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MEDICAMENTO SOLICITADO: Escitalopram 20 mg. 

INDICAÇÃO DE BULA: Tratamento e prevenção da depressão. Tratamento do 
transtorno do pânico, do transtorno de ansiedade generalizada, do transtorno de 
ansiedade social e do transtorno obsessivo compulsivo1.  
 
DOENÇA(S) INFORMADA(S): Depressão.  
 
RESPOSTA 
 

Entre os tratamentos eficazes na depressão está o uso de medicamentos2.  Dentre 
os antidepressivos disponíveis e mais utilizados destacamos três categorias: os 
inibidores da recaptação de serotonina, inibidores de recaptação de serotonina-
noradrenalina e tricíclicos2.  Escitalopram (solicitado na ação), sertralina e fluoxetina 
(disponíveis na REMUME) são inibidores da recaptação de serotonina.  

No propósito de que os antidepressivos disponíveis na REMUME pudessem 
atender a necessidade da presente solicitação procuramos estudos que discorressem 
sobre a superioridade da eficácia entre os inibidores da receptação de serotonina.  

Uma Revisão Cochrane, embora heterogênia comparou Escitalopram com outros 
antidepressivos. Dois dos estudos incluídos na revisão comparavam escitalopram e 
sertralina. Nestes estudos não houve diferença significativa no tempo de resposta inicial 
de tratamento ou no tempo necessário para a remissão dos sintomas3. 

Com exceção da fluoxetina, os inibidores da receptação de serotonina podem ser 
trocados diretamente de um para o outro2. 
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