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DIRETO AO PONTO

ASSOCIAÇÃO FIXA 
DE TRAMADOL
E PARACETAMOL
Profa. Dra. Telma Zakka
CRM-SP: 33.741
Doutora em Ciências pelo Departamento de Neurologia da Universidade de São Paulo (USP)
Pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Estudos em Dor Pélvica Crônica do Centro Interdisciplinar 

de Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP)

Sintoma comum em muitas doenças, a dor afeta pelo menos 30% dos indivíduos, associa-
-se a alterações do sono, compromete a funcionalidade física, a vitalidade, o psiquismo, as 
atividades da vida diária e profissional, as relações pessoais e a qualidade de vida1. Classi-
fica-se a dor em aguda e crônica de acordo com o tempo de duração. A dor aguda dura até 
3 meses, tem causa conhecida, prognóstico previsível e resolução com anti-inflamatório 
não esteroidal (AINE) e analgésicos2,3. A dor crônica persiste por três ou mais meses, na 
presença ou ausência de doença demonstrável e necessita de tratamento multidiscipli-
nar2,3. Quanto à intensidade, classifica-se a dor aguda ou crônica, de acordo com a escala 
visual analógica (EVA), em leve (1 a 3), moderada (4 a 6) ou forte (7 a10)4.

O tratamento da dor aguda ou crônica é uma relação de equilíbrio entre seu contro-
le/alívio e a qualidade de vida do paciente. Enquanto vários fármacos atuam, a curto 
prazo, no tratamento da dor aguda, pacientes com dor crônica requerem tratamento a 
longo prazo, tornando um grande desafio a prescrição de fármacos eficazes, com bom 
perfil de segurança e tolerabilidade2,3. Combinar fármacos com diferentes mecanismos 
de ação (analgesia multimodal) possibilita espectro analgésico mais amplo, além de 
eficácia potencialmente sinérgica com melhor relação risco/ benefício e menos eventos 
adversos5. Dentro desse conceito, a combinação fixa de tramadol (37,5 mg) com pa-
racetamol (375 mg) fornece analgesia eficaz para pacientes com dor aguda de inten-
sidade moderada a forte e em condições dolorosas crônicas caracterizadas ou não por 
exacerbações intermitentes da dor6.
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Perfil farmacodinâmicoPerfil farmacodinâmico

Analgésico opioide sintético de ação central, o tramadol é uma mistura racêmica de dois 
enantiômeros que possuem dois mecanismos de ação distintos e complementares7,8. As 
ações complementares e sinérgicas dos dois enantiômeros melhoram a eficácia anal-
gésica e o perfil de tolerabilidade do racemato7,8. O (+) tramadol e o metabólito (+) 
O-desmetil-tramadol (M1) são agonistas do receptor opioide µ. O (+) tramadol inibe 
a recaptação da serotonina e (-) o tramadol inibe a recaptação da noradrenalina, au-
mentando os efeitos inibitórios na transmissão da dor na medula espinhal. O tramadol 
é metabolizado no fígado, principalmente pela desmetilação de O desmetil-tramadol 
pelas reações de conjugação que formam glucuronídeos e sulfatos. Seus metabólitos 
são excretados principalmente pelos rins e a meia-vida média de eliminação é de cerca 
de 6 horas. A desmetilação do O desmetil - tramadol em M1, seu principal metabólito 
analgésico eficaz, é catalisada pelo citocromo P450 (CYP) 2D6, enquanto a desmetila-
ção N em M2 é catalisada por CYP2B6 e CYP3A4. A grande variabilidade nas proprie-
dades farmacocinéticas do tramadol pode ser parcialmente atribuída ao polimorfismo 
do CYP7,8. A caracterização farmacocinética-farmacodinâmica do tramadol é complexa 
devido às diferenças entre as concentrações de tramadol no plasma e no local de ação 
e pelas interações farmacodinâmicas entre os dois enantiômeros do tramadol e seus 
metabólitos ativos7,8.

O paracetamol analgésico não opioide 
e não salicilato9, embora possua meca-
nismo de ação pouco claro, parece atuar 
centralmente inibindo o N-metil-D-as-
partato (NMDA) ou a síntese de óxido 
nítrico mediada pela substância P, assim 
como parece inibir a liberação de prosta-
glandina E2 no sistema nervoso central 
(SNC)9,10, além das substâncias que sen-
sibilizam os nociceptores (mecânicos ou 
químicos)11. Com bom perfil de seguran-
ça e eficácia em doses terapêuticas (até 4 
g/ dia), doses superiores às recomenda-
das podem ocasionar hepatotoxicidade. 
Fatores como consumo de álcool, idade 
e o uso concomitante de outros fárma-
cos podem reduzir o limiar na sobre do-
sagem ou aumentar a probabilidade de 
insuficiência hepática11,12.

