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Escitalopram oxalato 
Antidepressivo, Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina 
 
CAS: 219861-08-2 

PM: 414,43 
FM: C20H21FN20.C2H2O4 
Nome científico: Oxalato de Escitalopram 
Fator de correção: 1,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: não se aplica 
USO ORAL  
 

 

O oxalato de escitalopram pertence à classe dos antidepressivos e inibidor seletivo da receptação da serotonina. 

Por ter essa ação é indicado para o tratamento e prevenção da recaída ou recorrência da depressão; tratamento do 

transtorno do pânico, com ou sem agorafobia; tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG); 

tratamento do transtorno de ansiedade social (fobia social) e tratamento do transtorno obsessivo compulsivo 

(TOC). 

 

Propriedades 

 Possui propriedade antidepressiva. 
 

Mecanismo de ação 
É um inibidor seletivo da receptação de serotonina (5-HT); não apresenta afinidade ou esta é muito baixa pelos 
receptores 5-HT1A, 5-HT2, D1 e D2, histamínicos H1, alfa-1-adrenérgicos, alfa-2-adrenérgicos e beta-adrenérgicos, 
muscarínicos. 

 
Indicações e aplicações  
Indicado para o tratamento e prevenção da recaída ou recorrência da depressão;  
Indicado para o tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia; 
Indicado para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG); 
Indicado para o tratamento do transtorno de ansiedade social (fobia social);  
Indicado para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) 
 

Sugestões de dosagem  
Adultos (a partir de 18 anos) 
A segurança de doses acima de 20 mg não foi demonstrada.  
TRATAMENTO DA DEPRESSÃO E PREVENÇÃO DE RECAÍDAS:  A dose usual é de 10 mg/dia. Dependendo da resposta 
individual, a dose pode ser aumentada até um máximo de 20 mg diários. Usualmente 2-4 semanas são necessárias 
para obter uma resposta antidepressiva. Após remissão dos sintomas, tratamento por pelo menos 6 meses é 
requerido para consolidação da resposta.  
TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO PÂNICO COM OU SEM AGORAFOBIA: Recomenda-se uma dose inicial de 5 mg 
na primeira semana de tratamento, antes de se aumentar a dose para 10 mg por dia, para evitar a ansiedade 
paradoxal que pode ocorrer nesses casos. Aumentar a dose até um máximo de 20 mg por dia, dependendo da 
resposta individual do paciente. A eficácia máxima é atingida após aproximadamente 03 meses. O tratamento é de 
longa duração. 
 TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE SOCIAL (FOBIA SOCIAL): A dose usual é de 10 mg/dia. Para o alívio 
dos sintomas são necessárias de 02 a 04 semanas de tratamento, geralmente. Dependendo da resposta individual, 
pode ser reduzida para 5mg ou aumentada até um máximo de 20 mg/dia. O Transtorno de Ansiedade Social é uma 
doença crônica, e recomenda-se o tratamento por um período de 03 meses para a consolidação da resposta. O 
tratamento de longo prazo foi avaliado por 06 meses e pode ser considerado para a prevenção de recaídas; os 
benefícios do tratamento devem ser reavaliados regularmente. O Transtorno de Ansiedade Social é uma 
terminologia bem definida de diagnóstico de uma doença específica, e não deve ser confundido com timidez 
excessiva. A farmacoterapia somente é indicada se a doença interferir significativamente nas atividades sociais e 
profissionais. Não há dados comparativos entre a farmacoterapia e a terapia cognitiva comportamental. A 
farmacoterapia é parte da estratégia terapêutica global.  
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TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG) A dose inicial usual é de 10mg/dia. 
Dependendo da resposta individual do paciente, a dose pode ser aumentada para um máximo de 20 mg/dia.  
TRATAMENTO DO TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO (TOC) A dose usual é de 10 mg/dia. Dependendo da 
resposta individual, decrescer a dose para 5 mg/dia ou aumentar até um máximo de 20 mg/dia. O TOC é uma 
doença crônica e os pacientes devem ser tratados por um período mínimo que assegure a ausência de sintomas. A 
duração do tratamento deverá ser avaliada individualmente e poderá ser de diversos meses ou mais. Os benefícios 
do tratamento e a dose devem ser reavaliados regularmente.  
 
 

Informações de Segurança  
Evitar o consumo de álcool.  
Lactação:  
Excretado no leite materno. Uso não recomendado. 
Riscos na Gravidez: C. Não usar oxalato de escitalopram durante a gravidez, a menos que a necessidade seja clara e 
seja avaliado cuidadosamente o risco-benefício do uso deste medicamento. 
 
 

Interações medicamentosas  
Inibidores da MAO, como fenelzina, isocarboxazida, linezolida podem causar síndrome serotoninérgica; 
Selegilina: uso associado à mania, hipertensão arterial ou síndrome serotoninérgica; 
Delavirdina, fluconazol, fluvoxamina, genfibrozila, isoniazida, omeprazol, ticlopidina, antifúngicos azólicos, 
claritromicina, diclofenaco, doxiciclina, eritromicina, imatinibe, inibidores da protease, isoniazida, nefazodona, 
nicardipino, propofol, quinidina, telitromicina e verapamil: podem aumentar os níveis/ efeitos do escitalopram; 
Outros inibidores seletivos da receptação da serotonina/norepinefrina, buspirona, moclobemida, nefazodona, 
petidina, tramadol, trazodona, triptanos e venlafaxina: podem aumentar o risco de síndrome serotoninérgica; 
Antidepressivos tricíclicos, desipramina: aumenta os níveis séricos e efeitos destes;  
AINES: risco de sangramento aumentado, ter cautela e monitorar; 
Sumatriptana e outros agonistas da serotonina, naratriptana, rizatriptano e zolmitriptano: podem acarretar 
aumento da toxicidade, foram observadas fraqueza, hiperreflexia e incoordenação com sumatriptana e inibidores 
seletivos da receptação da serotonina e pode aumentar o risco de síndrome serotoninérgica; 
Aminoglutetimida, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, nafciclina, nevirapina e rifamicinas, rifampicina: podem 
diminuir os níveis/efeito do escitalopram. 
 

Advertências e Precauções 
Orientar a não dirigir ou operar máquinas, pois pode ocorrer visão borrada e sonolência. 
Monitorar cuidadosamente o risco de comportamento/ideação suicida em adolescentes e adultos jovens, 
principalmente no início do tratamento e quando houver alteração de dose (para maior ou menor).  
Orientar o paciente a evitar álcool, centella asiática, erva-de-são-joão, kava-kava e valeriana, pois podem aumentar 
a depressão no Sistema Nervoso Central. 

 
Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes que podem ser utilizados: celulose microcristalina, amido, croscarmelose sódica, dióxido de silício, 
estearato de magnésio, lactose monoidratada, talco, dióxido de titânio, álcool polivinílico e macrogol. 

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