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Nitrazepan
O nitrazepam é um derivado benzodiazepínico com ação prolongada e ação hipnótica
intensa.
Bem-absorvido por via oral, é metabolizado pelo fígado, e sua meia-vida varia de 17
a 28 horas. A concentração plasmática aumenta gradualmente. Atinge o estagio de equilíbrio
na concentração plasmática em 4 a 7 dias após o início do uso, e é associada com efeitos
sedativos residuais. Aparentemente, não existem diferenças interraciais no que se refere aos
parâmetros farmacocinéticos, como a velocidade de metabolização, bem como em relação à
idade, ao peso ou à altura.
Também foi efetivo em reduzir as ansiedade pré-operatória, tendo sido possível a
utilização de doses menores de anestésico.
DOSAGEM
A dose inicial é de 5 mg ao deitar, podendo ser aumentada em 10 mg para pacientes
ambulatoriais e em 20 mg para pacientes internados.
O nitrazepam é eficaz como hipnótico, tendo apresentado uma eficácia semelhante à
da zopiclona no tratamento da insônia, em doses de 5 mg por dia durante 6 semanas.
Farmacodinâmica e mecanismos de ação
O ácido alfa-amino-butírico(GABA) é o principal neurotransmissor do SNC. O nitrazepam
potencializa o efeito inibitório desse neurotransmissor, modulando a atividade dos receptores
GABA A por meio da sua ligação com seu sítio especifico (receptores benzodiazepínicos). Essa
ligação altera a conformação desses receptores, aumentando a afinidade do GABA com seus
próprios receptores e com freqüência da abertura dos canais de cloro, cuja entrada no
neurônio é regulada por esse neurotransmissor, provocando hiperpolarização da célula. O
resultado dessa hiperpolorização é um aumento da ação gabaérgica inibitória do SNC.
Supunha-se que o sítio de ligação do receptor BZD fosse uma molécula inteiramente diferente
da molécula do receptor GABA A, mas atualmente considera-se que seja a mesma molécula,
apenas em um local diferente.
Possui maior efeito anticonvulsivante que o diazepam, produzindo menos ataxia e
relaxamento muscular.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, loja s 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349
-

