em 1995 [88], que refletem seus aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais. Para garantir que tivessem boa validade, eles 
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foram julgados por especialistas internacionais e adaptados às suas críticas. Poucos 

itens foram adicionados intuitivamente, baseados em experiência clínica. Após um 

primeiro teste para avaliar compreensão geral do instrumento por psiquiatras, 

clínicos gerais e antigos pacientes, alguns itens foram alterados e removidos. O 

restante compôs a escala BENDEP-SRQ.  

A versão final do instrumento contém 20 questões, divididas em 4 subescalas, 

cada uma com 5 itens, sendo elas: uso problemático, preocupação, falta de 

obediência às regras e abstinência. Trata-se de uma escala Likert de 5 pontos, cujas 

respostas variam de “isso é absolutamente verdadeiro para mim” a “isso é 

absolutamente falso para mim” para as primeiras 3 subescalas ou “extremamente 

prejudicado” a “nada prejudicado” para a última. A dimensão de “abstinência” só 

deve ser respondida por aqueles que já tentaram descontinuar o uso do 

medicamento em questão.  

 Quando testada a normalidade das respostas verificou-se que não poderia ser 

assumida como verdade para alguns dos itens. Sendo assim, embora os 

respondentes tenham cinco opções na escala Likert, as respostas foram 

dicotomizadas em verdadeiro ou falso, o que favoreceu a metodologia de validação 

posteriormente utilizada, que foi a modelagem de Rasch.  

A análise de Rasch consiste em um modelo psicométrico para analisar dados 

categóricos, alinhada à Teoria de Resposta ao Item (TRI). A TRI é uma abordagem 

psicométrica mais moderna, aproximadamente de 1960, comparada à Teoria 

Clássica dos Testes (TCT), que data do século XVII, ambas com o objetivo de testar 

pessoas. A TCT tem um foco maior no escore total e avaliação do comportamento 

em si (variável observável, física), ou seja, as tarefas (itens) são uma função de 

comportamentos presentes ou futuros que o teste pretende predizer, medidos a 

partir de outros questionários. A TRI está focada em estabelecer a posição de um 

indivíduo em uma “régua”, denominada de traço latente (θ - variável hipotética, 

psíquica), assim, interpreta-se o comportamento como uma função de θ. Como essa 

abordagem foi desenvolvida em um contexto educacional, muitas vezes o θ é 

denominado como habilidade ou aptidão, mas, no presente contexto, θ denomina o 

traço de dependência de hipnóticos e suas dimensões.  
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O traço latente não é diretamente observável como o comportamento. A TRI 

desenvolve modelos nos quais a resposta afirmativa a um item é uma função 

probabilística de θ e de determinados parâmetros do item (dificuldade, discriminação 

e chute). O mesmo modelo é empregado, baseado na amostra total, para obter a 

habilidade de cada indivíduo, baseada nas respostas dadas originalmente e nos 

parâmetros dos itens. Os modelos de TRI permitem desconfirmação, ou seja, os 

parâmetros estimados podem não ser os mais adequados aos dados e, para fazer 

boas estimativas, é necessario testar o ajuste do modelo  [102, 103].  

O modelo mais simples da TRI para respostas dicotômicas é o modelo logístico 

de 1-parâmetro (1PL), que apresenta similaridades, porém algumas diferenças 

conceituais com o modelo de Rasch [104]. Esse modelo estima um parâmetro global 

de discriminação para o teste (a) e um parâmetro de dificuldade para cada item (b). 

O parâmetro b representa o ponto na “régua” de traço latente cuja probabilidade de 

resposta afirmativa é 0,5. Quanto maior seu valor, mais difícil é o item, ou seja, uma 

maior aptidão é necessária para que o indivíduo tenha a probabilidade de 50% de 

responder afirmativamente. O parâmetro a representa o quanto o teste é capaz de 

diferenciar entre indivíduos com altos e baixos valores de traço latente [102].  

A criação da escala BENDEP-SRQ [105] envolveu uma amostra representativa 

de usuários de benzodiazepínicos holandeses, que responderam a ela e escalas de 

construtos relacionados (escala-L da Minnesota Multiphase Personality Inventory – 

MMPI-2, Schedules for Clinical Assessments in Neuropsychiatry – SCAN, Symptom 

Checklist-90 – SCL-90, Addiction Severity Index-Revised – ASI-R). Vale ressaltar 

que a SCAN é uma sistematização dos critérios da CID-10 e DSM-III-R, proposta 

pela Organização Mundial da Saúde, validada, também pela metodologia de Rasch, 

pelo mesmo grupo de pesquisa, em um estudo anterior [97, 106]. Ao todo, a amostra 

foi composta de 272 usuários, majoritariamente mulheres (67%) e com idade média 

de 48 ±12 anos, em uso de BZD há 68 meses e dose de 1,1 MDD/DDD (dose diária 

média/dose diária definida) recrutados de consultórios de clínica médica, psiquiátrico 

ou grupos de ajuda mútua.  

As análises estatísticas confirmaram que as subescalas da BENDEP-SRQ são 

homogêneas segundo Rasch. Quanto às análises de fidedignidade, foi medida a 

discriminabilidade de sujeitos (consistência interna). Essa medida indica se a 
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variabilidade entre sujeitos é maior do que a variabilidade devido ao erro aleatório. 

Foi utilizado o coeficiente KR-20, que apresentou valores aceitáveis para dimensões 

com um número limitado de itens (5) em respostas dicotômicas, variando de 0,68 a 

0,85. Boa discriminabilidade dos itens também foi comprovada através de resultados 

significantes no teste Q de Cochrane (p < 0.01 em todas as subescalas) e 

Coeficientes de Discriminabilidade dos Itens próximos a 1 (de 0,91 a 0,99) (Item 

Discriminability Coefficient; esse teste não havia sido descrito previamente, tendo 

sua explicação matemática sido apresentada no artigo original). As correlações de 

teste-reteste, realizado após 3 semanas da primeira etapa de preenchimento de 

escalas, também foram aceitáveis, variando de 0,63 a 0,88, comprovando a 

estabilidade do instrumento.  

Ambos os critérios preenchidos até agora não dão suporte à validade de 

construto, mas possibilitam estabelecê-la a partir da criação de uma base lógica por 

trás de cada subescala: 

1) Uso problemático: reflete o grau de percepção do problema do uso de BZD 

2) Preocupação: mede o grau de preocupação em obter a medicação 

3) Falta de obediência às regras: indica o quanto os respondentes seguem ou 

não a orientação médica estipulada na prescrição 

4) Abstinência: estima o quanto os participantes se sentem prejudicados por 

alguns sintomas de abstinência frente a tentativas de retirada do 

medicamento (inquietação, sentimento de estar deprimido, cansaço, 

irritabilidade, tremores) 

Além da determinação dessa base lógica, foi estabelecida uma ordem de 

dificuldade dos itens baseada nos parâmetros fornecidos pela análise de Rasch. 

As validades concorrente e discriminante foram comprovadas através da 

análise fatorial da matriz de respostas dos questionários aplicados, sugerindo 4 

fatores. Para esta análise, a dimensão “Abstinência” da BENDEP-SRQ não é 

incluída, para não selecionar apenas usuários que já tentaram fazer a retirada 

alguma vez. A BENDEP-SRQ, os critérios do DSM-3-R e CID-10 (extraídos do 

SCAN) e os escores do ASI-R (drogas) tiveram cargas maiores no fator II, que pôde 
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ser considerado o fator de dependência de BZD, comprovando a validade 

concorrente. As escalas SCL-90, MMPI-2 e outras escalas do ASI-R (físico, 

profissional, álcool, social, psiquiátrico) tiveram cargas substanciais nos outros 3 

fatores, comprovando a validade discriminante.  

Assim, esse estudo dá suporte à validade da BENDEP-SRQ como um 

instrumento robusto para a mensuração da dependência de benzodiazepínicos, em 

uma estrutura multidimensional. Vale salientar a importância do domínio de “falta de 

obediência às regras”, que trata especificamente do uso prescrito desses 

medicamentos, uma diferença chave quando comparados a outras drogas ilícitas, 

álcool e tabaco, e do domínio de uso problemático, em uma população que muitas 

vezes não se reconhece como dependente [31]. 

Em seguida, foi conduzido um estudo a fim de verificar a validade e 

aplicabilidade da escala BENDEP-SRQ em usuários de álcool ou outras drogas que 

também faziam uso de benzodiazepínicos  [107]. Essa população foi escolhida pois 

os BZDs são, desde aquela época até os dias atuais, comumente empregados no 

tratamento para síndrome de abstinência alcóolica [108]. Além disso, BZDs também 

são consumidos em contextos recreacionais, como drogas de abuso, muitas vezes 

em conjunto a outras drogas ou como moduladores de seus efeitos [109]. Foram 

recrutados 99 participantes, poliusuários (BZD + outra droga), em tratamento em 

serviços especializados em álcool e drogas, sem internação. Neste estudo, foram 

feitas as mesmas análises estatísticas descritas anteriormente. Essa amostra era 

composta, em sua maioria, por homens (70%), em média 38 ±10 anos, com baixa 

escolaridade, cujas MDD/DDD ultrapassam a dose terapêutica recomendada (2,5 

MDD/DDD) e tempo de uso médio de 69 meses. Os participantes foram divididos em 

usuários concomitantes de metadona (n = 53) ou não (n = 46).  

As 4 subescalas demonstraram-se adequadas aos preceitos de Rasch também 

na amostra avaliada. Quanto à fidedignidade, foram constatadas boa variabilidade 

entre sujeitos (KR-20 variou de 0,65 a 0,78) e de itens, com IDC de 0,75 a 0,97 e 

testes Q de Cochrane não significativos (valores da amostra total). Algumas 

peculiaridades foram encontradas especificamente na amostra de usuários 

concomitantes de metadona (IDC de 0,32, um valor baixo), porém esses resultados 

não comprometem a validade do instrumento. Foi hipotetizado que, para este 
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subconjunto da população, itens mais extremos deveriam ser adicionados, mas 

questiona-se a relevância clínica de um grau mais extremo de consciência do uso 

problemático. Foram encontrados coeficientes de TRT de 0,61 a 0,81 na amostra 

total, o que comprovou a estabilidade da escala, apesar desses resultados também 

terem apresentado certas peculiaridades que não comprometeram sua validade.  

Os parâmetros de dificuldade encontrados alteraram a ordem dos itens 

proposta anteriormente, mas, como nenhum dos valores excedeu 2 EP do que foi 

encontrado anteriormente, a validade de construto pôde ser confirmada. Quatro 

fatores foram extraídos por análise fatorial, a fim de avaliar a validade concorrente e 

discriminante. O primeiro fator reflete problemas físicos e psicológicos, confirmando 

a validade discriminante, o segundo foi o que se aproximou mais do fator de 

dependência de BZD, relacionado à habilidade de funcionar socialmente, e o terceiro 

e quarto fatores refletem aspectos da dependência de BZD relacionados ao 

problema com uso de álcool, confimando a validade concorrente. 

Em outro estudo conduzido pelo mesmo grupo de pesquisa, foi avaliada a 

validação cruzada do instrumento [110]. Foi recrutada uma amostra de 228 usuários 

de benzodiazepínicos, provenientes de consultórios de psiquiatria (126) e clínica 

médica (102). Em sua maioria mulheres, educadas pelo menos até o primeiro grau. 

A MDD/DDD utilizada pelos pacientes de clínica médica era abaixo da dose 

terapêutica recomendada (0,6), por mais tempo (em média, 84 meses) enquanto dos 

pacientes de psiquiatria era ligeiramente maior (1,1), com duração média de 63 

meses. Os dados sociodemográficos encontrados neste estudo diferem um pouco 

dos encontrados no primeiro, mas não prejudicaram os resultados.  

O modelo de Rasch pôde ser aceito para todas as subescalas. Quanto às 

análises de fidedignidade, foi demonstrada boa variabilidade entre sujeitos, com 

coeficiente KR-20 variando de 0,58 a 0,82 em amostra total; boa variabilidade dos 

itens, com valores do coeficiente IDC variando de 0,74 a 0,99 e testes Q de 

Cochrane não significativos (p < 0,01) em todas as subescalas, exceto abstinência 

que, para a amostra total, teve p = 0,01; quanto à estabilidade, foram encontrados 

coeficientes TRT satisfatórios, de 0,66 a 0,78. A validade de construto foi confirmada 

pelos parâmetros de dificuldade encontrados na análise de Rasch, que não 

alteraram a ordem de dificuldade dos itens em todas as subescalas, com exceção de 
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abstinência mas, como os valores que mudaram não foram superiores a 2 erros 

padrão do encontrado anteriormente, a validade de construto não foi comprometida. 

Por fim, a análise fatorial confirmou as validades concorrente e discriminante. 

Os escores da BENDEP-SRQ, CID-10, DSM-III-R e escala de severidade do 

problema de uso de drogas da ASI-R tiveram cargas altas no segundo fator, 

reconhecido como o fator de dependência de hipnóticos. O primeiro e segundo fator 

foram interpretados como status psicopatológico ou uma dimensão do status 

somático, contando com cargas provenientes da SCL-90 e scores de severidade da 

ASI-R. 

Foi realizado mais um estudo de aplicabilidade/validação da BENDEP-SRQ em 

amostra de 180 usuários crônicos, provenientes de consultórios de clínica médica, 

que participaram de um programa para a redução ou retirada do medicamento [111]. 

Todos esses pacientes já haviam recebido orientação prévia de parar o uso de 

benzodiazepínicos de seus respectivos médicos, mas não conseguiram fazê-lo. O 

objetivo do estudo era novamente avaliar a aplicabilidade da escala e suas 

propriedades psicométricas, bem como seu valor preditivo quando usada em 

pacientes que estavam rumo a abstinência. A amostra foi composta 

majoritariamente de mulheres (70%), casadas ou em relacionamento estável (67%), 

com escolaridade até segundo grau (60%). A média de MDD/DDD era relativamente 

baixa (0,64 ± 0,90), por uma duração média de uso de 162 ± 116 meses.  

As subescalas de uso problemático, falta de obediência às regras e abstinência 

tiveram resultados que comprovavam sua homogeneidade pelo modelo de Rasch. O 

domínio de preocupação não teve o resultado esperado (p = 0,0128) em sua 

formulação original, mas, quando retirado um ítem (relacionado a pensar apenas na 

medicação antes de tomá-la ou passar grande parte do tempo pensando nela), 

obteve resultados não significativos, confirmando o modelo de Rasch. Foram 

encontradas evidências de fidedignidade moderadas a altas para todas as 

subescalas. A validade de construto foi confirmada, pela replicação aproximada dos 

resultados do estudo de validação original. A análise fatorial corroborou com as 

evidências de validade discriminante. Quatro de cinco dimensões da escala POMS 

(Profile of Mood States - referente a estados de humor), três de cinco dimensões da 

MMPI, a falta de obediência às regras e sintomas de abstinência (mensurados pela 
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escala BWSQ), tiveram cargas altas no primeiro fator, chamado de status 

psicopatológico. O domínio de “vigor” da POMS e todas as subescalas de status de 

saúde tiveram cargas mais altas no segundo fator. O terceiro contou com o restante 

dos domínios da BENDEP-SRQ, sendo denominado como o fator  de dependência. 

Todas as subescalas apresentaram a capacidade de predizer casos de sucesso 

após a tentativa de retirada e apresentaram uma redução no escore ao final da 

intervenção, demonstrando sua validade para estudos longitudinas e capacidade 

preditiva.  

Levando em consideração o trabalho extenso de validação em diversas 

populações [105, 107, 110, 111], a BENDEP-SRQ ganhou suporte para aplicações 

clínicas e científicas e pôde ser considerada como o primeiro instrumento 

psicométrico multifatorial que avalia a severidade da dependência de BZD. A 

validação da escala BENDEP-SRQ para o português se torna relevante, tendo em 

vista a necessidade de novos estudos na área (nota-se que a literatura no que diz 

respeito ao tema data de 1980 até o início dos anos 2000) e a ausência de 

instrumentos de autorrelato capazes de mensurar a dependência de hipnóticos, um 

problema que perdura muitos anos e ao qual não é dada a sua devida importância.  

Além disso, Baillie e Mattick (1996) [98], ao desenvolverem a escala BDEPQ, 

discutem que a necessidade de se desenvolverem instrumentos capazes de 

mensurar a dependência de benzodiazepínicos advém de 3 fatores: o primeiro dita 

que os escores obtidos inicialmente podem ser utilizados para prever casos de 

sucesso em cessar o uso, o que foi confirmado no último estudo de validação da 

BENDEP-SRQ [111]; tal questionário também auxiliaria a identificar perfis de 

usuários de BZDs e suas particularidades; finalmente, esses instrumentos podem 

ajudar, na prática clínica, a identificar e promover a retirada gradual para pacientes 

cujo uso a longo prazo se tornou muito prejudicial.  

 

1.5 Justificativa 
 

Percebe-se que a prescrição de hipnóticos segue um padrão de substituir o 

anterior por outro possivelmente mais seguro. Primeiramente os barbitúricos deram 
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lugar aos benzodiazepínicos, e, atualmente, as drogas Z figuram como sucessoras 

dos mesmos. Há um grande aumento no número de prescrições de drogas Z, ao 

mesmo tempo em que crescem as evidências de que apresentam efeitos deletérios 

similares aos observados com seus precursores. Sendo assim, torna-se necessária 

a condução de estudos que evidenciem semelhanças e diferenças entre essas duas 

drogas, com o objetivo de desconstruir a ideia de que as drogas Z são “substitutas 

mais seguras” dos BZDs, principalmente no que diz respeito ao potencial de gerar 

dependência dos fármacos Z.  

Sendo assim, o presente estudo foi dividido em duas etapas principais: a 

primeira corresponde à validação de um instrumento específico que avalia 

dependência de hipnóticos (BENDEPSRQ) para a população brasileira usuária 

crônica de hipnóticos, tendo em vista a lacuna representada pela falta de 

instrumentos específicos e robustamente validados a esse respeito no Brasil. A partir 

do referencial teórico desenvolvido com esse processo, foi possível a realização da 

segunda etapa, que corresponde à comparação de usuários de BZDs e drogas Z, 

em relação a aspectos de uso, dependência e condições relacionadas, 

evidenciando, assim, tais aspectos que possam assemelhar ou diferenciar as 

classes de drogas.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral  
 

Validar a escala BENDEP-SRQ PV para o português brasileiro e, a partir do 

referencial teórico obtido, avaliar aspectos de uso e dependência de BZDs e drogas 

Z entre usuários crônicos de hipnóticos brasileiros. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Validar a escala BENDEP-SRQ PV para a população brasileira; 

 Comparar usuários de benzodiazepínicos e de drogas Z quanto a aspectos 

relacionados ao padrão de uso e severidade da dependência, a partir das 

medidas da BENDEP-SRQ PV e de Avaliação clínica psiquiátrica; 

 Comparar usuários de benzodiazepínicos e de drogas Z quanto a aspectos 

relacionados à insônia, ansiedade e depressão. 
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3 MÉTODOS 
 

3.1 Desenho do estudo 
 

Foi conduzido um estudo observacional transversal, na Unidade de 

Dependência de Drogas (UDED), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A 

coleta de dados ocorreu entre julho de 2017 e janeiro de 2018. 

3.2 Amostragem e recrutamento 
 

Foram considerados elegíveis para participar deste estudo indivíduos maiores 

de 18 anos, alfabetizados em português (com habilidade de ler e escrever), em uso 

de BZD ou drogas Z há pelo menos 03 meses (90 dias), com frequência de pelo 

menos uma vez por semana, aferido através de um questionário de caracterização 

do padrão de uso de hipnóticos. Ao final da coleta, foram recrutados 179 

participantes (Figura 1).  
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Figura 1. Fluxograma de recrutamento dos voluntários 

Parte dos dados coletados para este estudo é proveniente de projeto de 

doutorado com bolsa FAPESP nº 2013/20367-6 da aluna Víviam Vargas de Barros. 

A divulgação da pesquisa foi bastante ampla e difundida em diversos meios de 

comunicação: 

- Assessoria de imprensa da Unifesp: o estudo foi acrescentado na página 

de recrutamento de sujeitos para pesquisas. 

- Meios de comunicação interna da universidade: A divulgação foi 

acrescentada em mensagens na intranet e individualmente aos departamentos; 

- Cartazes e panfletos foram espalhados pelo Campus São Paulo e 

imediações; 

- Mídias sociais: Foi meio mais eficiente de divulgação Foram confeccionados 

diversos tipos de cartazes (Figura 2), bem como postagens a respeito de assuntos 

relacionados ao uso crônico de hipnóticos (dinâmica de prescrição dos 

396 passaram pela 
triagem telefônica 

198 compareceram à 
consulta 

179 participaram da 
pesquisa  

6 excluídos por não serem 
usuários atuais; 9 excluídos 

pelo psiquiatra; 3 desistiram por 
falta de tempo; 1 não 

preencheu questionários 

122 excluídos por critérios de 
inclusão/exclusão; 4 desistiram 

72 não compareceram à 
consulta 

270 marcaram 
consulta psiquiátrica 
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medicamentos, mecanismo de ação) e meditação (estudos sobre 

insônia/dependência de hipnóticos e Mindfulness), disponibilizados on-line 

regularmente; 

- Profissionais da saúde: As divulgações atraíram não apenas participantes, 

mas também profissionais da saúde que passaram a indicar seus pacientes. 

