
 

www.iberomagistral.com.br  

 0800 727 3434  

 
 

Paroxetina HCL Hemihidratada – Port 344/98 
Antidepressivo inibidor seletivo da recaptação da serotonina (ISRS)  

 
Fórmula Molecular: C19H20FNO3.HCl.1/2H2O 
Peso Molecular: 374,82 
Fator de correção: Não se aplica 
Fator de umidade: Sim, caso o resultado seja a partir de 2,0% 
Fator de equivalência: 1,14 
CAS: 110429-35-1  
 
A paroxetina HCL foi um dos primeiros antidepressivos da classe dos inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina (ISRR), tendo sido introduzido no mercado americano em 1993. Os ISRRs bloqueiam a recaptação de 
serotonina nas terminações nervosas pré-sinápticas, aumentando assim a neurotransmissão serotoninérgica, o que 
sugere seu efeito antidepressivo e ansiolítico (Bang, 2004). 
As pesquisas in vitro mostram que a paroxetina tem maior afinidade pelas bombas de recaptação de serotonina 
entre e os inibidores seletivos do mercado (Tang, 2008). Portanto a concentração de paroxetina necessária para 
ocupar o alvo é menor do que a concentração necessária para outros antidepressivos da mesma classe.  Além disso, 
trata-se de um fraco inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina (Pollock e cols. 1998; Gilmor e cols., 2002; 
Nemeroff & Owens, 2003) sobre tudo em doses mais altas. 
 

Propriedades 
 Tratamento de Depressão 

 Tratamento de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) 

 Tratamento de Doenças do Pânico 

 Tratamento de Fobia Social 

 Transtorno de Ansiedade Generalizada 

 Transtorno de Estresse pós-traumático 

 
Mecanismo de ação 
Inibidor seletivo da receptação da serotonina nas terminações nervosas pré-sinápticas por interação com os 
mecanimos de transporte ativo do neurotransmissor, bloqueando a receptação da serotonina por sua ação 
inibidora sobre a trifosfatase de adenosina (ATPase) dos neurônios pré-sinapse. 9,18,21. Isto resulta em um 
aumento súbito da concentração sináptica da serotonina, predominantemente na fenda sináptica em torno do 
corpo celular, com a maior disponibilidade de serotonina para determinados receptores de 5HT e em determinadas 
regiões do cérebro. 9,13,24.  
 

Estudos de eficácia  
Para avaliar os efeitos do tratamento sobre os sintomas de ansiedade e agitação associados à depressão, 
comparou-se uma base de dados de 2963 doentes tratados com paroxetina com 554 que receberam placebo e 1151 
em controle ativo. A paroxetina reduziu tanto a ansiedade psíquica básica do que o placebo. Ambos os tratamentos 
farmacológicos foram eficazes no tratamento da ansiedade somática com controlo ativo demonstrando um início 
mais cedo da atividade. Nem a paroxetina nem o controle ativo induziram novos sintomas de ansiedade.  
A paroxetina foi superior ao placebo no tratamento da agitação nas semanas 4 e 6 e ao controle ativo apenas na 
semana 4. Tanto a paroxetina como o controlo ativo era mais protetor contra a agitação emergente (nova) do que o 
placebo. Não houve diferença entre os três grupos na incidência de eventos adversos espontaneamente relatados 
indicativos de ansiedade. 
 

Dose usual / Posologia:  
Depressão 
Adultos: 
A dose recomendada é de 20 mg ao dia. 
Em alguns pacientes pode ser necessário aumentar a dose. Isto deve ser feito gradativamente, em aumentos de 
10mg até 50mg/dia, de acordo com a resposta do paciente. 
 
Crianças (7-17 anos): 
Estudos clínicos controlados não puderam demonstrar eficácia e não fornecem suporte ao uso de cloridrato 
de Paroxetina, no tratamento de crianças com Transtorno Depressivo Grave (ver Reações Adversas). 
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Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) 
Adultos: 
A dose recomendada é de 40mg ao dia. 
O tratamento deve ser iniciado com 20mg ao dia e a dose deve ser aumentada semanalmente, em aumentos de 
10mg. 
Alguns pacientes se beneficiam pelo aumento da dosagem até o máximo de 60mg/dia. 
 