Figura. Tramadol/paracetamol
Adaptado de: McClellan K, Scott L. Tramadol/Paracetamol. Drugs. 2003; 
63(11):1079-1086
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Perfil farmacocinéticoPerfil farmacocinético

As propriedades farmacocinéticas da monoterapia do tramadol e do paracetamol são 
amplamente conhecidas. A coadministração de tramadol com paracetamol não deter-
mina diferenças significativas na farmacocinética do (+) ou (-) tramadol, M1 e do pa-
racetamol versus a monoterapia13. Nos metabolizadores fracos do CYP 2D6, demons-
trou-se diminuição na depuração do tramadol e na formação de M113.

indicações e eficácia da associaçãoindicações e eficácia da associação

tramadol e Paracetamoltramadol e Paracetamol

Eficaz e bem tolerado, utiliza-se o tramadol na dor aguda resultante de trauma, cólica renal 
ou biliar, dor pós-operatória, dor crônica de origem maligna ou não e dor neuropática8,14.

Outras indicações da associação fixa de tramadol e paracetamol são as dores agudas 
ou crônicas de intensidade moderada a forte e origem musculoesquelética, que afetam 
principalmente a região lombar e as articulações (dor lombar crônica, osteoartrite). 
Muitas vezes, a associação de tramadol e paracetamol costuma ser a única opção para 
o alívio da dor de moderada a forte intensidade em idosos, representando uma alterna-
tiva com perfil de segurança ao uso prolongado de AINEs14. O tramadol determina me-
nos constipação do que doses equianalgésicas de opioides fortes, e sua eficácia analgé-
sica aumenta quando associado ao analgésico não opioide8. A overdose não intencional 
do paracetamol ocorre pelo uso concomitante de medicamentos para gripe ou cefaleia, 
de venda livre e busca espontânea, que contêm paracetamol. Quando da prescrição 
de tramadol com paracetamol, deve-se orientar e alertar os pacientes para este fato15.

efeitos adversos e tolerabilidadeefeitos adversos e tolerabilidade

Os efeitos adversos do tratamento com tramadol são habitualmente transitórios, de inten-
sidade leve a moderada e incluem náusea, vômito, tontura, sonolência, sudorese e boca 
seca, entretanto, relatos de dependência e abuso de drogas são raros16. Diferentemente 
dos outros opioides, o tramadol, nas doses recomendadas, não tem efeitos clinicamente 
relevantes nos parâmetros respiratórios ou cardiovasculares16. A associação fixa de trama-
dol e paracetamol não apresentou problemas adicionais de tolerabilidade em relação aos 
seus componentes e demonstrou menor incidência de eventos adversos, tornando-se uma 
opção útil de analgesia multimodal para pacientes com dor moderada a forte8,16.

Codeína
A codeína é uma pró-droga que necessita da metabolização hepática17,18. Estima-se que 
10% da população caucasiana, 2% dos asiáticos e 1% dos árabes não possuam a enzima 
que converte a codeína em morfina17,18. Esses indivíduos, denominados metabolizadores 
lentos, possuem pouco ou nenhum poder de metabolização da codeína, não promovendo o 
efeito analgésico esperado. Por outro lado, existem os metabolizadores rápidos, em torno 
de 40% na população geral, com elevada quantidade da enzima CYP2D6, que convertem 
de maneira muito rápida a codeína em morfina, aumentando o risco de toxicidade e eventos 
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Características e propriedades da associação tramadol/paracetamol

Indicações Tratamento sintomático da dor moderada e forte 

Mecanismo de ação 
analgésico

Opioide de ação central (tramadol) e analgésico não opioide, não salici-
lato (paracetamol)

Administração Iniciar com 37,5 +375 mg. Comprimidos adicionais, conforme necessário

Via de administração/
frequência

Oral, 8/8 ou 6/6 h

Perfil farmacocinético do 
tramadol e paracetamol

• Pico plasmático: 2 h para o tramadol; 1 h para o paracetamol
• Meia-vida de eliminação plasmática: 5,8 h [(+) - tramadol]; 5,2 h [(-) - 

tramadol]; 2.8h (paracetamol)