Como benefício, foram oferecidos grupos de meditação (explicado em maiores 

detalhes na sessão de Aspectos Éticos abaixo). Embora a participação nos grupos 

não fosse obrigatória, os voluntários responderam a uma chamada que mencionava 

tanto o uso de medicamentos quanto Mindfulness.  

  

 

3.3 Procedimentos  
 

Figura 2. Exemplos de divulgações da pesquisa. 
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3.3.1 Contato com o autor da escala 
 

Foi feito contato via e-mail com o autor da escala, que permitiu o processo de 

validação do instrumento seguindo certas condições. O e-mail de autorização pode 

ser encontrado no Anexo 4. A partir disso, foi dado início ao processo de tradução e 

adaptação cultural do instrumento BENDEP-SRQ PV.  

 

3.3.2 Tradução e adaptação cultural 
 

Toda a metodologia segue o que foi proposto por Beaton, Bombardier, 

Guillemin e Ferraz (2002) [112] e Soares (2011) [113]. A tradução foi feita por dois 

tradutores (T1 e T2) nativos do país para onde está sendo adaptada a escala. O T1 

teve acesso aos objetivos do projeto, para que considerasse, no seu processo, as 

peculiaridades do assunto. T2 não teve conhecimento do tema, a fim de oferecer 

uma tradução ligada à população em geral esclarecendo ambiguidades que alguns 

termos da língua original podem trazer na tradução.  

No processo de síntese, dois juízes se reuniram com o propósito de entrar 

em consenso para que exista uma única versão dentre as duas traduções (T12).  

Duas retrotraduções (RT1 e RT2) foram feitas a partir da síntese (T12), por 

dois tradutores da língua original do instrumento, a fim de assegurar a consistência 

da tradução. 

Todo o material (T1, T2, T12 e RT) foi submetido a um comitê de Peritos, 

formado por um professor de línguas, pelos juízes de síntese e por dois professores 

metodologistas conhecedores do tema dos questionários. O objetivo desta etapa era 

produzir uma versão final, sintetizando todas as versões.  

Por fim, foi feito o pré-teste do instrumento construído. Entre 30 e 40 

indivíduos de uma amostra da população alvo responderam ao questionário, em um 

ambiente semelhante ao da pesquisa de fato. Após a aplicação, relataram quaisquer 

dúvidas, dificuldades ou sugestões que tiveram enquanto responderam. Assim que 

corrigida a escala com as sugestões desta etapa, foi encontrada uma versão 

definitiva e esta foi aplicada durante coleta de dados do estudo. A verificação da 
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validade e fidedignidade do instrumento foi feita por meio dos testes estatísticos 

descritos na seção 3.4. 

 

3.3.3 Triagem 
 

Os participantes que demonstrassem interesse em participar deveriam entrar 

em contato por telefone, a fim de passar por uma pequena triagem inicial, onde eram 

perguntados os critérios básicos para participação, como nome do medicamento que 

utiliza, há quanto tempo e com que frequência semanal. Caso preenchessem esses 

critérios, era marcada uma avaliação psiquiátrica.  

 

3.3.4 Avaliação psiquiátrica 
 

Os voluntários passaram por uma avaliação psiquiátrica, realizada por 

médicos colaboradores da pesquisa, baseada nos critérios do CID-10 para 

transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos – 

síndrome de dependência (F13.2) e critérios do DSM-5 para transtornos por uso de 

sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. Também foram avaliados a presença de 

sintomas psiquiátricos, acompanhamento médico e histórico de uso. Depois da 

consulta, foram aplicados instrumentos de autorrelato.  

 

3.3.5 Coleta de dados 
 

Depois da consulta, que também avaliava a adequação do perfil do 

participante para prosseguir no estudo, foram aplicados instrumentos de autorrelato 

individualmente, organizados tanto em plataforma virtual (RedCap) como em papel e 

caneta. O preenchimento de todos os questionários foi supervisionado pela 

pesquisadora princial e tinha duração de aproximadamente 30 minutos.  

A plataforma RedCap, disponibilizada gratuitamente para os alunos da 

UNIFESP, permite a criação de uma máscara para inserção de dados com 
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possibilidade de controle qualitativo, por exemplo, só é possível digitar números de 

18 a 99 anos na pergunta sobre idade e seleção de uma única resposta por item em 

questionários com escala Likert. Outra vantagem é a geração em imediato um banco 

de dados, diminuindo possibilidade de erros atribuídos à digitação. 

 O questionário em papel e caneta foi utilizado por 67% dos participantes, 

principalmente nas etapas iniciais da pesquisa e para aqueles que referissem maior 

dificuldade em utilizar o computador. O restante da amostra (33%) respondeu 

diretamente na plataforma RedCap. O preenchimento foi seguido de verificação, da 

pesquisadora principal, para possíveis correções ou esclarecimentos na presença do 

participante e, por fim, o questionário era digitado pela mesma na plataforma 

RedCap para a inclusão em banco de dados único.  

 

3.4 Medidas  
 

3.4.1 Questionário sociodemográfico 
 

Foram feitas perguntas como idade, data de nascimento, gênero, renda, 

escolaridade e estado civil (Anexo A21). 

 

3.4.2 Caracterização do uso de hipnóticos 
 

Foram feitas perguntas sobre características gerais do uso: qual 

medicamento, dosagem, frequência, tempo de uso, prescrição e acompanhamento 

médico (Anexo A23). 

 

3.4.3 Dependência de benzodiazepínicos 
 

Foi avaliada através do questionário BENDEP-SRQ PV, instrumento que será 

validado, uma escala com o total de 20 itens, em que nos 15 primeiros as opções de 

resposta estão em escala de Likert de cinco pontos com respostas que variam de 
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“Isso é absolutamente falso para mim” a “Isso é absolutamente verdadeiro para 

mim”. Os cinco itens finais avaliam sintomas de abstinência com cinco possibilidades 

de resposta, que variam de “Nada ou quase nada prejudicado” a “Extremamente 

prejudicado”. A escala avalia o nível de percepção do usuário de BZD quanto à sua 

dependência considerando aspectos como tolerância, fissura, sintomas de 

abstinência, bem como desconforto psicológico em ficar sem o medicamento ou 

eventos negativos relacionados ao consumo. É dividida nos seguintes domínios: 

“preocupação com o uso”, “falta de obediência às regras de prescrição”, 

“abstinência” e “uso problemático” [105] (Anexo A22).  

 

3.4.4 Insônia 
 

A gravidade da insônia foi mensurada pelo Índice de Gravidade de Insônia 

(IGI), validada para o português com bons indicadores psicométricos (α=0,86) [114]. 

O questionário é composto de sete itens que avaliam dificuldade de iniciar o sono, 

manter-se acordado, problemas com despertar muito cedo, satisfação com o padrão 

de sono, interferência com atividades diurnas, percepção de outras pessoas 

atribuída ao problema e estresse causado pelo problema de sono. Cada item pode 

ser pontuado de zero (nenhuma) a quatro (muito grave), somando de 0 a 28 pontos, 

com uma maior pontuação indicando maior gravidade de insônia (Anexo A24). 

 

3.4.5 Depressão 
 

A escala utilizada foi a Center for Epidemiologic Studies Depression Scale – 

CES-D, composta de 20 itens nos quais os participantes indicam a frequência com a 

qual vivenciaram sintomas depressivos na última semana, em escala Likert de 

quatro pontos, sendo eles: “raramente”, “durante pouco tempo”, “durante um tempo 

moderado” e “durante a maior parte do tempo” (α = 0,82) [115] (Anexo A25). 

 

3.4.6 Ansiedade 
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Foi avaliada por meio do Idate, que é uma escala de autorrelato dependente 

da avaliação do participante de seu estado de ansiedade, assim como de 

características de sua personalidade (traço). No caso, foi medida a ansiedade como 

traço, que é mais estável por ser menos sensível a alterações ambientais e 

responder aos questionários pode ser interpretado como uma situação estressante. 

Foi traduzida e validada no Brasil por Spielberger, Biaggio e Natalício (α = 0,87) 

[116] e é composta por 20 itens em cada sessão (traço e estado), em escala Likert 

de quatro pontos (“quase nunca”, “às vezes”, “frequentemente”, “quase sempre”), na 

qual, para avaliar o traço, o participante é instruído a responder “como geralmente 

se sente” (Anexo A26). 

 

3.5 Reteste 
 

Após um período de três semanas, os participantes foram convidados a 

responder novamente ao questionário BENDEP-SRQ PV e Caracterização do uso 

de hipnóticos, mantendo constante a forma de preenchimento (papel e caneta ou 

RedCap). Uma síntese de todos os procedimentos realizados, em ordem, pode ser 

encontrada na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Protocolo experimental 

 

3.6 Plano de análises estatísticas  
 

As análises foram feitas no software STATA versão 14, considerando um 

nível de significância de 5%. Primeiramente foram conduzidas análises descritivas a 

respeito de características sociodemográficas, de consumo de hipnóticos e 

Triagem 
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Avaliação 
psiquiátrica 

Questionários 
de autorrelato 

Reteste 
Benefício: 
meditação 
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pontuação nos instrumentos de autorrelato, com enfoque na BENDEP-SRQ PV e 

avaliação psiquiátrica dos participantes. As variáveis categóricas foram 

apresentadas como frequência e porcentagem, já as quantitativas foram 

apresentadas como seus valores de média e desvio padrão.  

Para as análises de validação da BENDEP-SRQ PV (primeiro objetivo 

específico), primeiramente foi confirmar a validade de construto através de Análise 

Fatorial Confirmatória (CFA) com estimação de máxima verossimilhança com a 

presença de valores missing. Os parâmetros de ajuste, seguidos de seus pontos de 

corte, estão demonstrados a seguir: χ² geral (valores menores são preferíveis), 

razão de χ² sobre graus de liberdade (gl) (<3 é considerado bom, <5 é aceitável), 

root mean square error of approximation acompanhado do intervalo de confiança 

90% (RMSEA [90% IC]; valores abaixo de 0,05 são bons, de 0,05 a 0,1 são 

moderados e maiores que 0,1 inaceitáveis; comparative fit index (CFI; ≥ 0,95 sendo 

ótimo, ≥ 0,90 bom e ≥ 0,80 permissível em alguns casos). [117]. 

Em seguida, a fim de avaliar com maior profundidade os itens da escala, foram 

feitos modelos logísticos de 1-parâmetro (1-PL), da Teoria de Resposta ao Item. Os 

parâmetros de dificuldade (b), discriminação (a) e ajuste ao modelo (χ², p) foram 

estimados. Quanto à análise gráfica, foram apresentadas as curvas características 

dos itens e as funções de informação dos itens e do teste. O teste de ajuste e 

estatísticas relacionadas à quantidade de informação foram feitos no software 

RStudio, utilizando os pacotes ltm e psych.  

Também foram feitas algumas abordagens de psicometria clássica: evidências 

adicionais da validade de construto foram obtidas a partir da correlação da 

BENDEP-SRQ PV com variáveis relacionadas (depressão, insônia e ansiedade) e 

dentre os 4 domínios da escala. A validade de critério foi testada por meio da análise 

da área embaixo da curva ROC e comparando a pontuação de indivíduos 

dependentes segundo a CID-10 e não dependentes. Foram selecionadas amostras 

aleatórias que não apresentavam diferenças sociodemográficas e de consumo de 

hipnóticos. A fidedignidade foi avaliada pelo teste-reteste, utilizando coeficientes de 

correlação intraclasse (ICC), considerando valores acima de 0,5 como satisfatórios 

[118] e coeficiente alpha de Cronbach, considerando valores de 0,70 como 

aceitáveis [119]. 
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Para o segundo e terceiro objetivos (de comparar aspectos de uso e 

dependência entre usuários de BZD e drogas Z), foram plotados gráficos Kernel 

Smoothed Plots, com a ferramenta LOWESS (Locally Weighted Scatterplot 

Smoothing) para a probabilidade de ser usuário de BZD ou ter recebido o 

diagnóstico de dependência (CID-10) versus os possíveis preditores contínuos. Com 

isso, a forma de relacionamentos não-lineares pode ser observada e as variáveis 

adequadas para melhorar o modelo.  

Em seguida, foram feitos modelos de regressão logística univariada, tendo 

como variável dependente o tipo de droga ou o diagnóstico de dependência. Foram 

feitos modelos univariados e ajustados por idade, gênero, escolaridade, renda, 

estado civil e uso de benzodiazepínicos no passado. A partir das variáveis que 

apresentaram associação significativa, foram testados diversos modelos logísticos 

multivariados a fim de encontrar um com melhor capacidade discriminativa. A 

qualidade dos modelos foi avaliada a partir do teste de Hosmer-Lemershow e pela 

análise da curva ROC.   

 

3.7 Aspectos Éticos 
 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (nº 0603/2017, parecer nº 

2.423.738) pela Plataforma Brasil (CAAE: 69303817.0.0000.5505). Todos os 

procedimentos éticos foram preservados, como a orientação dos participantes 

quanto ao anonimato, ao caráter voluntário da pesquisa e a liberdade em desistir a 

qualquer momento ou deixar questões em branco se assim desejar. Seguindo 

orientação do CEP, foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3) 

para os participantes antes do protocolo experimental, tendo sido assinado pelos 

mesmos. 

Como benefício, foi oferecida uma avaliação psiquiátrica a respeito do uso dos 

medicamentos e participação gratuita em grupos de meditação (Mindfulness), seguindo 

o protocolo de Prevenção de Recaídas Baseada em Mindfulness (Mindfulness-Based 

Relapse Prevention – MBRP). A intervenção consistiu em 8 sessões com duração de 2 
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horas que abordam práticas de meditação, discussões e elementos psicoeducacionais 

[120]. Após terem participado de todo o protocolo experimental, o horário de 

preferência para a meditação era combinado com a pesquisadora principal. O 

protocolo de MBRP para usuários de hipnóticos foi testado anteriormente pelo nosso 

grupo de pesquisa, tendo demonstrado resultados positivos para auxiliar na redução 

e/ou retirada do uso crônico da medicação. Embora a participação nos grupos não 

fosse obrigatória, os voluntários responderam a uma chamada que mencionava 

tanto o uso de medicamentos quanto Mindfulness. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Resultados da tradução e adaptação cultural da BENDEP-SRQ 
PV 

 

4.1.1 Tradução 

 

Ambos tradutores forneceram versões do questionário BENDEP-SRQ (PV), 

como demonstrado na Tabela A1 (Anexo 1). Embora semelhantes, as diferenças 

encontradas forneceram material para a etapa seguinte, de síntese.  

 

4.1.2 Síntese 

 

Os juízes de síntese mesclaram as duas versões, a fim de obter uma que 

pudesse ser facilmente compreendida pela população alvo. Poucas mudanças foram 

realizadas. No item 4, a palavra “receita” foi substituída por “bula”, que se aproxima 

mais do termo utilizado originalmente (label). No enunciado da segunda parte, a 

palavra “perturbado(a)” foi substituída por “prejudicado(a)”, que está mais de acordo 

com os enunciados da escala Likert. No item 20, a palavra “inquieto” foi escolhida, 

ao invés de “inquietude” ou “agitação”.  

 

4.1.3 Retrotradução 

 

As duas versões do trabalho de retrotradução foram bastante semelhantes 

entre si, assim, foi escolhida apenas uma delas, considerada mais adequada.   

 

4.1.4 Comitê de Peritos 
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Com o intuito de construir uma versão brasileira que mantivesse as 

características dos instrumentos originais, o comitê de peritos avaliou todos os 

elementos referentes a equivalências semânticas, culturais, idiomáticas e 

conceituais. Em relação ao nome do instrumento, conforme orientado pelo próprio 

autor da escala, foi determinado que seja BENDEP-SRQ PV. O significado da sigla é 

Benzodazepine Dependence – Self-Report Questionnaire (Portuguese Version). Em 

português, Questionário de Autorrelato de Dependência de Benzodiazepínicos 

(Versão em Português).  

Em relação às instruções dadas para o preenchimento do questionário, 

manteve-se a sua tradução literal e destaque de formatação (letras maiúsculas, 

negrito, sublinhado, itálico). Portanto, as instruções da BENDEP-SRQ PV foram: 

Instruções: As afirmações abaixo são exclusivamente sobre os comprimidos de 

hipnóticos (remédios para dormir) ou tranquilizantes (calmantes) que são indicados 

(prescritos) para você. Por favor, responda às afirmações da forma com que se 

aplicam a você ao longo dos últimos seis meses e circule a resposta mais 

apropriada. Em relação à Escala Likert: (1) Isto é absolutamente falso pra mim (2) 

Isto é falso para mim (3) Isto é parcialmente verdadeiro e parcialmente falso pra mim 

(4) Isso é verdadeiro pra mim (5) Isso é absolutamente verdadeiro pra mim. 

 Dentre todos os itens da escala, incluindo enunciados e Escala Likert, apenas 

um deles não teve uma porcentagem de similaridade de 100% entre a versão 

original e a retrotraduzida, segundo revisão por um tradutor nativo da língua inglesa. 

O item 3, que obteve 80%, traz o seguinte enunciado “Other people have urged me 

to use less medication”, enquanto na versão retrotraduzida, a palavra “urged” foi 

trocada por “asked”. Embora “to urge” em inglês tenha um significado de mais 

insistência do que “to ask”, foi julgado que utilizar a palavra “pedir” não alteraria 

significativamente o sentido da frase.  

 A maioria das afirmativas não sofreu alterações da etapa de síntese para a 

versão final, apenas os itens 4, 10, 16 e 20 foram alterados. No item 4, “bula” foi 

trocada por “receita” novamente, em prol de facilitar o entendimento. No item 10, 

“desistir” foi substituído por “parar de usar”. Nos itens 16 e 20, foram adicionados 

artigos femininos entre parênteses ao final das palavras. 
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4.1.5 Pré-teste 

 

Ao aplicar o questionário, foi solicitado que os respondentes relatassem o seu 

entendimento de cada afirmativa. Este procedimento auxiliou na verificação de 

equivalência entre a compreensão dos respondentes e a intenção dos 

pesquisadores originais para cada item. No item 1, “sofreria queixas” foi trocado por 

“teria problemas”. No item 13, a palavra “acho” foi substituída por “penso”. No 

enunciado da parte 1, foi decidido também que “ao longo dos últimos seis meses” ter 

mais destaque e foi deixado em negrito. Uma última modificação foi a retirada dos 

artigos femininos nas questões 16 e 20, para que concordassem com a palavra 

“prejudicado” na escala Likert. Portanto, no pré-teste foi possível assegurar-se de 

que o questionário estava compreensível e que mantinha as dimensões dos itens 

originais. Assim, encerrou-se a primeira fase da pesquisa, com a conclusão da 

versão final, que foi o instrumento de coleta de dados na segunda fase da pesquisa. 

Além das modificações nos itens, a versão original da BENDEP-SRQ tem 

uma pequena entrevista, onde seria perguntado, pelo próprio pesquisador, o gênero 

do respondente, sua idade, dose média do hipnótico utilizado e o tempo de uso. 

Optamos por não adicionar essa parte já que dados sociodemográficos e 

caracterização de uso seriam perguntados em outros instrumentos também (Tabela 

A2 – Anexo 1). A versão do questionário aplicada neste estudo pode ser encontrada 

no Anexo 2. 

 

4.2 Descritivo da amostra 
 

Foi feita uma análise descritiva da amostra, referente às suas características 

sociodemográficas (Tabela 1), características gerais do uso de hipnóticos (Tabela 2) 

e avaliação psiquiátrica (Tabela 3). Os 179 participantes, em sua maioria do gênero 

feminino (91,6%), encontram-se dentro de um intervalo de idade que varia de 24 a 

85 anos, com média de 52,1 (±13,1) anos, em sua maioria, casados (42,5%), com 

ensino superior completo ou pós-graduação em 56,4% dos casos. A maioria relatou 
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renda média de 1 a 6 salários mínimos, dividida em até 3 pessoas na maioria dos 

casos (62,7%), sendo que 22,6% dos participantes relataram ser a principal fonte de 

renda em suas casas; o restante da amostra contava com outro provedor de alguma 

(59,9%) ou grande parte da renda (47,5%). Mais da metade (55,9%) dos 

participantes relataram sentir solidão e, em 37,6% dos casos, consideram que a 

solidão influencia na sua insônia. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra total, dividida por tipo de droga e por diagnóstico de dependência segundo a CID-10. 