Doença do Pânico 
Adultos: 
A dose recomendada é de 40mg ao dia. 
O tratamento deve ser iniciado com 10mg ao dia e a dose deve ser aumentada semanalmente, em aumentos de 
10mg, de acordo com a resposta do paciente. 
Alguns pacientes podem se beneficiar pelo aumento da dosagem até o máximo de 50mg/dia.  
Uma dose inicial baixa é recomendada para minimizar a piora potencial da sintomatologia do pânico que, conforme 
se reconhece, geralmente ocorre no início do tratamento da Doença do Pânico. 
 
Fobia social / Transtorno de Ansiedade Social 
Adultos: 
A dose recomendada é de 20mg ao dia. Os pacientes que não responderem à dose de 20mg, podem se beneficiar 
pelo aumento da dosagem em aumentos de 10mg, conforme necessário, até o máximo de 50mg/dia. As alterações 
de dosagem devem ocorrer em intervalos de pelo menos 1 semana. 
 
Transtorno de Ansiedade Generalizada 
Adultos: 
A dose recomendada é de 20mg ao dia. Os pacientes que não responderem à dose de 20mg, podem se beneficiar 
pelo aumento da dosagem em aumentos de 10mg, conforme necessário, até o máximo de 50mg/dia, de acordo 
com a resposta dos pacientes. 
 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático 
Adultos: 
A dose recomendada é de 20mg ao dia. Os pacientes que não responderem à dose de 20mg, podem se beneficiar 
pelo aumento da dosagem em aumentos de 10mg, conforme necessário, até o máximo de 50mg/dia, de acordo 
com a resposta dos pacientes. 
 
 

Indicações e aplicações 
Paroxetina  HCL é indicado para o tratamento dos sintomas de doenças depressivas de todos os tipos, incluindo 
depressão reativa e grave e depressão acompanhada por ansiedade. Após uma resposta satisfatória inicial, a 
continuação do tratamento Paroxetina HCL é eficaz na prevenção de recorrência da depressão. O produto também 
é indicado para o tratamento dos sintomas e prevenção de recorrência do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC); 
para o tratamento dos sintomas e prevenção de recorrência da Doença do Pânico, com ou sem agorafobia; para o 
tratamento dos sintomas da Fobia Social/Transtorno da Ansiedade Social - DMS - IV, e, ainda para o tratamento do 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático e para o tratamento dos sintomas e prevenção de recorrência do 
Transtorno de Ansiedade Generalizada. 
 
Crianças 
Depressão: estudos clínicos controlados não puderam demonstrar eficácia e não fornecem suporte ao uso de 
Paroxetina, no tratamento de crianças com Transtorno Depressivo Grave. 
 
Contraindicações  
A Paroxetina HCL é contraindicada para pacientes com conhecida hipersensibilidade à droga ou a qualquer 
componente da fórmula. Paroxetina não deve ser usado concomitantemente com inibidores da MAO ou no 
intervalo de até duas semanas após o término do tratamento com este tipo de substância. Da mesma forma, os 
inibidores da MAO não devem ser iniciados no intervalo de até duas semanas após o término da terapia com 
cloridrato de Paroxetina HCL. O produto não deve ser usado concomitantemente com tioridazina, uma vez que, 
assim como com outras drogas que inibem a enzima hepática CYP450 2D6, a Paroxetina pode elevar os níveis 
plasmáticos da tioridazina (ver Interações Medicamentosas e Outras Interações). A administração de tioridazina 
isoladamente pode conduzir ao prolongamento do intervalo de TOC com séria arritmia ventricular associada tais 
como torsades de pointes e morte súbita. 
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Interação medicamentosa 
A absorção e farmacocinética de Paroxetina HCL não são afetadas por alimentos ou antiácidos. IMAOS / triptofano / 
outros ISRSs A coadministração de drogas serotonérgicas (ex: IMAOS, triptofano, outros ISRSs) pode levar a uma 
alta incidência de efeitos associados à serotonina. Os sintomas incluíram agitação, confusão, diaforese, alucinações, 
hiperreflexia, mioclonia, calafrios, taquicardia e tremor- redutores / inibidores do metabolismo enzimático. O 
metabolismo e a farmacocinética de Paroxetina HCL podem ser afetados por drogas que induzem ou inibem o 
metabolismo enzimático da droga. Quando Paroxetina HCL é coadministrado com uma droga inibidora do 
metabolismo, o uso da dose mínima deve ser considerado. 
Nenhum ajuste inicial na dosagem de Paroxetina HCL é considerado necessário quando a droga é coadministrada 
com drogas indutoras do metabolismo enzimático. Qualquer ajuste subsequente de dosagem deve ser baseado nos 
efeitos clínicos (tolerância e eficácia). 
 
