CLORDIAZEPÓXIDO BASE (B1)

Identificação

São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825

CAS: 58-25-3
DCB: 02353
Fórmula Molecular: C16H14CLN3O
Peso Molecular: 299,67
Uso: Oral
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O Clordiazepóxido está na classe dos ansiolíticos e são usados comumente no
tratamento sintomático da ansiedade e tensão provenientes de estresse e de
fatores emocionais.
Corresponde ao 4-óxido de benzodiazepina contendo átomo de cloro no carbono
7. Grupo metilamino na posição 2 e grupo fenila em 5. Suas propriedades
anticonvulsivantes e miorrelaxantes são menos pronunciadas do que as do
diazepam. É ligeiramente mais útil para aliviar ansiedade do que os não
benzodiazepínicos.
É rapidamente absorvido, liga-se fortemente a proteínas e os níveis sanguíneos
variam amplamente entre os indivíduos. O início da ação é de 15 a 45 minutos
por via oral. É eliminado na urina lentamente, visto que os metabolitos
permanecem no sangue por vários dias ou até semanas.
Está na classe dos benzodiazepínicos e vale ressaltar que eles atravessam a
barreira placentária e são excretados no leite.

Indicações
• Ansiedade sob todas as formas;
• Pré-anestésico.

Dosagem
• Oral: 15 a 100 mg ao dia, em doses dividas de acordo com a orientação
médica.

Contraindicações
Pacientes com histórico de abuso de drogas, na insuficiência renal ou hepática,
na gravidez e lactação. Em doenças neurológicas com sintomas de falta de
coordenação motora e/ou ataxia, nos estados de coma ou intoxicações agudas
por outras drogas depressoras do SNC, miastenia grave, insuficiência cerebral,
história de agranulocitose e hipersensibilidade conhecida.

Efeitos Adversos
Sonolência, tontura, fadiga, descoordenação motora, alterações gastrointestinais
confusão e vertigem.

Fórmulas
Ansiolítico
Composição
Clordiazepóxido

Quantidade
10 mg

Excipiente qsp

1 cápsula

Modo de usar: 1 cápsula 2 vezes ao dia.
Ansiolítico e Antidepressivo
Composição
Clordiazepóxido
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Cloridrato de Amitriptilina
Excipiente qsp
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Quantidade
5 mg
12,5 mg
1 cápsula

Modo de usar: 2 a 6 cápsulas ao dia, conforme orientação
médica.
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