Variável 

Amostra total 
(n=179) 

 Tipo de droga  Dependência 

 BZD 
(n=94) 

Z (n=74) 
p 

 Sim 
(n=130) 

Não 
(n=45) p 

N %  N % N %  N % N % 

Gênero (Feminino) 
Missing = 1 

164 91,6 
 

86 91,5 69 93,2 0,673 
 

121  39  0,186 

Faixa etária 
18 a 35 anos 
36 a 51 anos 
51 a 64 anos 
Acima de 65 anos  

Missing = 0 

 
24 
47 
78 
30 

 
13,4 
26,3 
43,6 
16,8 

  
12 
25 
41 
16 

 
12,8 
26,6 
43,6 
17,0 

 

 
10 
20 
32 
12 

 
13,5 
27,0 
43,2 
16,2 

0,998 

  
17 
30 
59 
21 

 
13,1 
25,4 
45,4 
16,1 

 
7 
14 
17 
7 

 
15,6 
31,1 
37,8 
15,6 

0,799 

Estado civil 
Solteiro 
Casado 
Separado/Divorciado 
Viúvo 

Missing = 0  

 
52 
76 
40 
11 

 
29,0 
42,5 
22.4 
6,1 

  
26 
37 
21 
10 

 
27,7 
39,4 
22,3 

10,6 

 
22 
34 
18 
0 

 
29,7 
46,0 
24,3 

0 

0,038 

  
36 
52 
33 
9 

27,7 
40,0 
25,4 
6,9 

 
16 
22 
5 
2 

 
35,6 
48,9 
11,1 
4,4 

0,188 

Escolaridade  
1º grau incompleto 
1ª grau completo 
2º grau incompleto 
2º grau completo 
Superior incompleto 
Superior completo 
Pós-graduação 

Missing = 0 

 
10 
9 
5 
33 
21 
57 
44 

 
5,6 
5,0 
2,8 

18,5 
11,7 
31,8 
24.6 

  
7 
7 
2 
21 
13 
25 
19 

 
7,5 
7,5 
2,1 

22,3 
13,8 
26,6 
20,2 

 
3 
2 
1 
9 
8 
28 
23 

 
4,1 
2,7 
1,4 

12,2 
10,8 
37,8 
31,1 

0,174 

  
7 
7 
5 

24 
17 
40 
30 

 
5,4 
5,4 
3,9 

18,5 
13,1 
30,8 
23,1 

 

 
2 
1 
0 
9 
4 
16 
13 

 
4,4 
2,2 
0 

20,0 
8,9 

35,6 
28,9 

0,711 

Renda familiar (em salários 
mínimos) 

0 – 1  

 
18 
84 

 
10,3 
48,3 

  
13 
50 

  
4 
28 

 
0,032 

  
11 
66 

  
7 
16 

 
0,323 
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1 – 6  
6 – 10  
10 – 15  
15 +  
Não sei 

Missing = 4 

28 
20 
20 
4 

16,1 
11,5 
11,5 
2,3 

14 
7 
6 
2 

13 
10 
14 
2 

19 
12 
15 
3 

8 
8 
4 
1 

Quantas pessoas vivem dessa 
renda? 

1 
2 – 3 
4 – 6  

Missing = 2 

 
 

36 
101 
30 

 
 

20,3 
62,7 
17,0 

  
 

20 
57 
16 

  
 

13 
48 
13 

 

0,815 

  
28 
78 
22 

  
8 
29 
8 

 

0,843 
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Em relação aos hipnóticos, em média, elas iniciaram o uso de qualquer 

medicamento benzodiazepínico ou drogas Z aos 41,9 anos (±14,8). O tempo de uso 

do medicamento atual é de 34,8 meses (±49,8), sendo o mínimo de tempo de uso 3 

e o máximo 300 meses. Setenta e cinco (41,9%) participantes reportaram algum 

tempo de uso interrompido (seja ter usado por um período no passado e parado ou 

pelo uso de outro medicamento que foi trocado pelo atual), sendo o tempo mínimo 

de aproximadamente 3 semanas e o máximo de 480 meses, gerando uma média de 

29,5 (±77,4). Entre os medicamentos mais utilizados, estão zolpidem, clonazepam e 

alprazolam. A dose diária definida (DDD) média dos participantes foi de 0,72 (± 

0,65). 

Quanto ao serviço no qual fazem acompanhamento do uso de 

benzodiazepínicos, 57,3% delas o realiza em consultório médico particular, 21,3% 

em UBS, 8,0% em hospitais e 13,3% não fazem acompanhamento, tomam por conta 

própria. Das que são acompanhadas, em 40,9% dos casos o médico não faz uma 

avaliação sobre possíveis efeitos deletérios do uso de longo prazo de BZD e 43,7% 

afirmam que o prescritor não faz uma avaliação sobre o sono, apenas renovam a 

receita do medicamento. 33,7% da amostra relatou ter recebido uma receita pelo 

menos uma vez nos últimos seis meses sem ter passado em consulta com o médico. 

A maioria dos participantes faz uso de apenas um medicamento (n = 163, 39,3%). 

11 utilizam 2 medicamentos (6,1%), sendo a combinação mais comum de 

alprazolam e zolpidem (5 dos 11 casos). Apenas um participante faz uso de 3 

medicamentos concomitantemente. 
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Tabela 2. Características gerais do consumo de hipnóticos da amostra total, dividida por tipo de droga e por diagnóstico de dependência segundo 
a CID-10. 

Variáveis contínuas 

Amostra 
total (n=179) 

 Tipo de droga Dependência 

 BZD (n=94) Z (n=74) 

p 

Sim 
(n=130) 

Não 
(n=45) 

p M DP  M DP M DP M DP M DP 

Tempo de uso (meses) 
Missing = 4 

34,8 49,8  44,8 60,5 20,8 28,7 0,023 37,8 54,8 26,5 31,2 0,206 

Idade de início de uso 
Missing = 6 

41,9 14,8  41,9 15,5 41,4 13,9 0,815 42,0 14,7 40,7 15,5 0,621 

Tempo de uso no passado (meses) 
Missing = 21 

29,5 77,4  29,6 83,2 31,8 74,9 0,868 27,0 72,3 36,7 93,3 0,500 

DDD 
Missing = 1 

0,72 0,65  0,43 0,55 0,91 0,45 <0,001 0,76 0,69 0,59 0,5 0,155 

Variáveis categóricas n %  n % n % p n % n % p 

Serviço de saúde em que faz 
acompanhamento do uso de 
hipnóticos  

UBS 
Consultório médico particular 
Hospital 
Não faço acompanhamento, tomo 
por conta própria 

Missing = 1 

 
 

31 
112 
12 
23 
 
 

 
 

17,4 
62,9 
6,8 

12,9 
 
  

 
 

23 
53 
7 
11 
 
 

 
 
 

24,5 
56,4 
7,5 

11,7 

 
 

6 
51 
5 
11 
 
 

 
 
 

8,2 
69,9 
6,8 

15,1 

0,05 

 
 

23 
81 
9 
16 
 
 

 
 
 

17,8 
62,8 
7,0 

12,4 
 

 
 

8 
27 
3 
7 
 
 

 
 
 

17,8 
60,0 
6,7 

15,6 

0,961 

Se toma por conta própria, como 
adquire os medicamentos?1 

Com amigas 
Com familiares  
Tenho amizade ou sou parente 
de um médico 
Compro pela internet  

 
 

3 
3 
19 
 

2 

 
 

1,8 
1,8 

11,2 
 

1,2 

  
 

2 
3 
7 
 

1 

 
 

2,3 
3,4 
8,1 

 
1,2 

 
 

1 
0 
12 
 

0 

 
 

1,4 
0 

16,7 
 

0 

0,201 

 
 

3 
1 
14 
 

2 

 
 

2,4 
0,8 

11,3 
 

1,6 

 
 

0 
2 
5 
 

0 

 
 

0 
4,7 

11,6 
 

0 

0,359 
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Não tomo por conta própria 
Missing = 9 

143 
 

84,1 
 

74 
 

85,1 59 
 

81,9 104 
 

83,9 36 
 

83,7 
 

Seu médico faz uma avaliação sobre 
o seu uso de medicamentos para 
dormir? (Sim) 
Missing = 3 

104 59,1  50 55,0 48 64,9 0,197 73 57,0 28 63,4 0,443 

Seu médico faz uma avaliação sobre 
o seu sono? (Sim) 
Missing = 3 99 56,3  51 56,0 41 55,4 0,935 68 53,1 28 63,6 0,226 

Hipnótico utilizado² 
(Dosagem em mg) 

Alprazolam 
Bromazepam 
Clonazepam 
Cloxazolam 
Diazepam 
Flurazepam 
Lorazepam 
Zolpidem 
Zopiclone 
Outros³ 

 
 

26 
3 
61 
1 
4 
1 
8 
84 
1 
3 

 
 

14,5 
1,7 

34,1 
0,5 
2,2 
0,5 
4,4 

46,9 
0,5 
1,7 

 Dose 
min 
0,2 
3 

0,1 
1 
5 
30 
0,5 

1,25 
7,5 
-- 

Dose 
máx 

2 
6 
6 
1 

20 
 

4 
35 

 
-- 

        

1 As respostas a essa questão não foram exclusivamente das participantes que escolheram “não faço acompanhamento, tomo por conta própria”. 

2 Porcentagem não soma 100% por que a variável não possui uma única resposta. 

3 dentre os medicamentos inclusos na categoria “outros” estão: Estazolam, Clobazam e Clordiazepóxido. 
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Tabela 3.Características provenientes da avaliação psiquiátrica da amostra total, dividida por tipo de droga e por diagnóstico de dependência 
segundo a CID-10 

Variável 

Amostra total 
(n=179) 

 Tipo de droga  Dependência 

 BZD 
(n=94) 

Z (n=74) 
 

 Sim 
(n=130) 

Não 
(n=45)  

N %  N % N %  N % N % 

Acompanhamento médico 
Psiquiatra 
Ginecologista 
Geriatra 
Cardiologista 
Endocrinologista 
Gastroenterologista 
Neurologista 
Clínico Geral 
Outrasa 
Nenhuma 

Missing = 2*  

 
96 

109 
8 
46 
35 
17 
70 
52 
31 
59 

 
53,6 
61,6 
4,5 

26,0 
19,9 
9,6 

39,6 
29,6 
17,5 
33,5 

  
50 
62 
5 

22 
18 
9 

41 
33 
17 
28 

 
53,2 
67,4 
5,4 

23,9 
19,6 
9,8 

44,6 
36,2 
18,5 
30,8 

 
40 
41 
2 
20 
17 
7 
26 
15 
12 
28 

 
54,1 
55,4 
2,7 

27,0 
23,3 
9,5 

35,1 
20,3 
16,2 
37,8 

 
 

  
69 
83 
6 
32 
23 
13 
54 
37 
21 
50 

 
53,1 
64,3 
4,6 

24,8 
17,8 
10,1 
41,9 
28,9 
16,3 
39,1 

 
24 
24 
2 
12 
10 
2 
13 
12 
10 
8 

 
53,3 
54,5 
4,5 

27,3 
23,3 
4,5 

29,5 
27,3 
22,7 
18,2 

 

Diagnósticos psiquiátricos feitos no passado  
Depressão 
Transtorno bipolar 
Transtorno de ansiedade 
Esquizofrenia 
Dependência de outras substânciasb 
Outrosc 
Nenhum 
Não é possível dizer 

Missing = 0* 

 
89 
7 
68 
2 
9 
7 
16 
4 

 
49,7 
3,9 

38,0 
1,12 
5,06 
3,93 
15,4 
2,37 

  
45 
5 

39 
2 
5 
4 
6 
3 

 
47,9 
5,3 

41,5 
2,1 
5,3 
4,3 

12,5 
3,4 

 
36 
2 
24 
0 
3 
2 
10 
1 

 
48,6 
2,7 

32,4 
0 

4,1 
2,7 

20,4 
1,4 

   
67 
3 
53 
1 
7 
6 
8 
2 

 
51,5 
2,3 

40,8 
0,8 
5,4 
4,6 

11,3 
1,6 

 
20 
4 
14 
1 
2 
1 
8 
2 

 
44,4 
8,9 

31,1 
2,3 
4,5 
2,3 

25,0 
4,8 

 

Qual especialidade de médico prescreveu pela 
primeira vez? 

Psiquiatra 
Geriatra 

 
 

67 
3 

 
 

63,8 
2,9 

  
 

30 
1 

 
 

61,2 
2,0 

 
 

30 
2 

 
 

61,2 
4,1 

   
 

48 
2 

 
 

66,7 
2,8 

 
 

18 
1 

 
 

56,2 
3,1 
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Neurologista 
Ginecologista 
Cardiologista 
Gastroenterologista 
Clínico Geral 
Reumatologista 
Não é possível dizer 
Outrod 

Missing = 79* 

7 
2 
3 
0 
5 
0 
7 
12 

6,7 
1,9 
2,9 
0 

4,8 
0 

6,7 
11,4 

3 
0 
2 
0 
3 
0 
5 
6 

6,1 
0 

4,1 
0 

6,1 
0 

10,2 
12,2 

4 
2 
1 
0 
2 
0 
2 
6 

8,2 
4,1 
2,0 
0 

4,1 
0 

4,1 
12,2 

6 
1 
2 
0 
4 
0 
3 
7 

8,3 
1,4 
2,8 
0 

5,6 
0 

4,2 
9,7 

1 
1 
1 
0 
1 
0 
4 
5 

3,1 
3,1 
3,1 
0 

3,1 
0 

12,5 
15,6 

Qual especialidade prescreve atualmente? 
Psiquiatra 
Ginecologista 
Clínico Geral 
Geriatra 
Cardiologista 
Reumatologista 
Neurologista 
Outro 
Não é possível dizer 
O BZD é obtido sem receita 

Missing = 0* 

 
77 
6 
8 
3 
8 
1 
15 
30 
2 
5 

 
57,0 
3,4 
4,5 
1,7 
4,5 
0,6 
8,4 

16,8 
1,1 
2,8 

  
51 
1 
7 
2 
5 
0 
7 

16 
2 
3 

 
54,3 
1,1 
7,4 
2,1 
5,3 
0 

7,4 
17,1 
2,1 
3,2 

 

 
45 
4 
0 
1 
2 
1 
7 
13 
0 
2 

 
60,8 
5,4 
0 

1,3 
2,7 
1,3 
9,5 

17,6 
0 

2,7 

   
73 
5 
6 
2 
6 
1 
12 
20 
2 
3 

 
56,1 
3,8 
4,6 
1,5 
4,6 
0,8 
9,2 

15,4 
1,5 
2,3 

 
26 
1 
2 
1 
1 
0 
3 
10 
0 
2 

 
57,8 
2,2 
4,4 
2,2 
2,2 
0 

6,7 
22,2 

0 
4,4 

 

Outros medicamentos em uso atual 
Antidepressivos 
Ansiolíticos não benzodiazepínicos 
Anticonvulsivantes 
Antipsicóticos 
Lítio 
Outros 
Não é possível dizer 
Apenas BZD 

Missing = 8* 

 
94 
4 
8 
8 
3 
8 
2 
32 

 
52,8 
2,3 
4,6 
4,6 
1,7 
8 

1,2 
18,4 

  
45 
0 
4 
3 
2 
7 
1 

27 

 
47,8 

0 
4,3 
3,2 
2,1 
7,5 
1,1 

29,0 

 
41 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
5 

 
56,2 
5,6 
5,6 
6,9 
1,4 
1,4 
1,4 
7,1 

   
68 
2 
5 
4 
3 
6 
2 
25 

 
52,7 
1,5 
3,9 
3,1 
2,3 
4,6 
1,6 

19,7 

 
23 
0 
3 
4 
0 
2 
0 
6 

 
51,1 

0 
7,0 
9,3 
0 

4,6 
0 

13,9 

 

Durante a consulta, foram detectados sintomas:               
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Ansiosos 
Depressivos sem sintomas psicóticos 
Psicóticos de qualquer tipo 
Outros 
Nenhum 

Missing = 4* 

65 
33 
2 
1 
85 

36,7 
18,8 
1,1 
1 

48,3 

40 
21 
2 
0 

37 

43,0 
22,6 
2,2 
0 

39,8 

19 
9 
0 
1 
46 

26,0 
12,5 

0 
1,4 

63,9 

49 
25 
1 
0 
61 

38,0 
19,4 
0,8 
0 

47,3 

14 
7 
1 
0 
24 

31,8 
16,3 
2,3 
0 

55,8 

* Valores máximos de missing obtido entre todas as questões, já que algumas apresentam valores diferentes. 
a
 Dentre outras especialidades estão: angiologista, dermatologista, fisiatra, médico do sono, nefrologista, urologista, pneumologista, oftalmologista, 

hematologista, hepatologista, neurocirurgião, ortopedista. 
b
: Dentre outras substâncais: Nicotina (5), poliusuários (2), álcool (1), missing (1) 

c
 Dentre outros diagnósticos: borderline, distimia, TDAH, TOC, transtorno alimentar. 

d
 Outras maneiras de obter o medicamento: familiares, amigos, colegas de trabalho, automedicação, endocrinologista, fisiatra, nefrologista, pediatra, 

urologista, neurocirurgião. 
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As pontuações obtidas no Índice de Gravidade da Insônia (IGI) com 

classificação estão na Tabela 4. A escala IDATE não apresenta ponto de corte para 

interpretação dos resultados, apenas o valor contínuo com mínimo de 20 e máximo 

de 80 pontos. A pontuação média obtida foi de 51,6 (±12,0), sendo os valores 

mínimo e máximo obtidos na presente amostra de 24 e 80, respectivamente. Quanto 

ao CES-D, existe um ponto de corte estabelecido de 16 pontos para indicativo de 

depressão [115]. A média de pontuação da presente amostra foi 25,9 (±11,1). Cento 

e trinta e seis (76,0%) pontuaram acima dos 16 pontos.  

 

Tabela 4. Pontuação nos instrumentos de autorrelato e classificação da amostra segundo o 
Índice de Gravidade da Insônia da amostra total, dividida por tipo de droga e por diagnóstico 
de dependência segundo a CID-10. 

Pontuação nos 
instrumentos - M 

(DP) 

Amostra 
total 

(n=179) 

Tipo de Droga  Dependência 

BZD 
(n=94) 

Z 
(n=74) 

p 
 Sim 

(n=130) 
Não 

(n=45) 
p 

CES-D 
Missing = 5 

25,9 
(11,1) 

28,2 
(11,5) 

23,0 
(10,6) 

0,004  
26,9 

(11,2) 
22,6 

(10,0) 
0,028 

IDATE-T 
Missing = 5 

51,6 
(12,0) 

53,9 
(12,6) 

48,5 
(10,9) 

0,005  
52,5 

(12,3) 
49,0 

(11,1) 
0,100 

IGI 
Missing = 3 

17,3   
(6,0) 

17,6 
(6,1) 

16,8 
(5,8) 

0,380  
18,0 
(5,9) 

15,2 
(6,0) 

0,008 

Classificação 
segundo IGI – N 

(%) 

        

Sem relevância 
clínica 

11 (6,2) 8 (8,5) 3 (4,2) 

0,167 

8 (6,3) 3 (6,8) 

0,185 

Sublimiar 39 (22,2) 15 
(16,0) 

21 
(29,6) 

26 
(20,3) 

13 
(29,5) 

Moderada 81 (46,0) 43 
(48,9) 

31 
(43,7) 

56 
(43,8) 

22 
(50,0) 

Grave 45 (25,6) 25 
(26,6) 

16 
(22,5) 

38 
(29,7) 

6 
(13,6) 

CES-D: Center for Epidemiologic Studies – Depression; IDATE-T: Índice de Ansiedade Traço e 
Estado – subescala Traço; IGI: Índice de Gravidade da Insônia. 

 

4.3 Prevalência da dependência entre usuários 
 

Os participantes foram divididos em três grupos, de acordo com a droga que 

utilizavam no momento da coleta de dados: 94 (52,5%) eram usuários apenas de 

benzodiazepínicos, 74 (41,3%) apenas de drogas Z e 11 (6,2%) participantes faziam 
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uso de ambas as classes de drogas. A fim de comparar se havia diferença no 

percentual de dependência de hipnóticos segundo a CID-10, foram feitos intervalos 

de confiança (IC) a 95% ao redor da estimativa pontual de prevalência de 

dependência. A prevalência de dependência entre usuários apenas de BZD foi de 

77,2% [67,2; 85,3], entre usuários de drogas Z foi de 69,4% [57,5; 79,8]; e de ambos 

os tipos de droga foi de 81,8% [48,2; 97,7].  Conforme observado na Figura 4, os 

ICs dos três grupos se sobrepõem, sugerindo que não há diferença na medida entre 

os usuários. 

 

  

Figura 4. Intervalos de confiança 95% para a prevalência de dependência segundo os critérios 
da CID-10 entre usuários de benzodiazepínicos, drogas Z e ambas as classes de medicamento. 

  

 

4.4 Propriedades psicométricas da BENDEP-SRQ PV 
 

4.4.1 Estatísticas descritivas das respostas 
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Como a análise dos ICs 95% demonstraram que não há diferenças na 

prevalência de dependência entre os usuários apenas de BZDs, apenas de drogas Z 

e ambas as classes, as análises de validação da BENDEP-SRQ (PV) serão 

conduzidas com a amostra total.  

Conforme demonstrado na Tabela 5, os itens individuais apresentam médias 

que variam de 1,46 para o de número 15 a 3,89 para o de número 10. A quantidade 

máxima de dados missing por questão foi 2 pessoas, portanto, não foi feito nenhum 

método de imputação dos dados para prosseguir as análises [102, 121]. As últimas 

questões que, originalmente, pertencem à subescala de abstinência e devem ser 

respondidas apenas por aqueles que já tentaram reduzir ou parar de tomar a 

medicação foram respondidas por 147 (82,12%) participantes, sendo o máximo de 

dados missing por item de 1 pessoa. Não há evidências de efeito teto/chão, com 

apenas 6 (3,35%) participantes com o menor escore possível e nenhum respondeu 

afirmativamente a todas as questões.  

