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PARECER TÉCNICO 
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MEDICAMENTO SOLICITADO: Alprazolam 0,25mg 

INDICAÇÃO DE BULA: Tratamento de transtornos de ansiedade. Também está 
indicado no tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia e no tratamento 
dos transtornos de ansiedade associado a outras condições, como a abstinência ao 
álcool1. 
 
DOENÇA(S) INFORMADA(S): CID F41 – outros transtornos ansiosos2.  
 
 
RESPOSTA 
 

O alprazolam é um agente sedativo/ansiolítico do grupo dos benzodiazepínicos3. 
Os benzodiazepínicos podem ser usados quando indicados especificamente para crises 
de ansiedade de curta duração, ou como adjuvantes para potencializar os Inibidores 
Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRSs), Inibidores da Recaptação de Serotonina 
e Noradrenalina (IRSNs) e Antidepressivos Tricíclicos (ADTs) no tratamento de casos 
resistentes, ou no início da terapia com antidepressivos para prevenir piora dos sintomas 
em decorrência dos efeitos colaterais dos antidepressivos4. Em paciente com ansiedade 
comórbida (por exemplo, agorafobia, transtorno da ansiedade social e transtorno do 
estresse pós-traumático, os benzodiazepínicos podem ser utilizados como agentes de 2ª 
linha de tratamento4. Os ISRSs podem ser suplementados com benzodiazepínicos de 
alta potência, principalmente se sintomas de ansiedade intensos ou persistentes 
interferirem na adesão à terapia e no engajamento com o tratamento e se for necessário 
um controle rápido dos sintomas de ansiedade4. Em caso de indicação de 
benzodiazepínicos, pode-se preferir agentes programados e de ação mais prolongada4, 
para que o uso do medicamento dependa mais do tempo que da resposta/episódio de 
pânico. A REMUME5 possui padronizados os benzodiazepínicos de longa ação 
Clonazepam 2 mg (que já foi utilizado), o  Diazepam 5 mg e o Nitrazepam 5mg. 
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