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Pregabalina 
Analgésico, Miscelânea, Anticonvulsivante 
 
CAS: 148553-50-8 

PM: 159,22 
FM: C8H17NO2 
Nome científico: Pregabalina 
Fator de correção: não se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: 1,00. 
USO ORAL  
 

 

A pregabalina pertence à classe terapêutica de analgésicos, miscelânea e anticonvulsivante. Agindo na regulação da 

transmissão de mensagens excitatórias entre as células nervosas. O início da ação do medicamento é, geralmente, 

percebido cerca de uma semana após o início do tratamento. Sendo indicado para o tratamento da manutenção da 

dor associada à neuropatia periférica diabética; tratamento de manutenção da neuropatia  pós-herpética; terapia 

adjuvante contra o distúrbio comicial de início parcial (epilepsia); tratamento de manutenção da fibromialgia; 

tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) em adultos. 

 

Propriedades 

 Possui propriedade analgésica e anticonvulsivante. 
 

Mecanismo de ação 
Liga a subunidade alfa2-delta de canais de cálcio ativados pela voltagem no Sistema Nervoso Central, inibindo a 
liberação do neurotransmissor excitatório. Embora relacionado estruturalmente ao GABA, não se liga a ele ou a 
receptores de  benzodiazepínicos. Exerce atividade antinociceptiva e anticonvulsivante. Reduz os sintomas de 
neuropatias periféricas dolorosas e como terapia adjuvante em crises convulsivas parciais, reduzindo a frequência 
dessas crises. 

 
Indicações e aplicações  
Indicado para o tratamento da dor neuropática em adultos.  
Indicado como terapia adjunta das crises parciais, com ou sem generalização secundária, em pacientes adultos. 
Indicado para tratamento de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) em adultos.  
Indicado para o controle de fibromialgia. 
 

Sugestões de dosagem  
Adultos (a partir de 18 anos) 
Epilepsia: iniciar com 150mg por dia, divididos em 2 ou 3 tomadas, posteriormente ajustar de acordo com a 
resposta do paciente. Não ultrapassar 600mg por dia. 
Neuralgia pós-herpética: iniciar com 150mg por dia, divididos em 2 ou 3 tomadas, após uma semana do início do 
tratamento, a dose pode ser aumentada para 300mg por dia, divididas em 2 tomadas, se após 2 a 4 semanas do 
início do tratamento não for obtido o resultado esperado, a dose pode ser aumentada para 600mg por dia, 
divididos em 2 ou 3 tomadas. 
Neuropatia periférica diabética: iniciar com 150mg por dia, divididos em 3 tomadas, após uma semana de 
tratamento a dose pode ser aumentada para 300mg por dia. 
Fibromialgia: iniciar com 150mg por dia. Após uma semana de tratamento a dose pode ser aumentada para 300mg 
por dia. Se o resultado esperado não for obtido, a dose pode ser aumentada para 450mg por dia. 
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG): A dose pode variar de 150 a 600 mg/dia, divididas em 2 ou 3 doses. A 
necessidade para o tratamento deve ser reavaliada regularmente. A dose inicial eficaz recomendada de pregabalina 
é de 75 mg duas vezes ao dia (150 mg/dia), com ou sem alimentos 
 
 

Informações de Segurança  
Evitar o consumo de álcool.  
Lactação:  
Excreção no leite materno desconhecida. Uso não recomendado. 
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Riscos na Gravidez: C. 
 

Interações medicamentosas  
Depressores do Sistema Nervoso Central, incluindo etanol, barbitúricos, analgésicos opioides e outros agentes 
sedativos, os efeitos sedativos podem ser aditivos. 
Pregabalina: efeito da pregabalina sobre ganho de peso e/ou edemas pode ser aditivo a agentes antidiabéticos 
tiazolidinedionas, incluindo pioglitazona, rosiglitazona. 
Evitar o consumo de centella asiática, erva-de-são-joão, kava kava valeriana pois podem aumentar a depressão do 
Sistema Nervoso Central. 
 

Advertências e Precauções 
Alguns pacientes diabéticos sob tratamento com pregabalina que obtiverem ganho de peso podem necessitar de 
ajuste da medicação hipoglicêmica.  
Este medicamento deve ser descontinuado imediatamente se ocorrerem sintomas de angioedema, tais como 
edema facial, perioral ou da via aérea superior.  
O tratamento com pregabalina está associado com tontura e sonolência, que pode aumentar a ocorrência de 
acidentes (queda) na população idosa.  
A pregabalina pode causar tontura e sonolência que, portanto, podem prejudicar a habilidade de dirigir e operar 
máquinas. Os pacientes devem ser aconselhados a não dirigir, operar máquinas complexas, ou se engajar em outras 
atividades potencialmente perigosas até que se saiba se este medicamento afeta a sua capacidade de executar tais 
atividades. 

 
Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes que podem ser utilizados: lactose monoidratada, amido, talco. 

 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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