A Figura 5 mostra a distribuição das respostas segundo a escala Likert na 

qual é proposta. Poucos itens apresentam uma distribuição uniforme das respostas, 

como 2, 6, 17 e 19. Uma parte considerável apresenta uma predominância de 

respostas negativas, por exemplo, os itens 1, 12, 9 e 15. Alguns itens, como o 5 e 

10, apresentam uma predominância de respostas positivas.  
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Tabela 5. Enunciado, número de respostas, média e desvio padrão de cada item considerando 
resposta de 1 a 5 na escala Likert. 

Item Obs Média DP 

1) Eu tomo uma dose a mais da medicação na hora 
prevista porque senão eu teria problemas 

177 1,90 1,19 

2) Eu fico nervoso(a) se minha medicação está fora do meu 
alcance 

179 3,07 1,42 

3) Outras pessoas já me pediram para eu usar menos a 
medicação 

179 2,93 1,48 

4) Eu tomo mais medicação do que está prescrito na 
receita. 

179 1,76 1,10 

5) Eu me sinto seguro(a) quando tenho minha medicação 
comigo 

179 3,79 1,21 

6) Atualmente, minha medicação faz menos efeito do que 
costumava fazer 

179 3,09 1,44 

7) Minha medicação acaba rápido demais 179 2,04 1,22 

8) A medicação está me colocando em apuros 177 2,21 1,32 

9) Eu altero o que está escrito na prescrição 178 1,53 0,98 

10) Eu tenho pensado em parar de usar a medicação 179 3,89 1,12 

11) Logo antes de tomar minha medicação, fico pensando 
apenas nisso 

179 2,46 1,26 

12) Eu passo grande parte do tempo pensando em minha 
medicação 

179 1,87 1,07 

13) Eu penso que a medicação está destruindo a minha 
vida 

179 2,55 1,30 

14) Eu vou e pego uma nova prescrição (receita) antes da 
data marcada 

179 2,32 1,34 

15) Eu tomo bastante do meu medicamento de uma vez só 179 1,46 0,89 

16) Sentindo-me deprimido 147 2,56 1,38 

17) Cansaço 146 3,17 1,39 

18) Tremores 146 2,01 1,38 

19) Irritabilidade 147 3,33 1,36 

20) Inquieto 147 3,11 1,45 



RESULTADOS 

71 
 

 

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q1

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q2

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q3

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q4

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q5

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q6

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q7

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q8

0 102030405060
 

AV

V

N

F

AF

Q9

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q10

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q11

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q12

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q13

0 10 20 30 40 50 60
 

AV

V

N

F

AF

Q14

0 102030405060
 

AV

V

N

F

AF

Q15

0 10 20 30 40 50 60
 

EX

MT

N

PC

ND

Q16

0 10 20 30 40 50 60
 

EX

MT

N

PC

ND

Q17

0 10 20 30 40 50 60
 

EX

MT

N

PC

ND

Q18

0 10 20 30 40 50 60
 

EX

MT

N

PC

ND

Q19

0 10 20 30 40 50 60
 

EX

MT

N

PC

ND

Q20

Number of Respondents

Distribuição das respostas da BENDEP-SRQ (PV)

Figura 5. Distribuição das respostas dentre as alternativas. AF = Isso é absolutamente falso para mim; F = Isso é 
falso para mim; N = Isso é parcialmente verdadeiro e parcialmente falso para mim; AV = Isso é absolutamente 
verdadeiro para mim; V = Isso é verdadeiro para mim;  ND = Nada ou quase nada prejudicado; PC = Um pouco 
prejudicado; N = Mais ou menos prejudicado; MT = Muito prejudicado; EX = Extremamente prejudicado. 
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Conforme sugerido pelo autor da escala, as respostas da escala Likert de 5 

pontos foram dicotomizadas em sim (1), para as respostas de caráter positivo (“Isso 

é parcialmente verdadeiro e parcialmente falso para mim”, “Isso é absolutamente 

verdadeiro para mim”, “Isso é verdadeiro para mim”) e não (0) para as de caráter 

negativo (“Isso é absolutamente falso para mim” e “Isso é falso para mim”).  

 

4.4.2 Análise Fatorial Confirmatória 
 

Conforme demonstrado pelos trabalhos de validação da BENDEP-SRQ 

original, pelo grupo de pesquisa que a desenvolveu, existia uma teoria forte o 

suficiente embasando a estrutura fatorial da escala. No presente estudo, foram 

testados 3 modelos diferentes em análise fatorial confirmatória por modelagem de 

equações estruturais: o primeiro, juntando todas as variáveis em um único fator de 

dependência de hipnóticos, em seguida, um modelo de 4 fatores, seguindo os 

domínios propostos originalmente e, por fim, um modelo hierárquico de segunda 

ordem, no qual os 4 domínios culminavam em um fator de dependência de 

hipnóticos. O último não foi convergente, demonstrando sua invalidade para esta 

população. 

O método de estimação escolhido foi de máxima verossimilhança com valores 

missing, por conta da proporção de dados faltantes referentes aos participantes que 

não preencheram a subescala de abstinência, já que nunca tentaram reduzir ou 

parar de tomar a medicação.  

As covariantes entre erros para as variáveis observadas foram adicionadas 

utilizando os índices de modificação mais altos como critério, além de um 

embasamento teórico. 

O modelo em que todos os itens acabam em um único fator apresentou os 

seguintes parâmetros: χ² (170) = 668,597, χ²/gl = 3,93, RMSEA (90% IC) = 0,128 

[0,118; 0,138], CFI = 0,614 Para o modelo inicial, de 4 fatores sem erros 

correlacionados, os seguintes parâmetros de ajuste foram encontrados: χ² (164) = 

358,843, χ²/gl = 2,19, RMSEA (90% IC) = 0,081 [0,070; 0,093], CFI = 0,849. 
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Depois de examinados os índices de modificação, com embasamento em 

considerações teóricas e semânticas, foram permitidas as correlações entre os erros 

das questões 2 “Eu fico nervoso(a) se minha medicação está fora do meu alcance” e 

5 “Eu me sinto seguro(a) quando tenho minha medicação comigo”, pela proximidade 

de seus significados. Outro par que teve seus erros correlacionados foi o 11 “Logo 

antes de tomar minha medicação, fico pensando apenas nisso” e 12 “Eu passo 

grande parte do tempo pensando em minha medicação”. Todas as questões 

pertencem ao domínio de preocupação.  

A adição dessas correlações melhorou os parâmetros de ajuste, de forma que 

o modelo de um fator (Figura 6) passou a apresentar valores de χ² (168) = 564,336, 

χ²/gl = 3,36; RMSEA (90% IC) = 0,115 [0,104; 0,125], CFI = 0,693, o que ainda 

representa um baixo ajuste. O modelo de 4 fatores correlacionados (Figura 7) 

demonstrou a melhor adequação aos dados, demonstrando os seguintes 

parâmentros: χ² (162) = 284,227, χ²/gl = 1,75; RMSEA (90% IC) = 0,065 [0,052; 

0,077], CFI = 0,905. Foi confirmada a estrutura de 4 fatores originalmente proposta 

e, portanto, o construto de dependência de hipnóticos, medido a partir da escala 

BENDEP-SRQ (PV), comporta-se como 4 fatores correlacionados para a população 

brasileira.  
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Figura 6. Modelo  incluindo todas as 20 questões da BENDEP-SRQ PV constituindo um único 
fator de dependência de hipnóticos (BENDEP). Itens individuais estão identificados em 
retângulos (bendep1-bendep20). Estão representados os coeficientes padronizados, com 
variância dos fatores fixa em 1. 
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Figura 7. Modelo de 4 fatores correlacionados da BENDEP-SRQ PV, incluindo as as 20 
questões divididas nos fatores originalmente propostos. Itens individuais estão identificados 
em retângulos (bendep1-bendep20). Estão representados os coeficientes padronizados, com 
variância dos fatores fixa em 1. PROBUSE = uso problemático; PREOC = preocupação; LACK = 
falta de obediência às regras; ABST = abstinência. 
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4.4.3 Teoria de resposta ao item 
 

Foram conduzidas análises de Teoria de Resposta ao Item (TRI) para cada 

uma das subescalas da BENDEP-SRQ PV. Como pré-requisito para a TRI, a 

unidimensionalidade de cada área precisou ser confirmada. Isso foi feito a partir de 

análise fatorial por método dos componentes principais. Foram plotados os 

screeplots dos eigenvalues e observada a sua atenuação (Figura 8). 

Para que a escala fosse considerada unidimensional, a análise fatorial deveria 

reter apenas um fator com eigenvalue maior que 1 e esse valor deveria ser maior do 

que o do segundo fator. Os primeiros e segundos valores de cada escala são, 

respectivamente: para Uso problemático, 1,70 e 0,17, com cargas fatoriais 

superiores a 0,33; para Preocupação, 2,04 e 0,35, sendo a carga fatorial mínima 

obtida de 0,49; para Falta de obediência, 2,00 e 0,099, com menor valor de carga 

fatorial de 0,40; com relação à subescala de abstinência, os eigenvalues foram 2,62 

e 0,18 e a menor carga fatorial obtida de 0,54. Com isso, fica claro que a 

unidimensionalidade se manteve para todos os domínios.  

 

Figura 8. Unidimensionalidade observada através do screeplot de atenuação dos eigenvalues 
da análise fatorial de cada subescala da BENDEP-SRQ PV. Observa-se um declínio no valor de 
eigenvalue dos primeiros para os segundos fatores para cada domínio, confirmando a 
unidimensionalidade. 
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A cada uma das subescalas, foram ajustados modelos logísticos de 1 

parâmetro. Sendo assim, a dificuldade (b) de cada item, assim como o índice de 

discriminação (a) do teste como um todo foram estimados. O ajuste dos itens ao 

modelo foi determinado por meio do teste de χ², que compara as respostas obtidas 

no teste (valores observados) com valores simulados (esperados) a partir do modelo 

estimado. Essa análise testa a hipótese nula de que os valores observados e 

esperados são iguais, portanto, resultados não significativos (p>0,05) demonstram 

adequação ao modelo [102, 122, 123], o que foi observado para todos os itens, 

exceto o segundo de Falta de obediência (Tabela 6). O χ² também foi aplicado para 

ver a adequação geral do modelo aos dados, obtendo valores não significativos para 

todos os domínios, a saber: uso problemático (p = 0,48), preocupação (p = 0,10), 

falta de obediência (p = 0,65), abstinência (p = 0,56).   
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Tabela 6. Parâmetros de discriminação (a), dificuldade (b) e ajuste dos dados ao modelo (χ², p) 
para o modelo logístico de 1 parâmetro. 

 Domínio   Item a b χ² p 

 

Uso Problemático 

 1 

1,32 

-0,34 12,79 0,94 
  2 -0,50 17,97 0,64 
  3 0,62 27,88 0,23 
  4 -2,06 7,77 0,83 
  5 -0,062 30,45 0,07 

 

Preocupação 

 1 

1,72 

0,82 2,73 0,99 
  2 -0,53 29,33 0,23 
  3 -1,54 22,28 0,35 
  4 0,17 22,09 0,21 
  5 1,27 18,17 0,23 

 

Falta de obediência 

 1 

1,74 

1,15 11,06 0,17 
  2 0,91 14,97 0,040 
  3 1,75 4,85 0,83 
  4 0,48 9,89 0,22 
  5 1,77 6,42 0,51 

 

Abstinência 

 1 

2,12 

0,061 2,054 0,99 
  2 -0,58 0,19 0,99 
  3 0,62 0,46 0,99 
  4 -0,81 10,02 0,44 
  5 -0,40 7,21 0,66 

 

O item que não se ajustou enuncia “Minha medicação acaba rápido demais”. 

Foi optado por mantê-lo, para que o trabalho fique mais alinhado à versão original e, 

embora o item individualmente não esteja totalmente adequado, ele não afeta o 

ajuste do modelo como um todo.  

A análise gráfica da TRI é um passo importante para avaliar o comportamento 

dos itens frente ao escore total. A fim de avaliar a dificuldade e discriminação, foram 

plotadas as curvas características de cada item frente ao valor de traço latente do 

domínio ao qual pertencem (Figura 9).  
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Figura 9. Curvas características do item para cada domínio da BENDEP-SRQ PV. Os gráficos 
demonstram o parâmetro de discriminação (a), no forma da inclinação das curvas, e a 
dificuldade (b), o ponto em que o respondent tem 50% de probabilidade de responder 
afirmativamente ao item. O quarto item do domínio de uso problemático é o mais fácil dentre 
todos (b = -2.06); o quinto item da falta de obediência é o mais difícil (b = 1.77).  Os domínios 
mais e menos discriminativos são, respectivamene, abstinência (a = 2.12) e uso problemático 
(a = 1.32). 

 

O parâmetro de dificuldade indica em qual valor da “régua” do traço latente 

existe uma chance de 50% em responder afirmativamente ao item. Para o domínio 

de Uso problemático, o parâmetro b variou de -2,06 para o quarto item, sendo este o 

item mais fácil, até 0,62 para o parâmetro de dificuldade do terceiro item, o mais 

difícil, ainda que próximo ao valor médio (0).  

Quanto à preocupação, o parâmetro de dificuldade variou de -1,54, referente 

a questão 3, mais fácil, a 1,27 na questão 5, mais difícil. Para a Falta de obediência 

às regras de prescrição, o parâmetro variou de 0,48 na questão 4 a 1,77 na de 

número 5. Por fim, as questões de Abstinência variaram de -0,81 para o item de 
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número 4, o mais fácil, até 0,62, item 3, mais difícil. A maioria das questões tem 

dificuldade de média a fácil, com apenas um item tendo dificuldade acima de 2. 

A informação pode ser entendida como o quanto se sabe a respeito de um 

tópico em particular. Em psicometria, quando se fala em informação, se fala também 

na precisão com a qual o parâmetro foi estimado. A precisão não é uniforme para 

todo o range de escores do teste, ou seja, existe um valor de theta específico para 

qual o item ou teste é mais informativo, descrescendo à medida que se afasta dele.  

Itens mais discriminativos vão se apresentar com uma função de informação 

ao item, que normalmente tem o formato de um sino, mais fina, “concentrada” mais 

próxima do valor de theta que ele mede melhor. Itens menos discriminativos vão ser 

mais largos, abranger um range maior de thetas, com menos informação para cada. 

A discriminação também pode ser observada a partir da inclinação da curva de 

resposta ao item (Figura 9). Quanto maior for o ângulo formado entre a 

perpendicular ao eixo das ordenadas correspondente a probabilidade de 0,5, mais 

discriminativo é o item. Daí também surge o parâmetro de discriminação (a), 

estimado pelo modelo logístico de 1 parâmetro e demonstrado na Tabela 6.  

A quantidade de informação também pode ser entendida como uma medida 

de fidedignidade: se há muita informação, isso significa que a habilidade da pessoa 

foi estimada com precisão. Devido ao pressuposto de independência local da TRI, 

cada item tem uma medida de informação que podem ser adicionadas, gerando a 

informação total do teste [124, 125]. Foram plotadas tanto as funções de informação 

dos itens (Figura 10) como as funções de informação do teste (Figura 11).  
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Figura 10. Função de Informação do Item por subescala da BENDEP-SRQ PV. O ponto mais 
alto de cada curva de informação reflete, também, o parâmetro de dificuldade (b). A largura de 
cada curva é uma representação da discriminação (a). 

 

O ponto mais alto de cada curva nos gráficos de função de informação do 

item corresponde ao seu valor de dificuldade (parâmetro b), demonstrado na Tabela 

7. Embora seja um gráfico comumente apresentado em análises da TRI, ele acaba 

não sendo muito elucidativo para o modelo logístico de 1 parâmetro. A discriminação 

é igual para todas as questões, sendo assim, a forma das curvas é a mesma. Além 

disso, devido à propriedade de independência local dos itens, cada curva pode ser 

somada, dando origem às curvas de informação do teste (Figura 4), que acabam 

sendo uma melhor representação. 

A área embaixo da curva (função de informação do teste) indica que a 

quantidade total de informação do teste que, para o domínio de Uso problemático, é 

de 6,61, um valor superior ao considerado bom para fidedignidade [125] e ele é um 
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teste mais informativo para indivíduos médios, com valor de theta próximo a 0. Para 

a faceta de Preocupação, a informação total que o teste apresenta é igual a 8,61, 

sendo mais fidedigno também para indivíduos médios, com traço latente de 

aproximadamente 0. A Falta de obediência é a subescala que apresenta itens 

informativos para valores de theta, comparado aos anteriores, maiores. A 

quantidade total de informação é igual a 8,67 e o teste mais fidedigno para 

indivíduos com traço latente maior comparado às outras subescalas. Quanto à 

Abstinência, a quantidade de informação total apresentada pelo teste é de 10,59 e 

trata-se de um teste mais informativo para valores de theta próximos a 0 também.  

 

 

Figura 11. Função de Informação do Teste por subescala da BENDEP-SRQ PV. Os gráficos 
representam a acurácia com a qual cada valor de abilidade foi estimado. Para o uso 
problemático, preocupação e abstinência, as estimativas são mais precisas para indivíduos 
cujo valor de abilidade se aproxima da média (Theta ≅ 0); a falta de obediência é mais 
fidedigna para aqueles com maior estimativa de abilidade.  

 

4.4.4 Evidências adicionais de validade de construto 
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Evidências da validade de construto da BENDEP-SRQ PV também foram 

confirmadas por meio das correlações estatisticamente significativas entre o escore 

dos domínios e outras variáveis relacionadas: traço de ansiedade, depressão e 

gravidade da insônia. Como esperado, foram obtidas correlações significativas entre 

todas as variáveis. Os coeficientes de correlação entre a BENDEP-SRQ e as outras 

medidas estão apresentadas na Tabela 7. 

 
Tabela 7. Matriz de correlações entre os domínios da BENDEP-SRQ (PV) e variáveis 
relacionadas. 

 BENDEP-SRQ PV    

 1 2 3 4 5 6 7 

1 – Uso Problemático 1,00       

2 – Preocupação 0,48** 1,00      

3 – Falta de obediência 0,47** 0,50** 1,00     

4 – Abstinência 0,33** 0,31** 0,21** 1,00    

5 – Depressão 0,41** 0,35** 0,26** 0,47** 1,00   

6 – Ansiedade (traço) 0,41** 0,30** 0,22* 0,37** 0,73** 1,00  

7 – Insônia 0,42** 0,29** 0,29** 0,39** 0,59** 0,49** 1,00 

*p < 0,05 **p < 0,01 

 

4.4.5 Validade de critério 
 

A fim de encontrar evidências da validade de critério, foram comparadas as 

médias de pontuação entre dependentes e não-dependentes segundo os critérios da 

CID-10 para dependência de hipnóticos. A partir do número de pessoas 

consideradas não dependentes, foram aleatoriamente selecionadas amostras de 

dependentes com tamanho aproximado, características sociodemográficas (gênero, 

idade, escolaridade e renda) e de uso de hipnóticos semelhantes (tempo de uso 

atual, dose diária definida (DDD), % de BZD ou drogas Z), com o intuito de aumentar 

a homogeneidade das amostras. Dessa forma, para esse teste específico foi 

composta uma amostra de 97 indivíduos, sendo 52 dependentes e 45 não (Tabela 

8). 
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Tabela 8. Diferenças entre as médias de dependentes e não dependentes segundo a CID-10 
para os domínios da BENDEP-SRQ PV. 

Domínio 

Dependente (n = 52)  Não dependente (n = 45)  

Média DP Média DP p 

Uso problemático 0,22 0,73 -0,21 0,73 0,0039 

Preocupação 0,13 0,88 -0,26 0,73 0,019 

Falta de obediência 0,10 0,86 -0,22 0,61 0,037 

Abstinência 0,30 0,76 -0,16 0,76 0,0039 

 

 

Foram plotadas as curvas ROC para cada um dos domínios da escala, utilizando 

como critério ser dependente ou não segundo a CID-10. Para cada domínio, os 

seguintes valores de área embaixo da curva foram encontrados: uso problemático 

(AUC = 0,62), preocupação (AUC = 0,61), falta de obediência (AUC = 0,60) e 

abstinência (AUC = 0,58) (Figura 12).  
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Figura 12. Análise de curva ROC para cada domínio da BENDEP-SRQ PV tendo como critério o 
diagnóstico de dependência pela CID-10. As curvas dos quatro domínios indicam potencial 
discriminativo moderado. 

 

4.4.6 Fidedignidade 
 

Foram feitos os cálculos dos coeficientes de consistência interna para a 

BENDEP-SRQ (PV). O alpha de Cronbach de cada domínio foi: uso problemático (α 

= 0,70), preocupação (α = 0,77), falta de obediência (α = 0,75) e abstinência (α = 

0,84).  

