
pregabalina
“Medicamento genérico Lei nº 9787, de 1999”
cápsula dura
I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 
Nome Genérico:
pregabalina
Forma Farmacêutica e Apresentações:
Cápsula dura de 75 mg em embalagem contendo 30 cápsulas duras.
Cápsula dura de 150 mg em embalagem contendo 30 cápsulas duras.
USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS 
VIA ORAL
COMPOSIÇÃO
Cada cápsula dura de 75 mg contém: pregabalina.....................................................................75 mg 
Excipientes Q.S.P......................................................1 cápsula dura (amido pré-gelatinizado, talco).
Cada cápsula dura de 150 mg contém: pregabalina................................................................150 mg 
Excipientes Q.S.P......................................................1 cápsula dura (amido pré-gelatinizado, talco).
II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Pregabalina cápsulas duras é indicado para adultos para: tratamento da dor neuropática (dor devido 
à lesão e/ou mau funcionamento dos nervos e/ou do sistema nervoso) em adultos; como terapia 
adjunta das crises epiléticas parciais (convulsões), com ou sem generalização secundária em 
adultos; tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada em adultos; controle de fibromialgia 
(doença caracterizada por dor crônica em várias partes do corpo, cansaço e alterações do sono) em 
adultos.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Pregabalina age regulando a transmissão de mensagens excitatórias entre as células nervosas. O 
início da ação do medicamento é, geralmente, percebido cerca de uma semana após o início do 
tratamento.
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Leia também as questões 4 e 8
Pregabalina não deve ser utilizada se você tem hipersensibilidade (alergia) conhecida à pregabalina 
ou a qualquer componente da fórmula.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Leia também as 
questões 3 e 8
Informe ao seu médico se você tiver: (1) diabetes, pois pode haver necessidade de controlar mais de 
perto seu peso e a dose das medicações para tratar a doença; (2) doenças renais, pois a dose de 
pregabalina pode precisar de ajustes; (3) insuficiência cardíaca congestiva (doença em que o 
coração não consegue bombear o sangue adequadamente), pois houve casos de piora dos sintomas 
associado ao uso de pregabalina.
O uso de pregabalina está associado com tontura e sonolência, que pode aumentar a ocorrência de 
acidentes (como por exemplo, quedas) em idosos. Você deve ter cuidado até que os efeitos 
potenciais de pregabalina lhe sejam familiares. Pelo mesmo motivo a habilidade de dirigir e operar 
máquinas pode estar prejudicada. É aconselhável não dirigir, operar máquinas complexas, nem 
exercer outras atividades potencialmente perigosas até que se saiba se este medicamento afeta a sua 
capacidade de realizar tais atividades.
Houve relatos no período pós-comercialização de  reações de  hipersensibilidade, incluindo casos 
de angioedema. Pregabalina deve ser descontinuada imediatamente se ocorrerem sintomas de 
angioedema, tais como inchaço na face, ao redor da boca e nas vias aéreas superiores.Na 
experiência pós-comercialização, visão borrada transitória e outras alterações na capacidade visual 
foram reportadas por pacientes tratados com pregabalina. A descontinuação de pregabalina pode 
resultar na resolução ou melhora desses sintomas visuais.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do 
cirurgião-dentista.
Não há dados suficientes sobre o uso de pregabalina em mulheres grávidas. O risco potencial aos 
fetos humanos é desconhecido. Portanto, pregabalina não deve ser utilizada durante a gravidez, a 
menos que o benefício à mãe justifique claramente o risco potencial ao feto, uma decisão que deve 
ser tomada em conjunto com seu médico; portanto se durante o tratamento com pregabalina você 
engravidar comunique imediatamente a ele. Se você tem potencial de engravidar, deve utilizar 
métodos contraceptivos eficazes. Não é recomendado que mulheres que estejam amamentando 
usem pregabalina, pois a medicação é excretada (sai) no leite materno.
