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Sertralina HCL

CAS: 79559-97-0

DCB: 07964

Fórmula Molecular: C17H17CL2N, HCL

Peso Molecular: 342,7

Uso: Oral

A Sertralina é um antidepressivo comumente administrado na forma 
cloridrato. É um inibidor potente e especifico da receptação de serotonina, 
com pouco efeito sobre a receptação neural de dopamina e norepinefrina. Em 
doses terapêuticas, a sertralina bloqueia a captação de serotonina nas 
plaquetas humanas.

O cloridrato de sertralina começa a agir em 7 dias. O tempo necessário para se 
observar melhora clínica pode variar e depende das características do paciente 
e do tipo de transtorno em tratamento.

Indicações
• Depressão;
• Ansiedade;
• Transtorno Obsessivo Compulsivo;
• Tensão pré-menstrual;
• Transtorno do pânico.

• Oral: 25 a 200 mg ao dia.
• OBS: Os ajustes de dose deverão ser feitos de acordo com a resposta

clínica conforme avaliação e orientação médica.

Posologia

• É necessário aplicar o fator de equivalência.

Fator de equivalência

• O cloridrato de sertralina não deve ser usado por pacientes com
história de alergia à sertralina ou a outros componentes da fórmula;

• Se estiverem usando medicamentos chamados de inibidores da
monoaminoxidase (IMAO);

• Ou por pacientes que estão usando pimozida.

Advertêcias

• Ativo pertence a classe biofarmacêutica I;
• Proteger da luz.

Informações Farmacotécnicas
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Componentes Quantidades

Sertralina HCL 50 mg

Carbotil UG qsp 1 cápsula

Posologia:  Uma dose pela manhã ou à noite. A dose usual 
para crianças entre 6 a 12 é 25Mg.
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Sugestões de Fórmulas

Antidepressivo

Componentes Quantidades

Sertralina HCL 50 a 150 mg

Carbotil UG qsp 1 cápsula

Posologia:  50 mg ao dia pela manhã. Caso tenha 
necessidade, a dose pode ser ajustada pelo médico.

Tratamento de Obesidade

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o 
desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da 
farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela 
manipulação.

Componentes Quantidades

Sertralina HCL 25 mg

Carbotil UG qsp 1 cápsula

Posologia: 1 dose ao dia pela manhã. Caso tenha 
necessidade, a dose pode ser ajustada pelo médico.

Tensão Pré-Menstrual

Magnésio

Vitamina B6

100 mg

100 mg
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