Eventos adversos Sonolência, náusea, tontura, constipação, dor de cabeça, vômito, diarreia, 
boca seca, fadiga, dispepsia

Adaptado de: Adaptado de: McClellan K, Scott L. Tramadol/Paracetamol. Drugs. 2003;63(11):1079-1086.

adversos17,18. A constipação, que muitas vezes inviabiliza sua prescrição, é muito relevan-
te, principalmente entre idosos e mulheres17. É importante lembrar que vários fármacos 
interferem no metabolismo da enzima CYP2D6, diminuindo ou aumentando a conversão 
codeína-morfina e consequentemente seu efeito analgésico17,18.

Oxicodona
Duas vezes mais potente que a morfina, com biodisponibilidade oral de 6% a 87%, no 
Brasil, a oxicodona está disponível na formulação de liberação prolongada, com meca-
nismo de absorção bifásico, que combina efetividade e perfil de segurança com início 
de ação na primeira hora e duração prolongada, permitindo utilização do medicamento 
a cada 12 horas19,20. Utilizada no controle da dor crônica oncológica e não oncológica e 
no tratamento de alguns tipos de dor aguda de moderada a forte intensidade19, 20.

Estudos clínicos
Vários estudos demonstraram a eficácia da associação fixa de tramadol e paracetamol como 
opção complementar ou substitutiva aos AINEs no manejo da dor da osteoartrite para o 
alívio da dor e melhora da qualidade de vida5,6. Um estudo clínico com associação fixa de 
tramadol e paracetamol no tratamento de pacientes com dor pela osteoartrite (quadril ou jo-
elho) resultou na melhora significativa da intensidade da dor em comparação com placebo21.

Estudos sobre dor lombar crônica também mostraram benefícios na utilização, durante 
três meses, da associação fixa de tramadol e paracetamol em comparação ao placebo22, 23. 
Alguns estudos alertaram que, nas dores crônicas, de qualquer etiologia ou origem, muitas 
vezes é necessário indicar o tratamento multimodal para o alívio adequado da dor5,21, 22.

conclusãoconclusão

A associação fixa de tramadol e paracetamol demonstrou eficácia analgésica no trata-
mento de condições dolorosas, agudas e crônicas de intensidade moderada a forte. Os 
ensaios clínicos envolvendo pacientes com dor dentária, pós-operatória, osteoartrite e 
dor lombar crônica demonstraram sua efetividade de analgesia,22.
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acetilsalicílico. Pacientes com hemorragia gastrointestinal ou com perfuração em associação com uma terapia anterior com AINEs ou com hemorragia cerebrovascular; com insuficiência cardíaca conhecida, doença cardíaca 
isquêmica, doença arterial periférica e/ou doença cerebrovascular. Precauções e Advertências: cuidado na utilização simultânea de medicamentos que podem aumentar o risco de úlcera ou hemorragia, por exemplo, 
corticosteroides sistêmicos, anticoagulantes, por exemplo, varfarina, inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou inibidores de agregação dos trombócitos. Pode causar elevação de ALT/AST, leucopenia, agranulocitose, 
trombocitopenia, aplasia medular; pode mascarar sinais/sintomas de infecção. Cautela nas porfirias indutíveis; hemorragia/úlcera/perfuração gastrintestinal. Pacientes com asma, febre do feno, doenças crônicas das vias 
respiratórias com obstrução brônquica e com hipersensibilidade a analgésicos e antirreumáticos têm maior risco de sofrer ataques de asma, edema de pele/mucosas/urticária. Pode inibir a agregação plaquetária. Controlar enzimas 
hepáticas, função renal e hemograma se administração prolongada. Cautela em idosos, crianças e outros grupos de risco. Não indicado para crianças <14 anos. Cautela em pacientes com histórico clínico de doenças gastrointestinais 
(colite ulcerativa, doença de Crohn). Os riscos cardiovasculares de diclofenaco podem aumentar de acordo com a dose e a duração da administração, deve ser aplicada a dose eficaz diária mais baixa durante o menor período possível. 
(Recomenda-se que a duração máxima de administração de 2 semanas não deve ser ultrapassada). Interações medicamentosas: Pode causar aumento das concentrações plasmáticas de lítio e digoxina; reduzir atividade dos 
diuréticos. Cautela na administração de metotrexato (MTX) com AINEs (elevação da concentração no sangue e aumento da toxicidade do MTX). Aumento da nefrotoxicidade da ciclosporina por AINEs. Relatos de convulsões com uso 
concomitante de quinolonas e AINEs. Pacientes com função renal limitada, a administração simultânea de um inibidor da ECA ou antagonista de angiotensina II, pode gerar a piora da função renal, inclusive uma insuficiência renal 
aguda, anticoagulantes, agentes ativos inibidores de agregação de trombócitos, ácido acetilsalicílico e inibidor seletivo de recaptação de serotonina (SSRI): a administração concomitante pode aumentar o risco de hemorragia; 
medicamentos que contém probenecida poderão retardar a eliminação de diclofenaco; inibidores potentes CYP2C9: a metabolização do diclofenaco é inibida, e pode ocorrer o aumento significativo da exposição. Reações adversas: 
Transtornos gastrintestinais, manifestações cutâneas, broncoespasmo, reações anafiláticas (particularmente em pessoas com alergia a aspirina). Posologia: Adultos e adolescentes >15 anos: 150 mg, dose única diária. Para 
informações completas, consultar a bula do produto. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS: 1.2214.0043. SAC 0800-166575. "Informações adicionais disponíveis aos profissionais de saúde mediante solicitação a Zodiac 
Produtos Farmacêuticos S/A. www.zodiac.com.br. CONTRAINDICAÇÃO: HIPERSENSIBILIDADE AO DICLOFENACO. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: COM AINES 

