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     Descrição 

É um derivado da feniletilamina e inibe a recaptação de serotonina, e norepinefrina, 

e ainda da dopamina. 

 

     Indicações 

 É administrada por via oral na forma de Cloridrato de Venlafaxina. É indicado para o 

tratamento da depressão de grau variável, incluindo depressão com ansiedade associada e; 

para prevenção de recaída e recorrência da depressão. Também está indicado para o 

tratamento, incluindo tratamento a longo prazo, do transtorno de ansiedade generalizada, 

do transtorno de ansiedade social (também conhecido como fobia social) e do transtorno do 

pânico. 

 

 



 

 

  
 

     Contraindicações 

O cloridrato de venlafaxina não deve ser utilizado por pacientes alérgicos a qualquer 

componente da formulação nem por pacientes recebendo antidepressivos da classe dos 

inibidores da monoaminoxidase (IMAOs), como por exemplo tranilcipromina, selegilina, 

rasagilina e linezolida.  

O tratamento com cloridrato de venlafaxina não deve ser iniciado no período de, no 

mínimo, 14 dias após a descontinuação do tratamento com um inibidor da monoaminoxidase 

(IMAO); cloridrato de venlafaxina deve ser descontinuado por, no mínimo, 7 dias antes do 

início do tratamento com qualquer inibidor da monoaminoxidase.  

Este medicamento é contraindicado para uso por menores de 18 anos. 

Gravidez: a segurança do uso de cloridrato de venlafaxina durante a gravidez em 

humanos ainda não foi estabelecida.  

Lactação: Se você está amamentando ou pretende amamentar, não é recomendado 

usar cloridrato de venlafaxina, já que ele é excretado pelo leite e a segurança deste 

medicamento para as mulheres e crianças não é conhecida. 

 

     Reações Adversas 

Cloridrato de Venlafaxina pode causar náuseas, diarréia, erupções cutâneas, anorexia, 

ansiedade, insônia, nervosismo, confusão mental, cefaléia, secura da boca e astenia. 

 

     Precauções 

 

O Cloridrato de Venlafaxina deve ser empregado com precaução em pacientes com 

insuficiência renal e hepática, com devidos ajustes de doses. 

 



 

 

     Concentração Recomendada 

A concentração usual é de 75 a 225mg/dia. 

Fator de Equivalência: 1,13 
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