Quanto ao teste-reteste, 51 participantes responderam à caracterização do uso 

de hipnóticos e à BENDEP-SRQ PV após um período de 3 semanas. A partir dessas 

novas respostas, foram ajustados modelos logísticos de 1 parâmetro e computados 

os valores de traço latente. Foram feitas correlações intraclasse (ICC) entre a 

pontuação obtida na primeira e segunda vez que responderam, obtendo os 

seguintes valores: uso problemático (ICC = 0,77), preocupação (ICC = 0,61), falta de 

obediência (ICC = 0,57) e abstinência (ICC = 0,59). 
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4.5 Comparação entre usuários de BZDs e Drogas Z 
 

Primeiramente, os participantes foram divididos em dois grupos, de usuários de 

BZDs (n = 94) ou de drogas Z (n = 74). Aqueles que fazem uso de ambas as classes 

de drogas de forma concomitante não foram incluídos nas análises (n = 11). As 

características sociodemográficas e de uso de hipnóticos de cada grupo podem ser 

encontradas nas Tabela 1, 2 e 3.  

A variável “tipo de droga” é binária, sendo a resposta positiva correspondente 

ao uso de benzodiazepínicos e a negativa a não benzodiazepínicos, ou seja, drogas 

Z. Foram plotados gráficos Kernel Smoothed Plots para a probabilidade de ser 

usuário de BZD versus os preditores contínuos canditados (Figura 13).  
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Figura 13. Kernel Smoothed Plots representando a probabilidade de ser usuário de BZD versus os preditores contínuos 
canditados. Observam-se as associações sem que seja estabelecida uma distribuição específica oas dados, permitindo 
observar a forma de relacionamentos não lineares, como o caso da dose diária definida. 
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Segundo os modelos de regressão logística univariada prevendo o 

pertencimento ao grupo de usuários de BZD (1) ou drogas Z (0), foram encontradas 

associações significativas com tempo de uso, DDD, todos os domínios da BENDEP-

SRQ PV (uso problemático, preocupação, falta de obediência e abstinência), 

ansiedade e depressão (Tabela 9). Todas as variáveis, exceto DDD, eram 

relacionadas a uma chance maior de pertencer ao grupo de usuários de BZD.  

 

Tabela 9. Modelos de regressão logística prevendo o pertencimento ao grupo de usuários de 
BZD ou drogas Z. 

 
Não ajustado 

p 
Ajustadoa 

p 
OR 95 CI OR 95 CI 

Dependência 

CID-10 

 

1,49 

 

0,74; 2,99 

 

0,265 

 

1,49 

 

0,65; 3,42 

 

0,345 

Tempo de uso 1,01 1,00; 1,02 0,005* 1,02 1,00; 1,03* 0,006* 

Idade de início do uso 1,00 0,98; 1,02 0,814 0,97 0,93; 1,01 0,118 

DDD 0,12 0,054; 0,28 <0,001* 0,15 0,064; 0,35 <0,001* 

Uso Problemático 1,93 1,25; 2,96 0,003* 2,00 1,22; 3,29 0,006* 

Preocupação 1,46 0,98; 2,17 0,060 1,75 1,09; 2,80 0,020* 

Falta de obediência 1,82 1,16; 2,83 0,009* 2,01 1,20; 3,34 0,008* 

Abstinência 1,76 1,16; 2,66 0,007* 2,78 1,55; 4,99 0,001* 

Insônia 1,02 0,97; 1,08 0,379 1,03 0,97; 1,10 0,350 

Ansiedade 1,04 1,01; 1,07 0,006* 1,05 1,01; 1,09 0,006* 

Depressão 1,04 1,01; 1,07 0,004* 1,04 1,01; 1,09 0,013* 
a
ajustado por idade, gênero, escolaridade, renda, estado civil e uso de benzodiazepínicos no 

passado; DDD = dose diária definida; grupo de referência: BZD (1). 

 

Em seguida, foram testados diversos modelos de regressão logística 

multivariada a fim de encontrar o modelo que melhor prevesse o pertencimento ao 

grupo de BZD ou drogas Z (Tabela 10). No melhor modelo encontrado, estão 

contidas as variáveis tempo de uso (OR = 1,02 [1,00; 1,03]), DDD ≥ 1 (OR = 0,064 

[0,024; 0,17]), falta de obediência às regras (OR = 2,43 [1,33; 4,44]) e abstinência 

(OR = 2,09 [1,23; 3,54]). Vale ressaltar que a variável DDD foi dicotomizada entre 

valores menores que 1 ou maiores ou iguais a 1 de acordo com o padrão de 

resposta observado na curva de regressão não paramétrica e pelo fato de que, 
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como pode ser observado no box-plot da Figura 14, grande parte dos valores acima 

desse limiar é discrepante. O ajuste do modelo foi confirmado por meio do teste de 

Hosmer-Lemershow com divisão em 10 grupos (χ² = 7,36, p = 0,5). Plotada a curva 

ROC (Figura 15), foi encontrada uma AUC de 0,88, indicando boa acurácia para 

discriminar entre os grupos. 

 

 

Figura 14. Box-plot para distribuição da DDD entre os grupos de usuários de BZD e drogas Z. 

 

Tabela 10. Modelo de regressão logística multivariada prevendo o pertencimento ao grupo de 
usuários de BZD ou drogas Z. 

 OR 95 CI p 

Tempo de uso 1,01 1,00 – 1,03 0,025* 

Falta de obediência 2,17 1,17 – 4,01 0,014* 

Abstinência 2,45 1,38 – 4,36 0,002* 

DDD≥1 0,035 0,013 – 0,10 <0,001* 

Intercepto 3,38 1,81 – 6,33 <0,001* 

DDD =  dose diária definida. Grupo de referência = BZD (1). 
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Figura 15. Curva ROC do modelo multivariado prevendo o tipo de droga utilizado a partir das 
variáveis tempo de uso, falta de obediência, abstinência e utilização de uma DDD igual ou 
superior a 1. O modelo apresenta um bom potencial discriminativo (AUC = 0,88). 

  

4.6 Comparação entre dependentes ou não segundo CID-10 
 

Seguindo a mesma metodologia proposta para a variável tipo de droga, os 

participantes foram divididos em dois grupos, aqueles que receberam o diagnóstico 

de dependência, segundo os critérios da CID-10 na avaliação psiquiátrica (n = 130) 

ou aqueles que não receberam (n = 45). As características sociodemográficas e de 

uso de hipnóticos de cada grupo podem ser encontradas nas Tabelas 1, 2 e 3.  

A variável referente à dependência é binária, sendo a resposta positiva 

correspondente a ter recebido o diagnóstico e a negativa a não ter recebido. Foram 

plotados gráficos Kernel Smoothed Plots para a probabilidade de ser dependente 

versus os preditores contínuos canditados (Figura 16). 
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Figura 16. Kernel Smoothed Plots representando a probabilidade de ter recebido o diagnóstico de dependência versus os preditores contínuos 
canditados. Observam-se as associações sem que seja estabelecida uma distribuição específica oas dados, permitindo observar a forma de 
relacionamentos não lineares, como o caso da idade de início de uso, com um declínio a partir dos 60 anos. 
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Segundo os modelos de regressão logística prevendo o diagnóstico de 

dependência de hipnóticos, foram encontradas associações significativas com uso 

problemático, preocupação, falta de obediência, insônia e depressão (Tabela 11). 

Todas essas variáveis foram associadas a uma chance maior de ter recebido o 

diagnóstico de dependência.  

 

Tabela 11.Modelos de regressão logística prevendo a dependência de hipnóticos. 

Variável 
Não ajustado 

p 
Ajustadoa 

p 
OR 95 CI OR 95 CI 

Tipo de droga 1,49 0,74; 2,99 0,265 1,37 0,60; 3,16 0,456 

Tempo de uso 1,01 1,00; 1,01 0,212 1,01 0,99; 1,01 0,263 

Idade de início do uso 1,01 0,98; 1,03 0,620 1,01 0,97; 1,05 0,622 

DDD 1,54 0,85; 2,80 0,157 1,75 0,90; 3,39 0,098 

Uso Problemático 1,64 1,03; 2,60 0,036* 1,94 1,10; 3,42 0,022* 

Preocupação 1,74 1,12; 2,69 0,014* 1,84 1,11; 3,04 0,017* 

Falta de obediência 1,81 1,07; 3,04 0,026* 2,00 1,12; 3,58 0,019* 

Abstinência 1,44 0,92; 2,24 0,110 1,45 0,82; 2,56 0,197 

Insônia 1,08 1,02; 1,14 0,009* 1,11 1,03; 1,20 0,005* 

Ansiedade 1,02 0,99; 1,06 0,102 1,03 1,00; 1,07 0,087 

Depressão 1,04 1,00; 1,07 0,030* 1,04 0,99; 1,09 0,05* 
a
ajustado por idade, gênero, escolaridade, renda, estado civil e uso de benzodiazepínicos no 

passado; DDD = dose diária definida; grupo de referência: receberam diagnóstico de dependência. 

 

Foram testados diversos modelos de regressão logística multivariada a fim de 

encontrar o modelo que melhor prevesse o diagnóstico de dependência de 

hipnóticos segundo a CID-10 (Tabela 12). No melhor modelo encontrado, estão 

contidas as variáveis preocupação (OR = 1,67 [1,04; 2,67]) e insônia (OR = 1,06 

[1,00; 1,13]). O ajuste do modelo foi confirmado por meio do teste de Hosmer-

Lemershow com divisão em 10 grupos (χ² = 7,38, p = 0,5). Plotada a curva ROC 

(Figura 17), foi encontrada uma AUC de 0,66, indicando baixa acurácia para 

discriminar entre os grupos. 
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Tabela 12. Modelo de regressão logística multivariada prevendo a dependência de hipnóticos. 

 OR 95 CI p 

Preocupação 1,67 1,04 – 2,67 0,033* 

Insônia 1,06 1,00 – 1,13 0,045* 

Intercepto 1,10 0,39 – 3,11 0,862 

Grupo de referência: receberam diagnóstico de dependência (1). 

 

 

 

Figura 17. Curva ROC do modelo multivariado prevendo o diagnóstico de dependência a partir 
das variáveis insônia e preocupação. O modelo apresenta um baixo potencial discriminativo 
(AUC = 0,66). 
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5 DISCUSSÃO 
 

5.1 Resumo dos achados 
 

Pode-se considerar que o presente trabalho foi dividido em duas grandes 

etapas: a primeira, referente a toda a tradução, adaptação cultural e avaliação das 

propriedades psicométricas do instrumento BENDEP-SRQ PV. Essa fase inicial foi 

de extrema importância para o prosseguimento do estudo. Contando com as 

características mensuradas conforme o instrumento, foi possível estabelecer 

aspectos de uso e dependência entre usuários de benzodiazepínicos e drogas Z 

abordando suas diferentes facetas, bem como relacioná-lo com insônia, ansiedade e 

depressão, cumprindo a segunda etapa deste trabalho. Sendo assim, a discussão 

terá um foco inicial nos dados referentes ao processo de validação da BENDEP-

SRQ para o português brasileiro e, a partir de todo o referencial teórico estabelecido, 

serão discutidos os aspectos relacionados ao uso e dependência de hipnóticos.  

Os resultados da primeira etapa demonstraram que a BENDEP-SRQ PV é um 

instrumento adequado para avaliar a dependência de hipnóticos também na 

população brasileira. Todas essas etapas de tradução e adaptação cultural 

(tradução, síntese, retrotradução, comitê de peritos e pré-teste) seguiram o que é 

proposto por Beaton et al. (2002) [112] e fluíram sem complicações. A equivalência 

semântica foi facilmente obtida entre as versões original e adaptada à população 

brasileira, sendo assim, acreditamos que foi encontrada uma versão definitiva da 

BENDEP-SRQ em português.  

A avaliação das propriedades psicométricas da escala apresentou índices 

satisfatórios de validade e fidedignidade. A análise fatorial confirmatória demonstrou 

boa validade de construto, confirmando que a dependência de hipnóticos, medida 

pela escala em questão, se comporta com os mesmos 4 domínios, independentes 

porém correlacionados, originalmente propostos: uso problemático, preocupação, 

falta de obediência e abstinência [105].  

As quatro subescalas apresentaram correlações significativas, moderadas e 

positivas com insônia, ansiedade e depressão. Este resultado indica que a 

dependência de hipnóticos e os construtos citados são relacionados, podem se 
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influenciar mutuamente, mas se tratam de conceitos diferentes. Foi encontrado o 

que era esperado, havendo estudos que demonstram alta prevalência do uso em 

longo prazo de hipnóticos para as três condições [126] e devido a ansiedade e 

insônia serem os transtornos para os quais o uso terapêutico desses medicamentos 

se destina principalmente [1].  

Com relação às análises realizadas a fim de encontrar evidências de validade de 

critério, observou-se que as médias de pontuação em todos os domínios da 

BENDEP-SRQ PV foram significativamente maiores entre indivíduos que foram 

diagnosticados como dependentes segundo os critérios da CID-10, quando 

comparados a quem não recebeu o diagnóstico na avaliação psiquiátrica. No 

entanto, pela análise da curva ROC, a escala não é sensível e específica o 

suficiente para servir como instrumento diagnóstico, seu uso é mais indicado para 

acompanhamento em pesquisa ou na prática clínica, por meio da aplicação do 

questionário repetidas vezes, o que está de acordo com as aplicações discutidas no 

estudo de validação original [105]. 

 

5.2 Características dos participantes 
 

A amostra, composta primariamente por mulheres, com idade entre 51 e 64 

anos, possui características predominantes em pessoas com insônia [127], usuários 

de benzodiazepínicos e drogas Z [128]. A maioria das participantes ser casada é 

diferente do que aparece na literatura como mais comum para usuários em longo 

prazo de benzodiazepínicos [43], que reporta estar em um relacionamento conjugal 

e maior suporte social como fatores protetores do uso crônico desses medicamentos 

[50]. A maioria das participantes apresenta renda e escolaridade altas, o que se 

assemelha ao uso em longo prazo maior que quatro semanas, porém inferior a seis 

meses, entre usuários idosos de drogas Z [50] e aos dados de um levantamento 

americano sobre uso de hipnóticos em geral, sem especificar a classe 

socioeconômica [129].  O perfil de participantes também se assemelha ao que é 

reportado na literatura para interesse em Mindfulness (mulheres, escolarizadas e 

com insônia), o que pode indicar um viés de recrutamento, já que as participantes 

responderam a uma chamada que também mencionava a intervenção [130]. 
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Com base no elevado tempo de uso, o alto percentual de participantes que 

reportam acompanhamento médico e a DDD média ser menor do que 1 (mínimo 

recomendado para que os efeitos terapêuticos sejam mantidos), observamos que a 

amostra abarca majoritariamente pessoas que podem ser consideradas como 

dependentes em baixas doses [26]. Ainda no quesito do acompanhamento médico, 

pouco mais da metade dos pacientes reporta que o médico faz uma avaliação sobre 

o sono ou uso de medicamentos, o restante apenas renova a receita, congruente a 

estudos que demonstram que muitas vezes as prescrições são entregues sem que 

haja um contato direto entre médico e paciente [131, 132] e reforça como hipnóticos 

são inadequadamente dispensados [32]. 

Pela pontuação no Índice de Gravidade da Insônia, muitos participantes ainda 

apresentam sintomas que vão de intensidade moderada a grave, mesmo fazendo 

uso dos medicamentos, o que corrobora com evidências da presença de tolerância 

[68, 133] e inefetividade do uso em longo prazo [12]. A subescala de abstinência da 

BENDEP-SRQ, respondida pela maioria dos participantes, evidencia a presença 

desses sintomas. Quando examinada a proporção de usuários dependentes de 

BZDs ou fármacos Z, não foram encontradas diferenças significativas na 

prevalência, sugerindo que este não é um único critério a ser considerado ao 

escolher uma classe de medicamento em detrimento à outra, seguindo a literatura 

que demonstra diferenças mínimas em efetividade e segurança entre ambas [49, 

57]. Esse resultado é de crucial importância para a presente pesquisa, levando em 

consideração que contribui para a desconstrução da ideia das drogas Z como 

substitutas mais seguras dos BZDs [80, 81] e colabora com a literatura existente que 

evidencia o potencial de gerar dependência das drogas Z [72, 73, 76]. 

  

5.3 Validação da BENDEP-SRQ PV por domínio 
 

Analisando cada subescala da BENDEP-SRQ individualmente, vemos que o uso 

problemático é a mais “fácil”. Quatro de seus cinco itens apresentam o parâmetro de 

dificuldade negativo, indicando que mesmo indivíduos com menor θ tem chance de 

respondê-los afirmativamente. Ela também é a escala menos discriminativa, 

apresentando o menor valor do parâmetro a, ou seja, é o teste que tem menos 
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habilidade de diferenciar os respondentes de acordo com a sua localização no 

intervalo de medidas de traço latente. Pela análise da curva de informação do teste, 

observa-se que ele é mais informativo para indivíduos com um valor de θ médio. Os 

parâmetros do teste se moldam de acordo com a população para qual ele se 

destina. Por exemplo, em um teste de inteligência que queiramos avaliar apenas os 

indivíduos mais habilidosos, serão elaboradas questões mais difíceis e é esperado 

que o teste seja mais informativo para valores mais altos de traço latente [102]. A 

BENDEP-SRQ não estabelece o perfil de usuários (muito ou pouco dependentes) 

que pretende avaliar, portanto, ter encontrado uma função de informação do teste 

que concentra sua precisão em valores de θ próximos à média é algo positivo. 

Vale ressaltar que a escala mede o grau de ciência a respeito do uso 

problemático, o que é essencial em uma população que muitas vezes não se 

reconhece como dependente da medicação [31], mas pode reconhecer os 

comportamentos individualmente sob a forma dos itens, o que novamente indica a 

importância da adaptação de instrumentos de autorrelato para avaliar a dependência 

de hipnóticos. 

Com relação à preocupação, seus resultados foram semelhantes ao que foi 

encontrado para o uso problemático, exceto que a dificuldade das questões se 

distribui de maneira mais homogênea ao longo dos valores de θ e a discriminação 

foi um pouco mais alta, sendo mais informativo para indivíduos com valor médio de 

traço latente. Dentre os artigos que se propunham a estudar as propriedades 

psicométricas da escala em populações diversas [105, 107, 110, 111], a que mais se 

assemelha à deste estudo, tanto pelas motivações pelas quais participaram como 

suas características gerais, é a de usuários em um ensaio de descontinuação do 

uso. Avaliando o ajuste dos dados ao modelo logístico de 1 parâmetro da TRI do 

presente estudo, verificou-se que todas as subescalas demonstraram boa 

adequação. Esse resultado é diferente do encontrado nas análises do grupo de 

pesquisa que desenvolveu a escala, nas quais o domínio de preocupação se 

mostrou inadequado ao modelo de TRI aplicado (modelo de Rasch) [111]. Embora 

nossos resultados tenham sido diferentes desse estudo em particular, em outras 

populações, como de pacientes em clínica geral e consultórios de psiquiatria [105, 

107, 110], a preocupação também se mostrou adequada.  
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Questões desse domínio e o racional teórico por trás delas refletem aspectos 

comportamentais da dependência em baixas doses de BZDs, como sentir ansiedade 

ou fissura entre doses, carregar os comprimidos consigo ou tomar uma dose a mais 

da medicação para evitar problemas [1].  

A falta de obediência às regras é a subescala mais difícil dentre as quatro, ou 

seja, um traço latente pelo menos um pouco acima da média é necessário para 

responder aos itens afirmativamente. Ao contrário das outras duas subescalas 

discutidas até agora, a falta de obediência é mais informativa para indivíduos com 

maior traço latente, ou seja, mais dependentes, mas é um teste mais preciso que os 

anteriores. Foi o único domínio que apresentou um item com falta de ajuste (“Minha 

medicação acaba rápido demais”), o qual foi mantido nas análises posteriores por 

não prejudicar o ajuste global e para manter a similaridade com a escala original. A 

inadequação do item pode ser explicada pelo fato da população analisada fazer uso 

de doses até menores do que a terapêutica, sem evidências de aumento com o 

passar do tempo, características que são bem descritas para os usuários 

classificados como dependentes em baixas doses [27].  

O que foi encontrado para a falta de obediência às regras conversa com um 

estudo qualitativo que avaliava as percepções e experiências a respeito do uso de 

hipnóticos em diferentes contextos sociais. Das discussões, emergiram tópicos como 

os usuários se apresentarem como responsáveis, ou seja, vigilantes e que tem 

conhecimento a respeito do uso, já tentaram conversar com o médico sobre alguma 

tentativa de redução. Também se apresentaram discursos a respeito de usuários 

responsáveis, que seguem à risca a prescrição médica por confiarem na experiência 

do clínico. Os discursos relacionados ao reconhecimento da dependência ou de usar 

a medicação fora do que era prescrito eram apresentados com uma carga moral 

negativa [7]. Essa dimensão é especialmente importante, pois reflete os aspectos 

médicos da dependência de hipnóticos na visão social, o que a difere fortemente da 

dependência de outras substâncias. 

A abstinência foi a subescala que apresentou o maior parâmetro de 

discriminação dentre todas, ou seja, pequenas alterações no valor de θ já acarretam 

em mudanças maiores na probabilidade de se responder afirmativamente ao item. 

Trata-se de um teste mais preciso para valores médios de traço latente, sendo o 
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mais preciso dentre todos os quatro para se obter informações a respeito desse 

ponto na escala de θ. Os itens refletem sintomas de abstinência relatados como 

barreiras que impedem os usuários de parar de usar, por exemplo, a reincidência 

dos sintomas de insônia (cansaço, irritabilidade), que também são um meio pelo 

qual relatam perceber a dependência [31]. O fato de a subescala de abstinência não 

ter sido capaz de discriminar dependentes de não dependentes está de acordo com 

o fato de que a abstinência por si só não é uma boa medida da dependência de 

hipnóticos e continui uma dimensão separada [97].  

