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Especificação Técnica / Denominação Botânica: Substância pura obtida a partir de síntese química, com
teor entre 98,0 e 102,0% de escitalopram oxalato
Equivalência: 1,28.
Correção:
Teor: Aplicável.
Umidade / perda por dessecação: Aplicável.
Avaliar o fator correspondente ao teor e /ou umidade de acordo com lote adquirido verificando
no certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da especificação e da prescrição.
Fórmula Molecular: C20H21N2FO.C2H2O4
Peso Molecular: 414,43 g/mol.
DCB: 03513 - oxalato de escitalopram
CAS: 219861-08-2
INCI: Não aplicável.
Sinonímia: Escitalopram, escitalopram oxalato.
Aparência Física: Pó fino branco a ligeiramente amarelo.
Composição: Não aplicável.

Características Especiais


Produto de origem sintética

Aplicações
Propriedades:
 Inibidor da Recaptação de Serotonina
 Antidepressivo e ansiolítico
Indicações:
 Depressão
 Síndrome do pânico
 Ansiedade, compulsão obsessiva-compulsiva, ansiedade social

Vias de Administração / Posologia ou Concentração: Uso oral.
 Na depressão: 10 a 20mg, em uma dose por dia
 Na síndrome do pânico: 5 a 20mg por dia
 Em outras desordens de ansiedade, a dose é similar com a dose utilizada na depressão.
Observações Gerais:
 A farmácia deve estar com documentação e inspeção de acordo com RDC 67, anexo III – 9 de
outubro de 2007, Anexo da resolução que dispõe sobre boas práticas de manipulação de
hormônios, antibióticos, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial.
 ANVISA Portaria 344/98 SVS/MS.
 Venda sob prescrição.

Farmacologia
Mecanismo de Ação: O escitalopram é o enantiomero S do citalopram, um farmáco da classe dos
Inibidores de Recaptação de Serotonina (ISRS). Os ISRSs inicialmente bloqueiam a receptação de
serotonina, o que resulta em neurotransmissão serotoninérgica aumentada e prolongada.
Efeitos Adversos: De modo geral, os ISRSs possuem menor potencial de sedação que os Antidepressivos
Triciclicos (ADT), e possuem menos efeitos cardiotoxicos e antimuscarinicos.
Os efeitos adversos dos ISRSs incluem boca seca e distúrbios gastrointestinais como náuseas, vômitos,
dispepsia, constipação e diarreia. Sintomas neurológicos podem ocorrer quando relacionados a síndrome
serotoninérgica.
Em crianças, os ISRSs foram associados com um aumento do risco de comportamento potencialmente
suicida quando usados para tratar depressão em crianças e adolescentes abaixo de 18 anos.
Foi relatado aumento de apetite e ganho de peso em pacientes tratados com citalopram.
Contraindicações / Precauções: Devido ao seu potencial epileptogênico, os ISRSs devem ser administrados
com cautela em pacientes com epilepsias ou com histórico dessas desordens.
Contraindicado o uso concomitante com pimozida e uso de Inibidores de MAO nas duas últimas semanas
(deve ser obedecido um intervalo de 14 dias ou mais entre os dois fármacos).
Fármaco classificado como fator de risco C para gestantes. Utilizar com precaução durante lactação.
Pode interagir com:
 Inibidores de MAO, sibutramina, pimozida
 Fluconazol, ciprofloxacino, claritromicina, diclofenaco, doxiciclina, eritromicina, imatinibe,
isoniazida, propofol, ritonavir, nelfinavir, verapamil
 Fluoxetina, buspirona, petidina, tramadol, venlafaxina
 Desipramina
 AINEs, salicilatos
 Nevirapina, fenobarbital, fenitoina, rifampicina

Referências Científicas
Inúmeros Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) foram introduzidos de 1984 a
1997, como a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina.
Todos os ISRSs apresentam uma clara melhora na margem de segurança em comparação com os
Antidepressivos Tricíclicos (ADT) e são muito mais seguros em caso de overdose, na pratica clinica
afetaram uma ampla variedade de problemas psiquiátricos, comportamentais e clínicos, para os quais são
utilizados, com ou sem indicações na bula.
Os ISRSs são eficazes no tratamento da depressão maior. Em estudos típicos, apenas cerca de dois
terços dos pacientes tratados com ISRS, comparados com cerca de um terço dos pacientes tratados com
placebo, exibem uma redução de 50,0% de sintomas depressivos durante um experimento de 6-8
semanas. O tratamento com ISRS resulta em aproximadamente 35,0% de remissão dos pacientes, como
definido pelo Escore de Classificação da Depressão de Hamilton <7, indicativo de uma resolução
completa dos sintomas, em comparação com 25,0% dos pacientes que experimentam uma remissão com
tratamento placebo.
Além do uso como antidepressivo, os ISRSs também são ansiolíticos com eficácia demonstrada no
tratamento da ansiedade generalizada, pânico, ansiedade social e transtorno obsessivo-compulsivo. Os