®PREBICTAL  (pregabalina). Cápsulas. Embalagem com 14 ou 28 cápsulas de 50mg, 75mg, 100mg ou 150mg. Uso Adulto. Uso Oral. Indicações: Tratamento da dor neuropática; terapia adjunta na epilepsia; transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG); fibromialgia. Contraindicações: Hipersensibilidade à pregabalina ou componentes da fórmula. Advertências e Precauções: pacientes com intolerância a galactose, deficiência de lactase de Lapp ou má absorção 

®de glicose-galactose não devem utilizar Prebictal . Categoria de risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Pacientes não devem dirigir, operar máquinas complexas 
®ou se engajar em atividades potencialmente perigosas pois Prebictal  pode produzir tontura e sonolência. Interações Medicamentosas: pregabalina pode potencializar efeitos do etanol e lorazepam. Prejuízo aditivo na função 

cognitiva e coordenação motora causado pela oxicodona. Redução da função do trato gastrintestinal inferior (obstrução intestinal, íleo paralítico, constipação) quando pregabalina coadministrada com medicamentos com potencial 
para produzir constipação (ex: analgésicos opióides). Reações Adversas: Tontura e sonolência (mais frequentes e principais motivos da descontinuação). Posologia: Dose inicial: 150mg/dia, em 2 ou 3 tomadas; pode ser aumentada 
para 300mg/dia (100mg três vezes ao dia ou 150 mg duas vezes ao dia) dentro de uma semana; dose máxima de 300mg para as dores neuropáticas, neuropatia periférica diabética e neuralgia pós herpética, e 600mg para demais 
indicações. Favor consultar a bula para lista completa de EA e detalhes sobre posologia. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. Reg. MS: 12214.0082 (75mg e 150mg), 1.2214.0096 
(100mg) e 12214.0092 (50mg). SAC: 0800-166575. Informações adicionais disponíveis aos profissionais de saúde mediante solicitação a Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A. – www.zodiac.com.br. CONTRAINDICAÇÃO: 

®HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA A QUALQUER COMPONENTE DA FORMULAÇÃO. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: PODE POTENCIALIZAR OS EFEITOS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E DE LORAZEPAM. Prebictal  é um 
medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. 