As análises psicométricas demonstraram que a BENDEP-SRQ PV é um 

instrumento válido e fidedigno para mensurar a dependência de hipnóticos na 

população brasileira usuária crônica tanto de benzodiazepínicos como drogas Z. De 

acordo com a população recrutada para o presente estudo, a aplicabilidade da 

escala foi demonstrada principalmente para usuários dependentes em baixas doses 

e de acordo com os objetivos para os quais foi desenvolvida: acompanhamento em 

pesquisa e estudos empíricos.  

 

5.4 Comparação entre usuários de BZDs e drogas Z: variáveis 
associadas ao tipo de droga utilizado 

 

Construído todo um embasamento teórico para a BENDEP-SRQ PV, a escala foi 

utilizada em um estudo correlacional com o objetivo de comparar usuários de 

benzodiazepínicos e de drogas Z quanto a aspectos relacionados ao padrão de uso 

e severidade da dependência, insônia, ansiedade e depressão. Vale ressaltar que a 

operacionalização do construto da dependência de forma compreensiva foi uma 

ferramenta fundamental para a execução desta segunda etapa da pesquisa.  

Foi demonstrado que um maior tempo de uso, maior desobediência às regras de 

prescrição, maior incômodo frente a sintomas de abstinência em tentativas de 

cessar o uso e usar uma quantidade inferior a uma dose terapêutica recomendada 

por dia aumentam a chance de pertencimento ao grupo de usuários de 

benzodiazepínicos, quando comparados a usuários de drogas Z, com um bom 

potencial discriminativo. Embora as diferenças encontradas aparentem favoráveis às 



DISCUSSÃO 
 

101 
 

drogas Z, elas são melhor compreendidas quando destrinchadas de acordo com a 

literatura existente, conforme demonstrado ponto a ponto a seguir. 

O número de meses em uso de hipnóticos foi um preditor relacionado a uma 

maior chance de ser usuário de BZD. O que foi encontrado está de acordo com toda 

a história desses medicamentos, tendo em vista que os benzodiazepínicos foram 

lançados no mercado na década de 1960 [2] e as drogas Z anos depois, em 1990 

[49], como potenciais substitutas. Estando há mais tempo no mercado, espera-se 

que o tempo de uso de benzodiazepínicos seja maior. Uma relação entre maior 

tempo de uso e severidade da dependência de zolpidem e zopiclone já foi 

identificada na literatura [60]. Nesta amostra, existem pacientes em uso de BZDs há 

mais de 40 anos, em um tempo em que as drogas Z ainda nem haviam sido 

lançadas no mercado, sendo o tempo máximo encontrado no presente estudo de 12 

anos. Na literatura, há outros relatos de uso de BZDs que ultrapassam anos ou 

décadas [7], enquanto para drogas Z, o tempo de uso médio é de aproximadamente 

5 anos [60]. Vale ressaltar ainda que alguns benzodiazepínicos (ex.: clonazepam, 

diazepam, clobazam), estão listados na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME), que seleciona e padroniza medicamentos para utilização nos 

serviços públicos de saúde brasileiros. Nenhuma droga Z foi incluída [134].  

Utilizar uma DDD inferior a uma unidade foi relacionado a uma maior chance de 

ser usuário de BZD, enquanto uma dose superior ou igual a um aumenta a 

probabilidade de ser usuário de drogas Z. Voltando na definição de DDD, ela pode 

ser entendida como "a dose média de manutenção por dia para sua indicação 

principal em adultos" [135], em outras palavras, é a quantidade indicada para a 

manutenção dos seus efeitos terapêuticos. Sendo assim, os usuários de BZDs 

tomam doses menores que os de drogas Z, ainda que os segundos se aproximem 

da indicação terapêutica. As diretrizes de prescrição para ambas as classes de 

drogas dizem que o ideal é que seja prescrita a menor dose possível, ainda que 

inferior ao valor estimado da DDD [58, 136], o que aproximaria os usuários de BZDs 

de uma situação mais "ideal" nesse quesito.  

Frente a evidências científicas dos efeitos adversos associados ao uso de 

drogas Z, especificamente zolpidem, no ano de 2013, a Food and Drug 

Adminstration (FDA), nos Estados Unidos, liberou uma Drug Safety Communication 
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descrevendo efeitos colaterais no próximo dia e sugerindo uma redução da dose 

inicial pela metade [56]. Embora não tenhamos como saber qual foi a dose inicial de 

zolpidem (a droga Z mais utilizada na presente amostra), usualmente não há 

evidências do aumento de dose ao longo do tempo para o tratamento com 

hipnóticos [27] e, tendo em vista essas informações, o presente estudo demonstra 

uma tendência de uso em maior quantidade por parte dos usuários de drogas Z. No 

Brasil, menores dosagens desses medicamentos são vendidos com uma tarja 

vermelha, ao invés da tarja preta estampada nas caixas de BZDs, que 

explicitamente menciona o potencial de gerar dependência [87]. Pode-se hipotetizar, 

portanto, uma menor preocupação com a dose consumida pelos usuários de drogas 

Z, ainda que um estudo aponte uma relação entre utilizar maiores doses e uma 

maior severidade da dependência [60]. 

O domínio de abstinência da BENDEP-SRQ PV representa o quanto a pessoa 

se sentiu prejudicada por sintomas de abstinência (sentir-se deprimido, cansado, 

irritado, inquieto e com tremores), em algum momento em que tenha tentado parar o 

uso de medicamentos e só é respondida por aqueles que já fizeram pelo menos uma 

tentativa. Os resultados demonstraram que, a cada aumento de 1 ponto nesse 

domínio (cuja pontuação varia, normalmente, de -2 a +2), aumenta em 2,45 vezes a 

chance de ser usuário de BZDs. Ou seja, esses pacientes se sentem mais 

prejudicados frente aos sintomas de abstinência quando comparados a usuários de 

drogas Z. Esse resultado vai de acordo com a literatura que evidencia um baixo 

potencial de rebote da insônia e sintomas de abstinência após descontinuação 

abrupta de drogas Z [48, 74, 137, 138]. No entanto, muito dessa literatura é baseada 

em ensaios clínicos bastante controlados, os quais são sujeitos a diversos tipos de 

viéses de publicação [61]. Inúmeros estudos de caso demonstraram a presença de 

sintomas de abstinência relacionados à cessação do uso de drogas Z, assim como 

relatos provenientes de centros de monitoramento [69, 72, 73]. Um estudo da 

perspectiva dos próprios pacientes [59] e um ensaio controlado comparando 

aspectos de abstinência entre usuários de drogas Z e BZD [139] não encontraram 

diferença, contrastando com o que foi encontrado na presente pesquisa.  

A falta de obediência às regras de prescrição foi relacionada a uma maior 

probabilidade de ser usuário de benzodiazepínicos. Embora não tenhamos 
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encontrado estudos especificamente com benzodiazepínicos ou drogas Z, a 

literatura a respeito de outras classes de medicamentos evidencia que tratamentos 

mais longos [140, 141] e a presença de efeitos colaterais indesejáveis [142, 143] são 

fatores relacionados à diminuição da conformidade com o regime terapêutico. No 

que se refere à duração do tratamento e aplicado aos achados da presente 

pesquisa, os usuários de BZDs demonstraram um maior tempo de uso quando 

comparados às drogas Z.  

Ambas as drogas apresentam efeitos colaterais tanto em curto prazo, como 

sonolência diurna e falta de atenção, como longo prazo, por exemplo, um aumento 

do risco de quedas e acidentes [12, 52, 74]. O domínio de falta de obediência da 

BENDEP-SRQ PV representa uma discordância quanto ao regime terapêutico no 

que diz respeito a consumir uma quantidade maior do que a recomendada, 

necessitar de uma prescrição antes da data previamente agendada ou alterar o que 

está escrito na receita [105]. Esta última característica pode estar relacionada a uma 

porcentagem da amostra ser de médicos que se autoprescrevem ou familiares e 

amigos de médicos que recebem a receita devido à relação. 

A falta de obediência, portanto, não reflete o ato de não tomar para evitar os 

efeitos colaterais e, a partir desse dado sozinho, não é possível fazer inferências a 

respeito dos efeitos colaterais agudos de ambas as classes de medicamentos, mas 

dá um indicativo de que usuários de BZDs são mais propensos a tomar uma 

quantidade maior de medicação para obter os efeitos desejados. Isso pode ser 

entendido como uma evidência de tolerância por essa classe das drogas, o que vai 

de acordo com o que é evidenciado na literatura [68], apesar da tolerância também 

ser demonstrada para drogas Z [69]. No entanto, ainda se deve manter em mente 

que os usuários de BZDs desta amostra são mantidos em uma dose terapêutica 

inferior à uma unidade recomendada por dia.  

Nesse sentido, também é útil considerar a hipótese da automedicação. Quando 

recebe uma prescrição, fica nas mãos do paciente decidir quando, de que maneira e 

a quantidade de medicação a tomar, seguindo as ordens médicas ou não. Essa 

decisão pode partir de acordo com a percepção de sua saúde e necessidades, 

quantidade de informação que o paciente tem a respeito da sua condição e da 

medicação. A literatura aponta que, muitas vezes, os pacientes preferem tomar o 
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medicamento de maneira sintomática ao invés de profilática [140]. No caso da 

insônia, a indicação de tomar apenas “quando necessário” é considerada vaga e 

inespecífica devido a características de irregularidade da insônia. Mesmo assim, 

pacientes relatam uma preferência por tomar a menor dose possível, a despeito da 

orientação médica. O estudo de Cheung et al. (2016) destaca o comportamento de 

tomar metade ou um quarto do comprimido e observar o efeito. O restante do 

medicamento seria tomado caso a dose inicial falhasse, resultando em múltiplas 

doses subterapêuticas em uma noite [144].  

  Em estudo qualitativo das perspectivas de usuários frente ao uso de diferentes 

tipos de hipnóticos (incluindo BZD e drogas Z), eles normalmente se apresentam 

como obedientes e responsáveis, seguindo à risca o regime prescrito, embora 

também emerja de seus discursos, sob forma de "confissão", que já tomaram doses 

maiores, fizeram estoque de medicamentos, entre outros comportamentos, referidos 

por eles como errados [7]. Vale ressaltar que uma menor falta de obediência às 

regras de prescrição é importante preditora do sucesso na retirada de BZDs em 

longo prazo [145].  

Embora os sintomas de depressão e ansiedade não tenham entrado no modelo 

multivariado, ambas essas variáveis são preditores independentes da classe de 

droga à qual pertence cada usuário. Foi encontrado que uma maior vivência de 

sintomas depressivos é associada a uma maior probabilidade do indivíduo ser 

usuário de benzodiazepínicos. Esse achado está de acordo com evidências de que 

o uso crônico desses medicamentos está associado a uma piora nos quadros 

depressivos [136] e com um estudo brasileiro que demonstrou que sintomas 

depressivos são um fator de risco para o uso de BZDs [47].  

A presença de sintomas de ansiedade também pode ser considerada como um 

preditor independente de ser usuário de BZDs. Nesse caso, o achado concorda com 

os efeitos farmacológicos esperados dos BZDs, que são ansiolíticos e hipnóticos, 

enquanto as drogas Z apresentam apenas os efeitos relacionados ao sono. Do 

mesmo jeito que ainda são observados sintomas de insônia moderados a graves na 

amostra total, uma maior ansiedade é relacionada ao uso de BZDs, evidenciando, 

novamente, a presença de tolerância. O tratamento farmacológico de primeira linha 

para ansiedade é com agentes serotoninérgicos. Como eles podem demorar um 
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tempo para fazer efeito, uma prática comum na clínica é de prescrever um 

benzodiazepínico inicialmente para alívio rápido dos sintomas até que o tratamento 

ideal faça efeito (embora essa prática não esteja de acordo com as diretrizes de 

prescrição). No entanto, muitas vezes o uso de BZD é continuado e do 

antidepressivo não [136, 146], aumentando a duração de doença não tratada [147]. 

Através dos nossos dados, é impossível saber o histórico de uso de medicamentos 

dos pacientes e estabelecer se essa situação aconteceu. 

Conforme discutido acima, o fato de a dependência não ter sido uma preditora 

do tipo de droga consumida por cada paciente está de acordo com a literatura que 

evidencia um potencial de gerar essa condição semelhante entre BZDs e drogas Z 

[59, 73, 76]. Não foi encontrada diferença significativa na severidade da insônia 

entre os dois grupos avaliados. Levando em consideração o grande percentual de 

indivíduos com severidade do transtorno moderada a grave, esse achado corrobora 

com evidências de tolerância para ambas as classes de drogas e ineficácia de uso a 

longo prazo [68, 69]. 

 

5.5 Comparação entre usuários de BZDs e drogas Z: variáveis 
associadas ao diagnóstico de dependência segundo critérios da 
CID-10 

 

Em relação à dependência de hipnóticos, foi demonstrado que uma maior 

preocupação com a disponibilidade do medicamento e uma maior severidade da 

insônia aumentam a chance de receber o diagnóstico, no entanto, esse modelo 

apresentou um baixo potencial discriminativo. No que tange a severidade da insônia, 

importantes características desta condição podem ser responsáveis pelo resultado 

encontrado. A primeira diz respeito à magnitude do impacto negativo que o distúrbio 

do sono causa na qualidade de vida de quem o possui, em áreas referentes ao 

funcionamento no dia-a-dia, saúde física e mental [148, 149]. Um estudo que avaliou 

barreiras e facilitadores da retirada de hipnóticos encontrou que uma importante 

barreira é o impacto da insônia na qualidade de vida. Os participantes relataram uma 

preocupação em não tomarem mais os medicamentos, voltarem a experienciar 

noites em claro e, consequentemente, diminuição da qualidade de vida [150]. 
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Somado a isso, uma das principais barreiras para a interrupção do uso, apontadas 

por usuárias crônicas em um estudo brasileiro, é justamente o medo da reincidência 

dos sintomas [31]. 

Outro fator a ser levantado é a insônia tratar-se de um transtorno cíclico. Ong, 

Ulmer e Manber (2012) propõe um modelo metacognitivo da insônia, onde o 

transtorno é promovido e perpetuado por componentes denominados de agitação 

primária e secundária. A agitação primária reflete cognições diretamente 

relacionadas à incapacidade de dormir, como pensamentos e crenças a respeito da 

falta de sono. Já a secundária se refere à valência emocional atribuída às cognições 

primárias, o que pode aumentar significativamente um viés atencional. Sem uma 

flexibilidade cognitiva adequada para lidar com esses pensamentos, estes podem 

ser um fator agravante da dificuldade com o sono, retroalimentando o ciclo vicioso 

da insônia [151]. Somado a isso, estudos sobre estratégias para realizar a retirada 

de hipnóticos apontam que intervenções focadas nos pacientes, com a 

apresentação de informações a respeito da medicação e boa comunicação entre 

médico e paciente são eficientes e ferramentas que empoderam os primeiros [152, 

153]. Os participantes da presente pesquisa, munidos apenas do medicamento em 

uso prolongado, com evidências de inadequação e falta de comunicação com o 

prescritor, não estão munidos de ferramentas para quebrar esse ciclo, ocasionando 

sua perpetuação, angústia frente à possibilidade de ficar sem dormir e, 

consequentemente, dependência.  

Interessantemente, no que diz respeito à ansiedade e depressão, embora exista 

uma alta taxa de comorbidades psiquiátricas entre dependentes de substâncias 

[154] e, portanto, uma expectativa de maior contribuição desses transtornos, apenas 

a depressão foi um preditor independente e esse resultado pode ser considerado 

como contrário ao que aponta a literatura.  

Foi encontrada uma relação entre a preocupação com a disponibilidade do 

medicamento e a dependência, ou seja, quanto maior essa característica, maior a 

probabilidade de o indivíduo ter recebido o diagnóstico de dependência. Em outros 

estudos utilizando a BENDEP-SRQ, foi encontrado que esse domínio é um preditor 

de sucesso na retirada gradual (ou seja, foi atingida a retirada total do 
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medicamento), bem como essa característica diminui com o passar do tempo de 

abstinência [111, 145].  

Retomando discussão mencionada anteriormente, as questões de preocupação 

estão refletidas em uma revisão a respeito dos aspectos comportamentais da 

dependência em doses terapêuticas, relacionadas a uma espécie de fissura, que se 

manifesta como a ansiedade em ter a medicação consigo ou ter a próxima dose 

disponível. Vale ressaltar que componentes de outras subescalas, como de uso 

problemático e falta de obediência às regras também estão refletidas em alguns 

desses comportamentos [1] e foram preditores independentes do paciente ser 

diagnosticado como dependente de hipnóticos na presente pesquisa. Sendo assim, 

nossos resultados indicam diretrizes que podem orientar a conduta clínica, no 

sentido de que comportamentos, principalmente carregar o medicamento consigo, 

uma necessidade de tê-la por perto por segurança ou pensar constantemente a 

respeito da mesma podem ser alertas para que uma medida relacionada à 

dependência seja tomada, tendo em vista que aspectos desse domínio também são 

preditores do sucesso frente à retirada gradual [111]. 

 Esse resultado vai de acordo com a maneira pela qual os usuários se percebem 

dependentes, por meio de sintomas de abstinência (principalmente rebote da 

insônia) e antecipação da falta do medicamento [31]. A abstinência não foi um 

preditor, independente ou no modelo multivariado, da dependência. Embora, de fato, 

esse resultado não diminua a sua importância, ele aponta para componentes 

relevantes que devem ser observados, que não derivam do caráter físico da 

dependência, mas sim da observação do próprio comportamento frente ao uso de 

hipnóticos.  

 

5.6 Forças e limitações 
 

O presente estudo apresenta relevância da mensuração do construto de 

dependência de hipnóticos em contextos clínicos e principalmente de pesquisa [98], 

ao mesmo tempo em que o assunto não tem sido estudado em termos de 

desenvolvimento, adaptação cultural e validação de instrumentos de autorrelato. A 
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BENDEP-SRQ é a escala mais atual, com estudo de validação mais robusto, 

multidimensional e que conta com a apresentação de aspectos biopsicossociais da 

dependência, incluindo abstinência. É importante destacar que, embora a escala 

tenha sido desenvolvida próximo aos anos 2000, o conteúdo de seus quatro 

domínios se mantém atual, refletindo correlatos comportamentais da dependência 

em baixas doses recentemente revisados [1]. Foram apresentados resultados 

importantes no que diz respeito à operacionalização do construto da dependência de 

hipnóticos. É o primeiro estudo que se propôs a avaliar, utilizando uma metodologia 

atual, as propriedades psicométricas de uma escala que mensura a dependência de 

hipnóticos para residentes do Brasil, incluindo drogas Z.  

Além disso, o estudo faz um comparativo entre duas classes de hipnóticos 

amplamente utilizadas, BZDs e drogas Z, em um contexto de enorme crescimento 

no consumo, principalmente das segundas, ao mesmo tempo em que existe uma 

crença a respeito de uma maior segurança, efetividade e perfil de efeitos colaterais 

mais favoráveis quando comparadas aos BZDs que não é alinhada à literatura 

científica. Somado a isso, as altas taxas de uso prolongado em desacordo com as 

diretrizes de prescrição caracterizam o uso desses medicamentos como um 

importante problema de saúde pública [5]. 

O estudo apresenta limitações quanto ao tamanho da amostra que, embora 

adequado para conduzir grande parte das análises de validação, é menor do que o 

esperado para conduzir análises de TRI. Foram encontrados valores moderados de 

ICC no teste-reteste, já que o traço latente foi estimado utilizando apenas 51 

indivíduos. Nas análises de regressão logística, valores de odds ratio muito próximos 

a 1 foram considerados significantes estatisticamente, mas essa proximidade põe 

em prova a significância clínica desses resultados, devendo ser interpretados com 

parcimônia. Além disso, o tamanho da amostra também limitou a possibilidade de 

comparar aspectos da dependência especificamente de cada droga. Outra limitação 

foi o fato de o diagnóstico de dependência não ter sido feito através de entrevistas 

estruturadas, ainda que tenha sido pautado em critérios do CID-10 e DSM-5.  

Um possível viés de seleção pode ter ocorrido devido ao método de 

recrutamento, que pode, seletivamente, atrair pessoas mais motivadas a parar o uso 

de hipnóticos e torna a população mais homogênea, o que pode dificultar a 
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generalização dos resultados para outros tipos de usuários de hipnóticos. Ainda no 

caso da homogeneidade da amostra, foram recrutados apenas aqueles classificados 

como dependentes em baixas doses, nenhum participante relatou abuso e poucos 

fazem uso de mais de uma dose terapêutica por dia, perfis que também são 

identificados na literatura [12, 69, 75]. Esse recrutamento seletivo é comum em 

pesquisas sobre insônia, conforme demonstra um recente estudo a respeito da 

representatividade em pesquisas sobre o tema. Em adição a isso, não foram 

estabelecidas as razões pelas quais alguns participantes triados não compareceram 

à consulta, o que também constitui um viés [155]. 