álcool 
Embora Paroxetina não aumente a deterioração da habilidade mental e motora causada pelo álcool, o uso 
concomitante de álcool e de Paroxetina HCL não é aconselhado. 
 
haloperidol / amilobarbitona / oxazepam 
Experiências em um número limitado de indivíduos sadios têm demonstrado que Paroxetina HCL não aumenta a 
sedação e a sonolência associadas ao haloperidol, amilobarbitona ou oxazepam, quando administrados em 
combinação. 
 
lítio 
Estudos em pacientes deprimidos estabilizados com lítio não demonstram nenhuma interação farmacocinética 
entre Paroxetina HCL e lítio. No entanto, uma vez que a experiência é limitada, a administração concomitante de 
Paroxetina e lítio devem ser feita com cautela e os níveis de lítio devem ser monitorados. 
 
Fenitoína / anticonvulsivantes 
A coadministração de Paroxetina HCL e fenitoína é associada à diminuição da concentração plasmática 
de Paroxetina e aumento das experiências adversas. Nenhum ajuste inicial na dosagem de Paroxetina HCL é 
considerado necessário quando estas drogas são coadministradas; qualquer ajuste posterior da dosagem deve ser 
baseado nos efeitos clínicos. A coadministração de Paroxetina HCL com outros anticonvulsivantes também pode ser 
associada ao aumento da incidência de experiências adversas. 
 
Warfarina / anticoagulantes orais 
Pode haver uma interação farmacodinâmica entre Paroxetina HCL e a warfarina, que pode resultar em alteração do 
tempo de protrombina e em aumento de sangramento. Paroxetina HCL deve, portanto, ser administrado com 
grande cautela em pacientes recebendo anticoagulantes orais. 
 
antidepressivos tricíclicos 
Os efeitos da administração concomitante de Paroxetina HCL com antidepressivos tricíclicos não foram estudados. 
O uso concomitante de Paroxetina HCL com estas drogas deve, portanto, ser considerado com cautela. 
prociclidina Paroxetina HCL pode aumentar significativamente os níveis plasmáticos de prociclidina. A dose de 
prociclidina deve ser reduzida se efeitos anticolinérgicos forem observados. 
 
Isoenzimas P450 
Como outros antidepressivos, incluindo outros ISRSs, a Paroxetina HCL inibe a enzima hepática CYP2D6 do 
citocromo P450. Isto pode levar a uma elevação do nível plasmático das drogas coadministradas que são 
metabolizadas por essa enzima. Estas incluem certos antidepressivos tricíclicos (ex.: nortriptilina, amitriptilina, 
imipramina e desipramina), neurolépticos fenozotiazínicos (ex.: perfenazina e tioridazina) e antiarrítmicos Tipo 1c 
(ex.: propafenona e flecainida). 
 
 

Recomendações farmacotécnicas  
Paroxetina pode ser manipulada com os seguintes excipientes: fosfato de cálcio dibásico, amidoglicolato de sódio, 
hiprolose, estearato de magnésio, dióxido de titânio, hipromelose, macrogol, polissorbato e talco farmacêutico. 
Características organolépticas: Pó cristalino branco ou quase branco. 
 

Informações de armazenamento 
Informação disponível no rótulo do produto.  



 

www.iberomagistral.com.br  

 0800 727 3434  

 
 

 

 
Referências bibliográficas    
ANFARMAG. Manual de equivalência 3ª edição. São Paulo. 2010 

BALDEDESARINI, RJ. Drugs and the treatment of Psychiatric disorders. In: HARDMAN, LG, GILMAN AG e LIMBIRD, LE. 

Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 9. ed. New York, Mc Graw-Hill, 1996. Pp. 435-46. 

Batistuzzo, José A.O; Eto, Yukiko, Itaya, Masayuki Formulário Médico-Farmacêutico. 4° Edição, São Paulo: 

Pharmaboocks, 2011: 37p 

SHEEHAN DV & HARNETT-SHEEHAN K. The role of SRRIs in panic disorders. J Clin Psychiatry 1996; 57 (suppl 10): 51-

58. 

Última atualização: 25/07/2019. 

  