vendas@farmacam.com.br

Facebook.com.br/farmacam

whatsapp (21) 98493-7033

Instagram.com.br/farmacam

www.farmacam.com.br

Reações adversas e efeitos colaterais
Mais comum: ataxia, déficit de atenção, disartria, insônia de rebote, sedação, sonolência.
Menos comum: agitação, agressividade, alteração da função hepática, amnésia anterógrada,
anorgasmia, ansiedade de rebote, boca seca, bloqueio da ovulação, bradicardia, cólica
abdominal, constipação, convulsões, déficit cognitivo, déficit de memória, dependência,
depressão, desinibição, despersonalização, desrealização, diminuição do apetite, diminuição
da libido, diplopia, disartria, disforia, disfonia, dor nas articulações, ganho de peso, gosto
metálico, hipersensibilidade a estímulos, hiperacusia, hipotonia, icterícia, irritabilidade,
impotência, inquietude, insônia de rebote, náuseas, parestesias, perda do apetite, pesadelos,
prurido, relaxamento muscular, retenção urinaria, sudorese, tonturas, vertigens, visão
borrada, vômitos.
Indicações
Evidências consistentes de eficácia, Insônia e Sedação na pré-cirurgia.
Contra-indicações
Relativas
Apnéia do sono, Glaucoma de ângulo fechado, Drogadição, Insuficiência respiratória ou
DBPOC, Miastenia gravis; Hipersensibilidade à droga, Comprometimento da função hepática,
Dificuldade de deglutição em crianças (o nitrazepam agrava).
Intoxicação
O nitrazepam deve ser utilizado com cuidado em pacientes com risco de broncoespasmo. Um
relato de caso descreve a situação de um paciente com epilepsia mioclônica resistente, que
apresntou grave disfagia cricofaringeana, peristaltismo escofageano anormal e
broncoespasmo associado durante o uso de nitrazepam, que cessaram com a retirada do
medicamento.
Não foram observadas conseqüências em longo prazo com a ingestão de doses em torno de
550mg de nitrazepam. Eis os sintomas que podem aparecer: ataxia, disartia, sonolência,
confusão, diminuição dos reflexos, tontura, redução dos batimentos cardíacos, fraqueza grave
e coma.
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Situações especiais
Gravidez
Estudos iniciais sugeriram uma relação entre a ocorrência de fenda palatina e/ou lábio
leporino em recém-nascidos e o uso de benzodiazepínicos na gravidez. Mas as grandes
diferenças metodológicas e de amostras desses estudos (incluindo a doença de base) tornam
tais referências questionáveis.
O risco absoluto de tais malformações em decorrência do uso de benzodiazepínicos no
primeiro trimestre de gestação é inferior a 1% de acordo com recente estudo de metanálise.
Não ficou comprovado o efeito teratogênico do nitrazepam em fetos de mães expostas ao
fármaco no primeiro trimestre de gestação. Deve ser levada em conta, entretanto, a relação
entre o risco e o benefício do uso de benzodiazepínicos nessas condições.
A concentração de benzodiazepínicos no cordão umbilical pode ser maior do que no plasma
materno, e tanto o feto quanto o recém-nascido são muito menos capazes de metabolizá-los
do que o adulto. O uso dos benzodiazepínicos por ocasião do parto deprime o SNC do recémnascido, especialmente se prematuro, pois, devido à sua lipossolubilidade, eles rapidamente
cruzam a barreira placentária.
Lactação
Um estudo verificou a concentração de nitrazepam no leite materno em mães que, à noite,
haviam ingerido 5 mg da droga na enfermaria durante 5 dias após o parto, verificando que as
concentrações séricas variam de 1 a 1,5 µmol/ml. As concentrações no leite variam de 30
µmol/L no primeiro dia até 48 µmol/L no quinto dia. A relação entre a concentração do
nitrazepam no plasma e a concentração no leite, 7 horas após a ingestão, foi de 0,27,
concluindo os autores que o nitrazepam é seguro para uso durante os primeiros dias após o
parto quando utilizado por um curto período.
Crianças
A eficácia e a segurança do nitrazepam nessa faixa etária não foram estabelecidas. Usar com
cautela e em doses menores (2,5 a 5 mg/dia). As crianças são hipersensíveis aos
benzodiazepínicos.
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Idosos
Vários ensaios clínicos mostraram a eficácia do nitrazepam em pacientes idosos. Em um ensaio
clínico, mostrou-se efetivo e bem-tolerado no tratamento de pacientes psicogeriáticos durante
14 noites em doses de 5 mg/dia. Insônia, entretanto, voltou quando o tratamento foi
interrompido.
Um outro estudo verificou que pacientes idosos são mais sensíveis ao nitrazepam que
pacientes jovens, apresentando sonolência até 36 horas após a ingestão, embora não
verificassem diferença em relação a concentrações plasmática e à meia vida. Como regra,
deve-se usar com cautela, em doses menores (2,5 a 5,0 mg/dia) e, se possível, evitar o
nitrazepam em pacientes idosos, pois pode provocar ataxia, tonturas e sedação excessiva,
devendo-se preferir hipnóticos de meia-vida mais curta.
Precauções
Alertar o paciente para que tenha cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas perigosas,
pois seus reflexos ficam diminuídos com nitrazepam.
Evitar o uso em pacientes idosos, pois há um comprometimento do desempenho durante o
dia;
Deve-se evitar o uso associado de álcool, o qual potencializa os efeitos sedativos.
Alcoolistas, usuários de drogas e portadores de transtornos graves de personalidades têm
tendência a abusar dos benzodiazepínicos. Evitar prescrevê-los a tais pacientes.
O uso deve ser, sempre que possível, breve e intermitente, suspendendo-se o medicamento
assim que houver alívio de sintomas.
Após o uso Crônico, retirar lentamente o medicamento (3 meses) para evitar uma síndrome de
abstinência.
Quando há insuficiência cardiorrespiratória, pode acentuar a depressão respiratória.
Referência biográfica:
Psicofármacos Consulta Rápida, 3ª edição ; Cordioli, Aristides Volpato e Colaboradores.
Editora artmed.
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