Uma importante limitação a ser observada nesse estudo é o fato dele não ser 

representativo da população brasileira. Foi recrutada uma amostra onde a maioria 

dos participantes tem ensino superior completo ou pós-graduação e faz 

acompanhamento em consultório médico particular, características que não vão de 

acordo com o perfil sociodemográfico do país. No entanto, é digno de nota que em 

um estudo populacional brasileiro, verificou-se o efeito de variáveis como um maior 

índice de desenvolvimento humano e renda per capita no aumento do consumo de 

BZDs [156].  

 

5.7 Recomendações para o futuro 
 

 Existe um desencontro entre as características da insônia e do tratamento 

farmacológico proposto: a primeira é um transtorno crônico, o segundo, uma 

alternativa recomendada apenas para uso em curto prazo [59]. Já existem 

evidências a respeito dos efeitos colaterais do uso dos medicamentos [51] e 

diretrizes que não são seguidas [58], estratégias de redução [152] e para o 

tratamento da insônia, as terapias cognitivo-comportamentais [62]. O presente 

trabalho colabora com a desconstrução da ideia de que as drogas Z seriam uma 

alternativa livre dos efeitos indesejados associados ao uso de BZDs e, com isso, 

estimula mais pesquisas a respeito de alternativas não-farmacológicas para o 

tratamento da insônia a longo prazo.  No que tange a comparação entre 

benzodiazepínicos e drogas Z, próximos estudos poderiam avaliar os aspectos de 

uso e dependência em grandes bancos de dados populacionais brasileiros. 
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Especificamente relacionado às drogas Z, é importante a difusão de informações 

baseadas em evidências científicas atuais para diminuir as crenças que circundam 

entre pacientes e profissionais da saúde e, em uma perspectiva maior, para que se 

alinhe a legislação a respeito do controle de dispensação de BZDs e drogas Z [87]. 

Para ambas as etapas dessa pesquisa, tanto validação como comparação, 

seria importante expandir para outros grupos de usuários de hipnóticos, como 

aqueles que fazem uso abusivo ou durante o tratamento para transtorno por uso de 

álcool, ou ainda com carcaterísticas sociodemográficas mais aproximadas do perfil 

brasileiro. Especificamente para a validação da BENDEP-SRQ PV, estudos futuros 

poderiam testar sua aplicabilidade longitudinalmente e capacidade de predizer o 

sucesso na retirada gradual em população brasileira. Também poderia ser avaliada 

a adequação a modelos mais complexos da TRI, que considerem as respostas na 

escala Likert originalmente proposta e necessitam de um tamanho de amostra maior 

(graded response model ou partial credit model). A adição de itens, elaborados com 

base em evidências científicas conforme originalmente proposto, poderia aumentar o 

potencial discriminativo da escala. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As drogas Z entraram no mercado como potenciais substitutas dos 

benzodiazepínicos para o tratamento da insônia, em uma dinâmica já conhecida 

para outras drogas com potencial hipnótico: os benzodiazepínicos foram 

introduzidos comercialmente como substitutos mais seguros dos barbitúricos, seus 

antecessores e por aí a história se repete [2, 48]. Tendo em vista esse background, 

torna-se relevante avaliar se esses benefícios esperados realmente foram atingidos. 

O presente trabalho foi focado em aspectos da dependência. Existe uma forte 

crença de que esses medicamentos, por terem um perfil farmacológico mais 

específico e meia-vida mais curta, não trariam esse efeito indesejado, já bem 

estabelecido na literatura para seus antecessores, os BZDs. O fato de ter sido usada 

uma escala, a BENDEP-SRQ PV, somada ao diagnóstico feito pelo psiquiatra, 

contribuiu para que esse construto pudesse ser mensurado de uma forma mais 

compreensível e multifacetada, sendo identificados quais fatores são mais 

importantes.  

A literatura apresenta evidências dos potenciais efeitos colaterais do uso de 

drogas Z [52, 76]. O próprio DSM-5 menciona esses fármacos como causadores de 

transtorno por uso de sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos [29]; existem diretrizes 

que indicam as práticas de prescrição mais adequadas [13, 46, 58]. No entanto, o 

que vemos atualmente é uma falta de comunicação entre evidências científicas e a 

prática clínica [80, 81]. De fato, os problemas de não aderência à diretrizes e 

evidências científicas são difíceis de resolver, tendo em vista que ambos 

profissionais e pacientes apresentam diferentes desafios frente ao uso de hipnóticos 

[31, 64].  

A partir de todo um racional teórico obtido através da validação de um 

instrumento multidimensional que avalia a dependência de hipnóticos, a BENDEP-

SRQ PV, foram apontadas características semelhantes entre usuários de BZDs e 

drogas Z, sendo a principal delas o percentual de usuários diagnosticados como 

dependentes. Existem evidências da efetividade das drogas Z no tratamento da 

insônia que, embora críticas possam ser feitas quanto à qualidade dos dados [61], 

não eliminam totalmente seu potencial clínico [48]. Dentre as diferenças encontradas 
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no presente estudo estão o tempo de uso, DDD, desobediência à orientação médica 

e percepção de sintomas de abstinência ao tentar cessar o uso, que, à exceção da 

DDD, aparentam mais favoráveis aos usuários de drogas Z, ainda que essas 

diferenças sejam melhor compreendidas quando destrinchadas de acordo com a 

literatura existente. Também foram avaliados fatores associados ao diagnóstico de 

dependência, sendo a gravidade da insônia e a preocupação com a disponibilidade 

do medicamento os principais. Combinando o fato de ambos serem 

comportamentos, e não necessariamente aspectos biológicos (como a abstinência e 

tolerância), com o fato de que as terapias não-farmacológicas são o tratamento de 

primeira linha para o transtorno de sono para o qual esses medicamentos são 

prescritos, esse resultado incentiva a pesquisa com intervenções não-

farmacológicas para a insônia.  

Frente aos resultados do presente estudo e da literatura avaliada, tornam-se 

injustificadas crenças a respeito de um menor potencial de causar tolerância, 

abstinência e dependência das drogas Z [80, 81]. Destaca-se a importância de 

revisar a regulação sanitária envolvida no controle de dispensação dessas drogas, 

tendo em vista que menores doses das drogas Z são sujeitas a um menor controle 

do que maiores doses ou benzodiazepínicos, o que também pode impactar o uso 

racional desses medicamentos.    

A BENDEP-SRQ PV demonstrou-se válida e fidedigna para medir a 

dependência de hipnóticos entre brasileiros usuários crônicos de hipnóticos, tanto 

benzodiazepínicos como drogas Z. As análises apontaram principalmente para sua 

aplicabilidade em usuários classificados como dependentes em baixas doses. A 

aplicabilidade da escala se dá principalmente como instrumento para 

acompanhamento em pesquisa ou para estabelecer relações entre a dependência 

de hipnóticos e outros construtos em estudos empíricos 

. 
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8 ANEXOS 
 

8.1 Anexo 1: Tabelas referentes à tradução e adaptação cultural da BENDEP-SRQ PV 
 
Tabela A1.1. Resultados da primeira parte do processo de validação da escala: traduções (T1 e T2) e síntese (T12). 
 

Item Original Tradução 1 Tradução 2 Síntese 

Instrução 
(parte 1) 

INSTRUCTION: The 
statements in this 
questionnaire are only 
about the sleeping 
tablets and 
tranquillisers which are 
indicated to you. Please 
judge the statements as 
they have applied to 
you yourself over the 
past six months and 
draw a circle around 
the most appropriate 
answer. 

Instruções: As 
afirmações abaixo são 
exclusivamente sobre 
os comprimidos para 
dormir e os 
tranquilizantes que são 
indicados para você. 
Por favor, responda 
como as frases abaixo 
se aplicam a você, 
considerando os 
últimos seis meses e 
circule a resposta mais 
apropriada. 
 

Instruções: As afirmações 
abaixo são exclusivamente 
sobre os comprimidos de 
hipnóticos (remédios para 
dormir) ou tranqüilizantes 
(calmantes) que são indicados 
(prescritos) para você. Por favor, 
responda as afirmações da 
forma com que se aplicam a 
você ao longo dos últimos seis 
meses e circule a resposta mais 
apropriada. 
 

Instruções: As afirmações 
abaixo são exclusivamente 
sobre os comprimidos de 
hipnóticos (remédios para 
dormir) ou tranquilizantes 
(calmantes) que são indicados 
(prescritos) para você. Por favor, 
responda às afirmações da 
forma com que se aplicam a 
você ao longo dos últimos seis 
meses e circule a resposta mais 
apropriada. 
 

Escala 
Likert 
(parte 1) 

1 - This is absolutely 
untrue for me 
2 - That is untrue for 
me 
3 - That is partly true, 
partly untrue for me 
4 - That is true for me 
5 - That is absolutely 
true for me 

- Afirmações 
1 – Isto é 
absolutamente falso 
pra mim 
2 - Isto é falso para 
mim 
3 - Isto é parcialmente 
verdadeiro e 
parcialmente falso pra 
mim 

1 - Isto é absolutamente falso 
pra mim 
2 - Isto é falso para mim 
3 - Isto é parcialmente 
verdadeiro e parcialmente falso 
pra mim 
4 - Isso é verdadeiro pra mim 
5 - Isso é absolutamente 
verdadeiro pra mim 

1 - Isto é absolutamente falso 
pra mim 
2 - Isto é falso para mim 
3 - Isto é parcialmente 
verdadeiro e parcialmente falso 
pra mim 
4 - Isso é verdadeiro pra mim 
5 - Isso é absolutamente 
verdadeiro pra mim 
 



 

 
 

4 - Isso é verdadeiro 
pra mim 
5 - Isso é 
absolutamente 
verdadeiro pra mim 

1 I take another dose of 
medication on time, 
because otherwise I 
would suffer complaints 

1) Eu tomo outra dose 
de medicação na hora 
certa, porque senão eu 
sofreria desconforto 

1) Eu tomo outra dose da 
medicação na hora prevista 
porque senão eu sofreria 
queixas 

1) Eu tomo outra dose da 
medicação na hora prevista 
porque senão eu sofreria 
queixas 

2 I get nervous if my 
medication is out of 
reach 

2) Eu fico nervoso se 
minha medicação está 
fora do meu alcance 

2) Eu fico nervoso(a) se minha 
medicação está fora do meu 
alcance 

2) Eu fico nervoso(a) se minha 
medicação está fora do meu 
alcance 

3 Other people have 
urged me to use less 
medication 

3) Outras pessoas já 
me pediram para usar 
menos medicação 

3) Outras pessoas já me 
pediram para eu usar menos a 
medicação 

3) Outras pessoas já me 
pediram para eu usar menos a 
medicação 

4 I take more medication 
than is written on the 
label 

4) Eu tomo mais 
medicação do que está 
prescrito na receita 

4) Eu tomo mais medicação do 
que está prescrito na receita 

4) Eu tomo mais medicação do 
que está prescrito na bula 

5 I feel safe when I have 
my medications with 
me 

5) Eu me sinto seguro 
quando tenho minha 
medicação comigo 

5) Eu me sinto seguro(a) quando 
tenho minha medicação comigo 

5) Eu me sinto seguro(a) quando 
tenho minha medicação comigo 

6 At present, the 
medication is less 
effective than it used to 
be 

6) Atualmente, minha 
medicação é menos 
eficaz do que 
costumava ser 

6) Atualmente, minha medicação 
faz menos efeito do que 
costumava fazer 

6) Atualmente, minha medicação 
faz menos efeito do que 
costumava fazer 

7 My medication is gone 
too quickly 

7) Minha medicação 
acaba muito rápido 

7) Minha medicação acaba 
rápido demais 

7) Minha medicação acaba 
rápido demais 

8 
The medication is 
getting me into trouble 

8) A medicação está 
me causando 
problemas 

8) A medicação está me 
colocando em apuros 

8) A medicação está me 
colocando em apuros 

9 I alter what is written on 
the prescription 

9) Eu altero o que está 
escrito na prescrição 

9) Eu altero o que está escrito 
na prescrição 

9) Eu altero o que está escrito 
na prescrição 



 

 
 

10 I have been thinking 
about giving up the 
medication 

10) Eu tenho pensado 
em desistir da 
medicação  
 

10) Eu tenho pensado em 
desistir de usar a medicação 

10) Eu tenho pensado em 
desistir de usar a medicação 

11 Just before I take my 
medication, That is the 
only thing I can think 
about 

11) Logo antes de 
tomar minha 
medicação, isso é a 
única coisa que 
consigo pensar  
 

11) logo antes de tomar minha 
medicação, fico pensando 
apenas nisso 

11) Logo antes de tomar minha 
medicação, fico pensando 
apenas nisso 

12 I spend a great deal of 
time thinking about 
medication 

12) Eu passo grande 
parte do tempo 
pensando em 
medicamentos  
 

12) Eu passo grande parte do 
tempo pensando em minha 
medicação 

12) Eu passo grande parte do 
tempo pensando em minha 
medicação 

13 I think the medication is 
destroying my life 

13) Eu penso que os 
medicamentos estão 
destruindo a minha 
vida 

13) Eu acho que a medicação 
está destruindo a minha vida 

13) Eu acho que a medicação 
está destruindo a minha vida 

14 
I go and get a new 
prescription before the 
appointed time 

14) Eu vou e pego 
uma nova prescrição 
antes da data marcada 
 

14) Eu vou e pego uma nova 
prescrição (receita) antes da 
data marcada 

14) Eu vou e pego uma nova 
prescrição (receita) antes da 
data marcada 

15 
I take a lot of 
medication in one go 

15) Eu tomo muitos 
medicamentos de uma 
só vez 

15) Eu tomo bastante do meu 
medicamento de uma vez só 

15) Eu tomo bastante do meu 
medicamento de uma vez só 

Instrução 
(parte 2) 

If you have never 
considered trying to cut 
down on your 
medication use or 
stopping, you are not 
required to answer any 

Se você nunca 
considerou tentar 
reduzir ou parar com o 
seu uso de medicação, 
você não precisa 
responder nenhuma 

Se você nunca considerou tentar 
reduzir ou parar com o seu uso 
de medicação, você não precisa 
responder nenhuma das 
questões abaixo e, portanto, 
terminou o questionário. 

Se você nunca considerou tentar 
reduzir ou parar com o seu uso 
de medicação, você não precisa 
responder nenhuma das 
questões abaixo e, portanto, 
terminou o questionário. 



 

 
 

of the questions below 
and you have finished 
the questionnaire. 
Please read on if you 
have ever tried to use 
less or stop!  
Using fewer sleeping 
tablets or tranquilisers 
can lead to complaints. 
Below a list of 
examples of these 
complaints is given. 
Please indicate the 
extent to wich you were 
troubled by each of the 
complaints the last time 
you tried to use less or 
stop by drawing a circle 
around the most 
appropriate answer. 

das questões abaixo e, 
portanto, terminou o 
questionário. 
Por favor, continue 
lendo se você já tentou 
usar menos ou parar! 
Usar menos 
comprimidos para 
dormir ou 
tranquilizantes pode 
levar a desconforto. 
Abaixo é dada uma 
lista destes sintomas. 
Por favor, circule a 
resposta mais 
apropriada, indicando 
o tanto que você foi 
prejudicado por cada 
um dos sintomas da 
última vez que tentou 
usar menos ou parar. 

Por favor, APENAS continue 
lendo se você já tentou usar 
menos ou parar sua medicação! 
Usar menos comprimidos para 
dormir ou 
tranquilizantes/calmantes pode 
levar a queixas. Abaixo há uma 
lista dessas queixas. Por favor, 
circule a resposta mais 
apropriada, indicando o quanto 
você foi perturbado(a) por cada 
uma das queixas abaixo da 
última vez que tentou usar 
menos ou parar com a 
medicação. 
 

Por favor, APENAS continue 
lendo se você já tentou usar 
menos ou parar sua medicação! 
Usar menos comprimidos para 
dormir ou 
tranquilizantes/calmantes pode 
levar a queixas. Abaixo há uma 
lista dessas queixas. Por favor, 
circule a resposta mais 
apropriada, indicando o quanto 
que você foi prejudicado(a) por 
cada uma das queixas abaixo, 
da última vez que tentou usar 
menos ou parar com a 
medicação. 

Escala 
Likert  
(parte 2) 

1 - none or hardly any 
trouble 
2 - alight trouble 
3 - Quite a lot of trouble 
4 - A great deal of 
trouble 
5 -A very great deal of 
trouble 

- Sintoma 
1 – Nada ou quase 
nada prejudicado 
2 – Um pouco 
prejudicado 
3 – Bastante 
prejudicado 
4 – Muito prejudicado 
5 – Extremamente 
prejudicado 

- Sintoma 
1 – Nada ou quase nada 
prejudicado 
2 – Um pouco prejudicado 
3 – Mais ou menos prejudicado 
4 – Muito prejudicado 
5 – Extremamente prejudicado 

- Sintoma 
1 - Nada ou quase nada 
prejudicado 
2 - Um pouco prejudicado 
3 - Mais ou menos prejudicado 
4 - Muito prejudicado 
5 - Extremamente 
prejudicado 

16 Felling depressed 16) Se sentir deprimido 16) Sentindo-me deprimido 16) Sentindo-me deprimido 



 

 
 

17 Tiredness 17) Cansaço 17) Cansaço 17) Cansaço 

18 Shaking 18) Tremor 18) Tremores 18) Tremores 

19 Irritability 19) Irritabilidade 19) Irritabilidade 19) Irritabilidade 

20 Restlessness 20) Inquietude 20)  Agitação 20) Inquieto 



 

 
 

Tabela A1.2. Resultados da primeira parte do processo de validação da escala: retrotradução (RT) e versão final. 
 

Item Original Síntese Retrotradução Versão final 

Instrução 
(parte 1) 

INSTRUCTION: The 
statements in this 
questionnaire are only 
about the sleeping 
tablets and 
tranquillisers which are 
indicated to you. Please 
judge the statements as 
they have applied to 
you yourself over the 
past six months and 
draw a circle around 
the most appropriate 
answer. 

Instruções: As afirmações 
abaixo são exclusivamente 
sobre os comprimidos de 
hipnóticos (remédios para 
dormir) ou tranquilizantes 
(calmantes) que são indicados 
(prescritos) para você. Por favor, 
responda às afirmações da 
forma com que se aplicam a 
você ao longo dos últimos seis 
meses e circule a resposta mais 
apropriada. 
 

Instructions: The 
statements below are 
only about the sleeping 
pills or tranquilizers 
that were indicated 
(prescribed) to you. 
Please consider the 
statements and circle 
the alternative that 
best applies to you 
regarding the last six 
months.   
 

Instruções: As afirmações 
abaixo são exclusivamente 
sobre os comprimidos de 
hipnóticos (remédios para 
dormir) ou tranquilizantes 
(calmantes) que são indicados 
(prescritos) para você. Por favor, 
responda às afirmações da 
forma com que se aplicam a 
você ao longo dos últimos seis 
meses e circule a resposta mais 
apropriada. 
 

Escala 
Likert 
(parte 1) 

1 - This is absolutely 
untrue for me 
2 - That is untrue for 
me 
3 - That is partly true, 
partly untrue for me 
4 - That is true for me 
5 - That is absolutely 
true for me 

1 - Isto é absolutamente falso 
pra mim 
2 - Isto é falso para mim 
3 - Isto é parcialmente 
verdadeiro e parcialmente falso 
pra mim 
4 - Isso é verdadeiro pra mim 
5 - Isso é absolutamente 
verdadeiro pra mim 
 

1 - This is absolutely 
false for me 
2 - This is false for me 
3 - This is partially true 
and partially false for 
me 
4 - This is true for me 
5 - This is absolutely 
true for me 

1 - Isto é absolutamente falso 
pra mim 
2 - Isto é falso para mim 
3 - Isto é parcialmente 
verdadeiro e parcialmente falso 
pra mim 
4 - Isso é verdadeiro pra mim 
5 - Isso é absolutamente 
verdadeiro pra mim 
 

1 I take another dose of 
medication on time, 
because otherwise I 
would suffer complaints 

1) Eu tomo outra dose da 
medicação na hora prevista 
porque senão eu sofreria 
queixas 

1) I take another dose 
of the medication at 
the scheduled time, 
otherwise I have 
complaints  

1) Eu tomo uma dose a mais da 
medicação na hora prevista 
porque senão eu teria problemas 



 

 
 

2 I get nervous if my 
medication is out of 
reach 

2) Eu fico nervoso(a) se minha 
medicação está fora do meu 
alcance 

2) I get nervous if my 
medication is out of 
reach  

2) Eu fico nervoso(a) se minha 
medicação está fora do meu 
alcance 

3 Other people have 
urged me to use less 
medication 

3) Outras pessoas já me 
pediram para eu usar menos a 
medicação 

3) Other people have 
already asked me to 
use less medication  

3) Outras pessoas já me 
pediram para eu usar menos a 
medicação 

4 
I take more medication 
than is written on the 
label 

4) Eu tomo mais medicação do 
que está prescrito na bula 

4) I take more 
medication than what 
is recommended on 
the label  

4) Eu tomo mais medicação do 
que está prescrito na receita. 