Sempre  avise  ao  seu  médico  todas  as  medicações que  você  toma  quando  ele  for  prescrever  
uma medicação nova.  No  momento da  interrupção do  uso  da  pregabalina foram  observados em  
alguns pacientes a ocorrência de insônia, dor de cabeça, enjoos, ansiedade, aumento da sudorese 
(transpiração), diarreia, síndrome gripal, depressão, dor, convulsão e tontura (vide item “8. Quais os 
males que este medicamento pode me causar?”). As convulsões, incluindo estado epilético e 
convulsões do tipo grande mal, podem ocorrer durante o uso ou logo após a descontinuação de 
pregabalina.
O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se 
chama interação medicamentosa. Pregabalina pode potencializar o efeito da  oxicodona 
(analgésico), bebidas alcoólicas e de lorazepam (tranquilizante). Quando usado com analgésicos 
opioides pregabalina pode reduzir o funcionamento intestinal (por exemplo, obstrução intestinal, 
constipação – intestino preso ou prisão de ventre).
Em  experiência pós-comercialização, houve  relatos  de  insuficiência respiratória, coma  e  morte  
em pacientes sob tratamento de pregabalina e outros medicamentos depressores do Sistema 
Nervoso Central, inclusive em pacientes que abusam da substância.
Se  ocorrerem  quaisquer  sintomas  relacionados  ao  uso  deste  medicamento,  seu  médico  deve  
ser consultado.
Aconselha-se precaução quando se prescreve pregabalina concomitantemente com opiáceos 
devido ao risco de depressão do SNC.
Houve relatos de dificuldades respiratórias. Se você tem distúrbios do sistema nervoso (distúrbios 
no cérebro, medula espinhal, nervos e órgãos sensoriais), distúrbios respiratórios (redução da 
função do sistema respiratório que pode reduzir a quantidade de oxigênio no sangue e em todo 
corpo), insuficiência renal (diminuição da função dos rins) ou se você tem mais de 65 anos, o seu 
médico pode prescrever um regime posológico diferente.
Entre em contato com o seu médico se tiver dificuldade em respirar ou respiração superficial.
Ao perceber sinais ou comportamentos suicidas (pensamento ou ideia de se matar) em pacientes 
usando pregabalina, busque ajuda médica.
A segurança e eficácia da substância pregabalina não foram estabelecidas em pacientes 
adolescentes (12 a 17 anos) para as indicações aprovadas (incluindo epilepsia).
Foram relatados casos de encefalopatia, principalmente em pacientes pré-dispostos à encefalopatia.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro 
medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso 
para a sua saúde.
5 .  O N D E ,  C O M O  E  P O R  Q U A N TO  T E M P O  P O S S O  G U A R D A R  E S T E 
MEDICAMENTO?
Pregabalina cápsulas deve ser conservada em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da 
luz e umidade.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com 
o prazo de validade vencido.
Guarde-o em sua embalagem original.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você 
observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Características do produto:
As cápsulas duras de gelatina de pregabalina possuem sabor e odor característicos.Pregabalina 75 
mg: cápsula dura de cor branca e marrom contendo pó branco ou quase branco. Dizeres da 
impressão: Tampa: PG; Corpo: 75; Cor da tinta: Preta.
Pregabalina 150 mg: cápsula dura de cor branca contendo pó branco ou quase branco. Dizeres da 
impressão: Tampa: PG; Corpo: 150; Cor da tinta: Preta.
6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Pregabalina deve ser utilizada por via oral (engolir), com ou sem alimentos.
As doses recomendadas de pregabalina são: (1) Dor neuropática, Transtorno da Ansiedade 
Generalizada e Epilepsia – 150 a 600 mg/dia divididos em 2 doses; (2) Fibromialgia: 150 a 
450mg/dia divididos em 2 doses.
Em todas as indicações a dose inicial recomendada é 75 mg, via oral, 2 vezes ao dia (150mg/dia). 
Entretanto, com base na resposta individual e na tolerabilidade do paciente, a dose poderá ser 
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