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OXAZEPAM
(Portaria 344/98 – Lista B1)
Oxazepam é um derivado benzodiazepínico depressor do sistema nervoso central,
produzindo desde fraca sedação até hipnose e coma. Atua por um mecanismo de ativação
gabaérgica, e facilita a ação inibitória do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico
(GABA), que é o mediador da inibição, tanto no nível pré-sináptico como pós-sináptico, em
todo o neuroeixo. Oxazepam apresenta boa absorção gastrintestinal, a ligação protéica é
muito alta (97%). Via oral, o equilíbrio cinético plasmático é alcançado em poucos dias. A
biotransformação é hepática; a excreção renal é rápida. A meia-vida de eliminação está
entre 5 a 15 horas. É considerado um benzodiazepínico de meia-vida curta a intermediária e
o acúmulo no organismo é mínimo.
SINONIMOS: Oksatsepaami, Oksazepamas, Oxazépam, Oxazepamum
CAS: 604-75-1
PM: 286,7
INDICAÇÕES: Distúrbios por ansiedade. Ansiedade associada com depressão mental.
Sintomas de supressão alcoólica aguda. Insônia por ansiedade ou situações passageiras de
estresse.
DOSES E USOS: Adulto: 10 a 30mg, via oral, 3 a 4 vezes ao dia.
Crianças: Não é recomendada o uso em crianças até 6 anos de idade, a posologia não está
definida em crianças de até 12 anos.
REAÇÕES ADVERSAS: Reações mais freqüentes: ataxia, tontura, sonolência. Reações
ocasionais: náuseas, vômito, visão turva, fraqueza geral, cefaléia, intolerância, confusão
e/ou depressão mental.
PRECAUÇÕES: Evitar funções onde a falta de atenção aumenta o risco de acidentes
(operarar máquina, digirir automóveis etc.). O consumo de bebidas alcoólicas, durante a
terapia, pode resultar em aumento da depressão central. O uso prolongado dos
benzodiazepínicos pode resultar em dependência psíquica ou física.
INTERAÇÕES: O uso de antiácidos pode retardar, mas não diminuir, a absorção; a
administração prévia de oxazepam pode diminuir a dose necessária de um derivado da
fentanila para induzir anestesia. O uso simultâneo com levodopa pode diminuir os efeitos
terapêuticos desta droga. A escopolamina junto com oxazepam parenteral pode aumentar a
incidência de sedação, alucinação e comportamento irracional.
CONTRA-INDICAÇÕES: Oxazepam está contra-indicada em pacientes que apresenta
hipersensibilidade à droga.
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