5 I feel safe when I have 
my medications with 
me 

5) Eu me sinto seguro(a) quando 
tenho minha medicação comigo 

5) I feel safe when I 
have my medication 
with me  

5) Eu me sinto seguro(a) quando 
tenho minha medicação comigo 

6 At present, the 
medication is less 
effective than it used to 
be 

6) Atualmente, minha medicação 
faz menos efeito do que 
costumava fazer 

6) Nowadays my 
medication is less 
effective than it used to 
be   

6) Atualmente, minha medicação 
faz menos efeito do que 
costumava fazer 

7 My medication is gone 
too quickly 

7) Minha medicação acaba 
rápido demais 

7) I run out of 
medication too fast  

7) Minha medicação acaba 
rápido demais 

8 The medication is 
getting me into trouble 

8) A medicação está me 
colocando em apuros 

8) The medication is 
putting me into trouble  

8) A medicação está me 
colocando em apuros 

9 I alter what is written on 
the prescription 

9) Eu altero o que está escrito na 
prescrição 

9) I change what is 
written on the 
prescription  

9) Eu altero o que está escrito na 
prescrição 

10 I have been thinking 
about giving up the 
medication 

10) Eu tenho pensado em 
desistir de usar a medicação 

10) I have been 
thinking about giving 
up using the 
medication  

10) Eu tenho pensado em parar 
de usar a medicação 

11 Just before I take my 
medication, That is the 
only thing I can think 
about 

11) Logo antes de tomar minha 
medicação, fico pensando 
apenas nisso 

11) Right before taking 
my medication, doing it 
is all I think about  

11) Logo antes de tomar minha 
medicação, fico pensando 
apenas nisso 



 

 
 

12 I spend a great deal of 
time thinking about 
medication 

12) Eu passo grande parte do 
tempo pensando em minha 
medicação 

12) I spend much time 
thinking about my 
medication  

12) Eu passo grande parte do 
tempo pensando em minha 
medicação 

13 I think the medication is 
destroying my life 

13) Eu acho que a medicação 
está destruindo a minha vida 

13) I think the 
medication is 
destroying my life  

13) Eu penso que a medicação 
está destruindo a minha vida 

14 I go and get a new 
prescription before the 
appointed time 

14) Eu vou e pego uma nova 
prescrição (receita) antes da 
data marcada 

14) I go and get a new 
prescription before the 
due date  

14) Eu vou e pego uma nova 
prescrição (receita) antes da 
data marcada 

15 I take a lot of 
medication in one go 

15) Eu tomo bastante do meu 
medicamento de uma vez só 

15) I take a lot of my 
medication at once  

15) Eu tomo bastante do meu 
medicamento de uma vez só 

Instrução 
(parte 2) 

If you have never 
considered trying to cut 
down on your 
medication use or 
stopping, you are not 
required to answer any 
of the questions below 
and you have finished 
the questionnaire. 
Please read on if you 
have ever tried to use 
less or stop!  
Using fewer sleeping 
tablets or tranquilisers 
can lead to complaints. 
Below a list of 
examples of these 
complaints is given. 
Please indicate the 
extent to wich you were 
troubled by each of the 

Se você nunca considerou tentar 
reduzir ou parar com o seu uso 
de medicação, você não precisa 
responder nenhuma das 
questões abaixo e, portanto, 
terminou o questionário. 
Por favor, APENAS continue 
lendo se você já tentou usar 
menos ou parar sua medicação! 
Usar menos comprimidos para 
dormir ou 
tranquilizantes/calmantes pode 
levar a queixas. Abaixo há uma 
lista dessas queixas. Por favor, 
circule a resposta mais 
apropriada, indicando o quanto 
que você foi prejudicado(a) por 
cada uma das queixas abaixo, 
da última vez que tentou usar 
menos ou parar com a 
medicação. 

If you have never 
considered reducing or 
stopping your use of 
medication, you do not 
have to answer any of 
the questions below 
and, therefore, you 
have finished the 
questionnaire. 
Please continue 
reading ONLY if you 
have already tried to 
use less medication or 
stop using it! 
Using fewer sleeping 
pills or tranquilizers 
may lead to 
complaints. Below 
there is a list of those 
complaints. Please 
circle the most 

Se você nunca considerou tentar 
reduzir ou parar com o seu uso 
de medicação, você não precisa 
responder nenhuma das 
questões abaixo e, portanto, 
terminou o questionário. 
Por favor, APENAS continue 
lendo se você já tentou usar 
menos ou parar sua medicação! 
Usar menos comprimidos para 
dormir ou 
tranquilizantes/calmantes pode 
levar a queixas. Abaixo há uma 
lista dessas queixas. Por favor, 
circule a resposta mais 
apropriada, indicando o quanto 
que você foi prejudicado(a) por 
cada uma das queixas abaixo, 
da última vez que tentou usar 
menos ou parar com a 
medicação. 



 

 
 

complaints the last time 
you tried to use less or 
stop by drawing a circle 
around the most 
appropriate  
answer. 

appropriate alternative 
indicating how much 
trouble each of the 
complaints below 
caused you the last 
time you tried to use 
less or stop using the 
medication. 

 

Escala 
Likert  
(parte 2) 

- Complaint 
1 - none or hardly any 
trouble 
2 - alight trouble 
3 - Quite a lot of trouble 
4 - A great deal of 
trouble 
5 -A very great deal of 
trouble 

- Sintoma 
1 - Nada ou quase nada 
prejudicado 
2 - Um pouco prejudicado 
3 - Mais ou menos prejudicado 
4 - Muito prejudicado 
5 - Extremamente 
prejudicado 

- Symptom 
1 - No trouble or hardly 
any trouble 
2 - Little trouble 
3 - Quite some trouble 
4 - Much trouble 
5 – Very much trouble 

- Sintoma 
1 - Nada ou quase nada 
prejudicado 
2 - Um pouco prejudicado 
3 - Mais ou menos prejudicado 
4 - Muito prejudicado 
5 - Extremamente 
prejudicado 

16 Felling depressed 16) Sentindo-me deprimido 16) Feeling depressed 16) Sentindo-me deprimido 

17 Tiredness 17) Cansaço 17) Tiredness 17) Cansaço 

18 Shaking 18) Tremores 18) Shaking 18) Tremores 

19 Irritability 19) Irritabilidade 19) Irritability 19) Irritabilidade 

20 Restlessness 20) Inquieto 20) Restlessness 20) Inquieto 



 

 
 

8.2 Anexo 2: Questionários aplicados  
 

A2.1. QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1. Idade _________ 

2. Gênero: (   ) Feminino (   ) Masculino (   ) Outro 

3. Data de nascimento: ___/___/___ 

 

4. Serviço de saúde em que faz o acompanhamento do uso de medicamento para 
dormir:  

(   ) UBS 

(   ) Consultório médico particular 

(   ) Hospital 

(   ) Não faço acompanhamento, tomo por conta própria 

 

5. Se toma por conta própria, como adquire os medicamentos? 

(   ) Com amigas 

(   ) Com familiares 

(   ) Tenho amizade ou sou parente de um médico que faz as receitas para mim 

(   ) Compro pela internet 

(   ) Não tomo por conta própria 

 

6. O seu médico faz uma avaliação sobre o seu sono?  

(  ) Sim, sempre me pergunta como está o meu sono. 

(  ) Não, somente renova a minha receita. 

 

7. O seu médico faz uma avaliação sobre o seu uso de medicamentos para dormir?  

 (  ) Sim, sempre me pergunta se o medicamento está me ajudando 

 (  ) Não, somente renova a minha receita. 

 



 

 
 

7. Você trabalha? (   ) Sim (   ) Não 

8.Qual a sua profissão? _______________ 

 

9. Estado civil:  

(   ) Solteiro(a) 

(   ) Casado(a)/Vive com companheiro(a) 

(   ) Separado(a)/Divorciado(a) 

(   ) Viúvo(a) 

 

10. Qual é a sua escolaridade? 

(  ) primeiro grau incompleto                    

(  ) primeiro grau completo 

(  ) segundo grau incompleto                     

(  ) segundo grau completo 

(  ) superior incompleto 

(  ) superior completo 

(   )pós-graduação 

 

11. Qual é a renda familiar? (em salários mínimos) 

(   ) Nenhuma renda 

(   ) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00) 

(   ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,01 até R$ 2.034,00) 

(   ) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.034,01 até R$ 4.068,00) 

(   ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.068,01 até R$ 6.102,00) 

(   ) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 6.102,01 até R$ 8.136,00) 

(   ) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 8.136,01 até R$ 10.170,00) 

(   ) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 10.170,01) 

(   ) Não sei 



 

 
 

12. Quantas pessoas moram na sua casa (contando você)? ____ pessoas  

 

13. Você é a única fonte de renda em sua família? 

(   ) Sim, todos em minha casa necessitam do meu dinheiro 

(   ) Não, outras pessoas contribuem, mas sou a principal fonte de renda.  

(   ) Não, existem outras pessoas que contribuem com a maior fonte de renda. 

 

15. Você sente solidão? (   ) Sim (   ) Não 

16. A solidão influencia na sua insônia? (   ) Sim (   ) Não 

  



 

 
 

A2.2. QUESTIONÁRIO DE AUTORRELATO DE DEPENDÊNCIA DE 

BENZODIAZEPÍNICOS - BENDEP-SRQ (PV) (VERSÃO CURTA) 

Instruções: As afirmações abaixo são exclusivamente sobre os comprimidos de 

hipnóticos (remédios para dormir) ou tranquilizantes (calmantes) que são indicados 

(prescritos) para você. Por favor, responda às afirmações da forma com que se 

aplicam a você ao longo dos últimos seis meses e circule a resposta mais 

apropriada. 

 Isto é 
absolutamente 
falso pra mim 

Isto 
é 

falso 
para 
mim 

Isto é 
parcialmente 
verdadeiro e 
parcialmente 

falso pra 
mim 

Isso é 
verdadeiro 

pra mim 

Isso é 
absolutamente 
verdadeiro pra 

mim 

1. Eu tomo outra 
dose da 
medicação na 
hora prevista 
porque senão eu 
teria problemas 

1 2 3 4 5 

2. Eu fico 
nervoso(a) se 
minha 
medicação está 
fora do meu 
alcance 

1 2 3 4 5 

3. Outras 
pessoas já me 
pediram para eu 
usar menos a 
medicação 

1 2 3 4 5 

4. Eu tomo mais 
medicação do 
que está 
prescrito na 
receita 

1 2 3 4 5 

5. Eu me sinto 
seguro(a)  
quando tenho 
minha 
medicação 
comigo 

1 2 3 4 5 

6. Atualmente, 
minha 

1 2 3 4 5 



 

 
 

medicação faz 
menos efeito do 
que costumava 
fazer 

7. Minha 
medicação 
acaba rápido 
demais 

1 2 3 4 5 

8. A medicação 
está me 
colocando em 
apuros 

1 2 3 4 5 

9. Eu altero o 

que está escrito 

na prescrição 

1 2 3 4 5 

 

10. Eu tenho 

pensado em 

parar de usar a 

medicação 

1 2 3 4 5 

11. Logo antes 

de  tomar minha 

medicação, fico 

pensando 

apenas nisso 

1 2 3 4 5 

12. Eu passo 

grande parte do 

tempo pensando 

em minha 

medicação 

1 2 3 4 5 

13. Eu penso 

que a 

medicação está 

destruindo a 

minha vida 

1 2 3 4 5 

14. Eu vou e 

pego uma nova 

prescrição 

(receita) antes 

da data marcada 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 

  

15. Eu tomo 

bastante do meu 

medicamento de 

uma vez só 

1 2 3 4 5 



 

 
 

PARTE 2 

Se você nunca considerou tentar reduzir ou parar com o seu uso de medicação, 
você não precisa responder nenhuma das questões abaixo e, portanto, terminou o 
questionário. 

Por favor, APENAS continue lendo se você já tentou usar menos ou parar sua 
medicação! 

Usar menos comprimidos para dormir ou tranquilizantes/calmantes pode levar a 
queixas. Abaixo há uma lista dessas queixas. Por favor, circule a resposta mais 
apropriada, indicando o quanto que você foi prejudicado(a) por cada um das queixas 
abaixo, da última vez que tentou usar menos ou parar com a medicação. 

 

Sintoma 
Nada ou 

quase nada 
prejudicado 

Um pouco 
prejudicado 

Mais ou 
menos 

prejudicado 

Muito 
prejudicado 

Extremamente 

prejudicado 

16. 
Sentindo-
me 
deprimido 

1 2 3 4 5 

17. Cansaço 1 2 3 4 5 

18. 
Tremores 

1 2 3 4 5 

19. 
Irritabilidade 

1 2 3 4 5 

20.  Inquieto 1 2 3 4 5 

 

  



 

 
 

A2.3. QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO DE USO DE 
MEDICAMENTOS PARA DORMIR 

 

1. Nome da medicação que você usa para dormir 

(   ) Alprazolam 

(   ) Bromazepam 

(   ) Clonazepam 

(   ) Cloxazolam 

(   ) Diazepam 

(   ) Eszopiclone 

(   ) Flunitrazepam 

(   ) Flurazepam 

(   ) Lorazepam/Ativan 

(   ) Midazolam 

(   ) Zaleplom 

(   ) Zolpidem 

(   ) Zopiclone 

(   ) Outro: ________________________________ 

 

2. Qual a dosagem atual da medicação? ______mg 

3. Tempo de uso atual: _________ meses 

4. Quantos comprimidos toma por dia? _______ 

5. Caso tome o medicamento em gotas, quantas gotas por vez? _____ gotas 

6. Quantas vezes por dia você toma a medicação? ______ 

7. Idade de início do uso: ________ 

  



 

 
 

A2.4. ÍNDICE DE GRAVIDADE DA INSÔNIA 

 

Por favor, avalie a gravidade atual da sua insônia (por exemplo, nas duas últimas 

semanas) em relação a: 

1) Dificuldade em pegar no sono  

Nenhuma Leve Moderada Grave Muito grave 

0 1 2 3 4 

 

2) Dificuldade em manter o sono 

Nenhuma Leve Moderada Grave Muito grave 

0 1 2 3 4 

 

3) Problema de despertar muito cedo 

Nenhum Leve Moderado Grave Muito grave 

0 1 2 3 4 

 

4. Quanto você está satisfeito ou insatisfeito com o padrão atual de seu sono? 

Muito 
satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito 
Muito 

insatisfeito 

0 1 2 3 4 

 

5. Em que medida você considera que seu problema de sono interfere nas suas 

atividades diurnas (por exemplo: fadiga diária, habilidade para trabalhar/ executar 

atividades diárias, concentração, memória, humor, etc.) 

Não interfere 
Interfere um 

pouco 
Interfere de 
algum modo 

Interfere muito 
Interfere 

extremamente 

0 1 2 3 4 

 

6. Quanto você acha que os outros percebem que o seu problema de sono 

atrapalha sua qualidade de vida? 



 

 
 

Não 
percebem 

Percebem um 
pouco 

Percebem de 
algum modo 

Percebem 
muito 

Percebem 
extremamente 

0 1 2 3 4 

 

7. O quanto você está preocupado/ estressado com o seu problema de sono? 

Não estou 
preocupado 

Um pouco 
preocupado 

De algum 
modo 

preocupado 

Muito 
preocupado 

Extremamente 
preocupado 

0 1 2 3 4 

 

  



 

 
 

A2.5. CES-D 

 

Durante a última semana: 

Raramente 

(menos que 1 

dia) 

Durante 

pouco 

tempo 

(1 ou 2 

dias) 

Durante um 

tempo 

moderado 

(de 3 a 4 

dias) 

Durante a 

maior 

parte 

do tempo 

(de 5 a 7 

dias) 

1. Senti-me incomodado com 

coisas que habitualmente não 

me incomodam 

0 1 2 3 

2. Não tive vontade de comer, 

tive pouco apetite 
0 1 2 3 

3. Senti não conseguir melhorar 

meu estado de ânimo mesmo 

com a ajuda de familiares e 

amigos 

0 1 2 3 

4. Senti-me, comparando-me às 

outras pessoas, tendo tanto valor 

quanto a minoria delas 

0 1 2 3 

5. Senti dificuldade em me 

concentrar no que estava 

fazendo 

0 1 2 3 

6. Senti-me deprimido 0 1 2 3 

7. Senti que tive de fazer esforço 

para dar conta das minhas 

tarefas habituais 

0 1 2 3 

8. Senti-me otimista com relação 

ao futuro 
0 1 2 3 

9. Considerei que a minha vida 

tinha sido um fracasso 
0 1 2 3 

10. Senti-me amedrontado 0 1 2 3 

11. Meu sono não foi repousante 0 1 2 3 

12. Estive feliz 0 1 2 3 

13. Falei menos que o habitual 0 1 2 3 



 

 
 

14. Senti-me sozinho 0 1 2 3 

15. As pessoas não foram 

amistosas comigo 
0 1 2 3 

16. Aproveitei minha vida 0 1 2 3 

17. Tive crises de choro 0 1 2 3 

18. Senti-me triste 0 1 2 3 

19. Senti que as pessoas não 

gostavam de mim 

 

0 1 2 3 

20. Não consegui levar adiante 

minhas coisas 
0 1 2 3 

 

  



 

 
 

A2.6. IDATE TRAÇO 

 Leia cada pergunta e faça um círculo em redor do número à direita que 

melhor indicar como você geralmente se sente.  

 Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a resposta que 

mais se aproximar de como você se sente geralmente. 

 Quase 

nunca 

Às 

vezes 

Frequentemente Quase 

sempre  

1. Sinto-me bem 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente 1 2 3 4 

3. Tenho vontade de chorar 1 2 3 4 

4. Gostaria de poder ser tão feliz 

quanto os outros parecem ser 

1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque 

não consigo tomar decisões 

rapidamente 

1 2 3 4 

6. Sinto-me descansado 1 2 3 4 

7. Sou calmo, ponderado e 

senhor de mim mesmo 

1 2 3 4 

8. Sinto que as dificuldades estão 

se acumulando de tal forma que 

não as consigo resolver 

1 2 3 4 

9. Preocupo-me demais com as 

coisas sem importância 

1 2 3 4 

10. Sou feliz 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas 

coisas 

1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança 

em mim mesmo 

1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises 

ou problemas 

1 2 3 4 



 

 
 

15. Sinto-me deprimido 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito 1 2 3 4 

17. Ideias sem importância me 

entram na cabeça e ficam me 

preocupando 

1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão 

a sério que não consigo tirá-los 

da cabeça. 

1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável 1 2 3 4 

20. Fico tenso e perturbado 

quando penso em meus 

problemas do momento 

1 2 3 4 

 

  



 

 
 

8.3 Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dependência de hipnóticos: estudo com usuários crônicos de 

benzodiazepínicos e “drogas Z” 

Convidamos você a participar de um estudo que tem como objetivo avaliar a 

dependência de hipnóticos (benzodiazepínicos ou “drogas Z”). Caso tenha interesse, 

poderá participar de um estudo sobre os benefícios de um programa de meditação. 

Ao aceitar participar de forma voluntária da pesquisa, você passará por avaliação e 

orientação médica, de duração aproximada de 30 minutos. Em seguida, será 

solicitado que você preencha os questionários da pesquisa, com perguntas sobre 

informações socioeconômicas, condições de saúde, padrão de uso de hipnóticos e 

sintomas de insônia, ansiedade, depressão e motivação. Serão também conduzidas 

entrevistas com os participantes que concordarem. As informações obtidas serão 

analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum participante, na garantia do direito à confidencialidade. 

Como benefício aos participantes, sob indicação médica, será oferecida 

gratuitamente uma intervenção em grupo, de práticas meditativas, nas dependências 

da UNIFESP, em horário e dias a serem definidos posteriormente à coleta de dados. 

Os participantes serão convidados a responder os mesmos questionários 

novamente. 

Este estudo representa riscos mínimos para sua saúde. Podem ocorrer desconfortos 

psicológicos por causa do tempo gasto ou na extensão das respostas aos 

questionários. Pode haver também desconforto diante de alguma questão ou prática 

meditativa. É importante o preenchimento completo de todos os instrumentos e 

avaliações propostas, mas é garantida a liberdade da retirada de consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo para 

você. 

Em qualquer etapa deste estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. As investigadoras 

principais são a Dra. Ana Regina Noto e Daniela Fernández Curado, que poderão 

ser encontradas no Endereço: UDED/UNIFESP - Rua Napoleão de Barros 1038, Vila 

Clementino, São Paulo, tel.: 2149-0156 ou 993652825. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, tel: 5571-1062, 

FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br, com os respectivos endereços 

localizados nesta capital, na Vila Clementino. 

É seu direito ser mantido atualizado sobre os resultados que sejam do conhecimento 

dos pesquisadores. Não há despesas pessoais para participantes em qualquer fase 



 

 
 

do estudo. Também, não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e o material 

coletado somente para fins de pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Dependência de hipnóticos: 

estudo com usuários crônicos de benzodiazepínicos e “drogas Z””. 

Eu discuti com as pesquisadoras sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 

o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Fui informado também que uma via deste documento ficará com os pesquisadores 

responsáveis e uma via ficará comigo, para o caso de precisar de alguma 

informação descrita neste documento. 

 

Data    /     /     

Assinatura do(a) participante 

__________________________ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta participante para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo 

__________________________________ 

  



 

 
 

8.4 Anexo 4: Autorização do autor da escala para o processo de 
validação 

 

 

 