®MITRUL  (cloridrato de ciclobenzaprina): Cápsula gelatinosa de liberação prolongada 15 mg: embalagem com 2, 5 ou 10. Uso Oral. Uso Adulto. Indicações: Tratamento dos espasmos musculares de origem local associados a dor 
aguda e de etiologia musculoesquelética (lombalgias, torcicolos, fibromialgia, periartrite escapuloumeral, cervicobraquialgias). Contraindicações: Hipersensibilidade a qualquer componente do produto; uso concomitante de 
inibidores da MAO ou dentro de 14 dias após sua descontinuação. Relatos de convulsões febris e mortes em pacientes recebendo ciclobenzaprina (ou antidepressivos tricíclicos [ATCs] estruturalmente semelhantes) com inibidores da 
MAO (IMAO); bloqueio de condução cardíaco, insuficiência cardíaca, durante fase de recuperação de infarto do miocárdio, arritmias, hipertiroidismo. Categoria de risco na gravidez: B. A prescrição deste medicamento depende da 
avaliação do risco/benefício. Advertências e Precauções: Síndrome serotoninérgica quando ciclobenzaprina usada em combinação com inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS), de serotonina e noraepinefrina (IRSN), 
ATCs, tramadol, bupropiona, meperidona, verapamil, IMAO. Pode prejudicar capacidades mentais e/ou físicas exigidas para operar maquinário ou conduzir veículos. Interações Medicamentosas: Álcool, barbitúricos, IMAO, ISRS, 
IRSN, ATC, tramadol, bupropiona, meperidina, verapamil. ATCs podem aumentar risco de convulsão em pacientes recebendo tramadol. Posologia: 15mg 1x/dia (até 30mg/dia). Reações Adversas: boca seca, tontura, fadiga, 
constipação, náusea, dispepsia e sonolência. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS: 12214.0093. SAC: 0800-166575. Informações adicionais disponíveis aos profissionais de saúde mediante solicitação a Zodiac Produtos 
Farmacêuticos S.A. – www.zodiac.com.br. CONTRAINDICAÇÃO: USO CONCOMITANTE DE INIBIDORES DA MONOAMINA OXIDADE (MAO). INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: PODE AUMENTAR OS EFEITOS DO ÁLCOOL, 
BARBITÚRICOS E OUTROS DEPRESSIVOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. 

®Paratram  (cloridrato de tramadol + paracetamol). Comprimidos. Embalagem com 10, 20 e 30 comprimidos de 37,5mg de tramadol + 325mg de paracetamol. Uso oral. Uso adulto. Indicações: Dores moderadas a severas agudas, 
subagudas e crônicas. Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula; uso concomitante de opióides, álcool, hipnóticos, analgésicos de ação central, psicotrópicos, iMAO; história de reações anafilactoides à 
codeína/outros opióides. Precauções e Advertências: Não estudado em pediatria e na disfunção renal. Idosos: iniciar com a menor dose recomendada. ClCr <30 mL/min: aumentar intervalo entre doses, não exceder 2 comp. a cada 
12h. Não recomendado na disfunção hepática grave. Risco de convulsões com: doses de tramadol acima do limite recomendado; IRSS; tricíclicos; outros opióides; iMAO; neurolépticos; drogas redutoras do limiar da convulsão; 
pacientes epiléticos/com risco de convulsões. Depressão respiratória junto com anestésicos/álcool. Cautela em pacientes que recebem depressores do SNC, trauma craniano/hipertensão intracraniana. Pode afetar habilidade 
mental/física para dirigir/operar máquinas. Risco de hepatotoxicidade com outros produtos com paracetamol ou álcool. Sintomas de descontinuação abrupta: ansiedade, sudorese, insônia, rigidez, dor, náusea, tremores, diarréia, 
sintomas do trato respiratório superior, piloereção. Uso na gravidez somente se benefícios justificarem riscos ao feto. ATENÇÃO: PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. Reações Adversas: necrose epidérmica tóxica, 
síndrome de Stevens-Johnson, náuseas, tonturas, sudorese, prurido, constipação/diarréia, amenorréia, boca seca, broncoespasmo, angioedema, reação anafilactóide, sonolência/insônia, fadiga, cefaléia, tremores, ansiedade, 
confusão, euforia, nervosismo, distúrbios prostáticos, urticária. Interações Medicamentosas: Carbamazepina, varfarina, anticonvulsivantes, diflunisal, quinidina, fluoxetina, paroxetina, amitriptilina. Posologia: 1-2 comp. a cada 4-
6h. Máximo: 8 comp/dia. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. Reg. MS: 1.2214.0071. Informações disponíveis aos profissionais de saúde mediante solicitação a Zodiac Produtos 
Farmacêuticos S/A. – www.zodiac.com.br. CONTRAINDICAÇÃO: HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER COMPONENTE DA FÓRMULA OU AOS OPIÓIDES. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: CARBAMAZEPINA, VARFARINA. NÃO 

®USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE  CONTENHAM PARACETAMOL, COM ÁLCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO. PARATRAM  é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou 
opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. 
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