ISRSs tambem são usados no tratamento da síndrome pré-menstrual disfórica e para prevenir sintomas
vasovagais em mulheres pós menopausa.
Vários estudos duplo-cegos controlados por placebo, de curto e de longo prazo, têm atestado a
eficácia do escitalopram no tratamento do transtorno depressivo maior. Em todos eles, o escitalopram
mostrou-se superior ao placebo em diferentes medidas de eficácia, tais como Escala de Avaliação da
Depressão de Montgomery-Asberg (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale - MADRS), Escala de
Avaliação da Depressão de Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale - HAM-D), Impressão Clínica
Global - Melhora e Gravidade (Clinical Global Impression - Improvement - CGII; Clinical Global Impression Severity - CGI-S). Verificou- se que o escitalopram foi eficaz no tratamento agudo da depressão em três de
quatro estudos a curto prazo (8 semanas), controlados com placebo. Num estudo de prevenção da
recidiva a longo prazo, 274 doentes que haviam respondido durante a fase de tratamento aberto inicial
de 8 semanas, com 10 ou 20 mg/dia de escitalopram, foram randomizados para continuarem o
tratamento com escitalopram na mesma dose, ou com placebo, durante um período de até 36 semanas.
Neste estudo, os doentes que receberam continuamente escitalopram registaram um tempo de recidiva
significativamente mais longo durante as 36 semanas subsequentes, comparativamente aos que
receberam placebo. Escala de Avaliação da Ansiedade de Hamilton (Hamilton Anxiety Rating Scale HAM-A), taxa de resposta e taxa de remissão, é usada tanto para tratar como para prevenir depressões e
empregado com outras indicações como ansiedade generalizada, fobia social e transtorno do pânico.
Escitalopram é metabolizado no fígado em metabólitos desmetilados e bidesmetilados. Ambos são
farmacologicamente ativos. Em alternativa, o azoto pode ser oxidado para formar o metabólito N-óxido.
Tanto o fármaco inalterado como os metabólitos são parcialmente excretados como glucoronidos. Após
administração múltipla, as concentrações médias dos metabólitos desmetilados e bidesmetilados
correspondem normalmente a 28-31% e <5%, respectivamente, da concentração de escitalopram. A
biotransformação de escitalopram no metabólito desmetilado é mediada principalmente pelo CYP2C19. É
possível que exista alguma contribuição das enzimas CYP3A4 e CYP2D6.

Farmacotécnica
Estabilidade (produto final): Informação não encontrada nas referências consultadas.
pH Estabilidade (produto final): De 5,0 a 5,5.
Solubilidade: Ligeiramente solúvel em água e álcool.
Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: Utilizar excipiente padronizado pela farmácia para
fármacos classe II, segundo a classificação BCS/WHO.
Orientações Farmacotécnicas: Informação não encontrada nas referências consultadas.
Compatibilidades (para veículos): Não aplicável.
Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos): Não aplicável.
Incompatibilidades: Informação não encontrada nas referências consultadas.
Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Temperatura até 25ºC.
Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De acordo o
critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos conservar o produto final em
temperatura de até 25ºC, porém cabe também avaliação farmacêutica conforme a formulação, sistema
conservante e condições do produto.

Formulações
Uso Oral
Suspensão Oral para depressão
Escitalopram Ox. (P344)

10mg

SyrSpend®

5,0%

SF pH 4,0 Dry

Água purificada
qsp 5mL
Posologia: Tomar 5mL na primeira semana, após
a primeira semana aumentar para 10mL ao dia.
Tratamento da depressão
Escitalopram Ox. (P344)

5mg

HygroCaps™
qsp 1cáp
Posologia: Tomar uma cápsula durante 7 dias,
aumentar para duas cápsulas ao dia.
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