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     Descrição 

 Diclofenaco sódico pertence a um grupo de medicamentos chamados anti-

inflamatórios não esteroidais (AINEs), usados para tratar dor e inflamação. Diclofenaco sódico 

alivia os sintomas da inflamação, tais como inchaço e dor, bloqueando a síntese de moléculas 

(prostaglandinas) responsáveis pela inflamação, dor e febre. Não tem nenhum efeito na causa 

da inflamação ou febre. 

Em condições inflamatórias pós-operatórias e pós-traumáticas, diclofenaco sódico 

alivia rapidamente 

tanto a dor espontânea quanto a relacionada ao movimento e diminui o inchaço inflamatório 

e o edema do ferimento. 

Anti-inflamatório 

 
 



 

 

     Indicações 

 • Formas degenerativas e inflamatórias de reumatismo: artrite reumatoide; artrite 

reumatoide juvenil; espondilite anquilosante; osteoartrose e espondilartrites; 

 • Síndromes dolorosas da coluna vertebral;  

 • Reumatismo não-articular;  

  • Crises agudas de gota;  

 • Inflamações pós-traumáticas e pós-operatórias dolorosas e edema, como por 

exemplo após cirurgia dentária ou ortopédica;  

 • Condições inflamatórias e/ou dolorosas em ginecologia, como por exemplo 

dismenorreia primária ou anexite;  

 • Como adjuvante no tratamento de processos infecciosos acompanhados de dor e 

inflamação de ouvido, nariz ou garganta, como por exemplo faringoamigdalites, otites. De 

acordo com os princípios terapêuticos gerais, a doença de fundo deve ser tratada com a 

terapia básica adequadamente. 

 
  

     Contraindicações 

Úlcera gástrica ou intestinal. Hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a 

qualquer outro componente da formulação. Como outros agentes anti-inflamatórios não-

esteroides (AINEs) Diclofenaco Sódico também é contraindicado para pacientes nos quais as 

crises de asma, urticária ou rinite aguda são precipitadas pelo ácido acetilsalicílico ou por 

outros fármacos com atividade inibidora da prostaglandina-sintetase. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 É particularmente importante dizer ao seu médico se está tomando algum dos 

medicamentos descritos abaixo: 



 

 

- lítio ou inibidores seletivos da recaptação da serotonina (medicamentos usados para 

tratar alguns tipos de depressão); 

- digoxina (medicamento usado para problemas no coração); 

- diuréticos (medicamentos usados para aumentar o volume de urina); 

- inibidores da ECA ou betabloqueadores (medicamentos usados para tratar pressão 

alta e insuficiência cardíaca); 

- outros anti-inflamatórios tais como, ácido acetilsalicílico ou ibuprofeno; 

- corticoides (medicamentos para aliviar áreas inflamadas do corpo); 

- anticoagulantes (medicamentos que previnem a coagulação do sangue); 

- antidiabéticos (como metformina), com exceção da insulina (que trata diabetes); 

- metotrexato (medicamento usado para tratar alguns tipos de câncer ou artrite); 

- ciclosporina, tacrolimo (medicamentos especialmente usados em pacientes que 

receberam órgãos 

transplantados); 

- trimetoprima (medicamento utilizado principalmente para prevenir ou tratar 

infecções urinárias); 

- antibacterianos quinolônicos (medicamentos usados contra infecção); 

- voriconazol (medicamento usado para tratamento de infecções fúngicas); 

- fenitoína (medicamento usado no tratamento de convulsão); 

- rifampicina (medicamento antibiótico utilizado para tratar infecções bacterianas). 

Você deve avisar seu médico ou farmacêutico se está tomando ou tomou 

recentemente qualquer outro medicamento, incluindo àqueles sem prescrição médica.  

 

Tomando diclofenaco sódico com alimentos e bebidas: 

 - Os comprimidos de diclofenaco sódico devem ser ingeridos inteiros com um copo de 

água ou outro líquido; 

 - Recomenda-se tomar os comprimidos de diclofenaco sódico antes das refeições ou 

com o estômago vazio. 



 

 

 

Uso de Diclofenaco sódico na gravidez e amamentação  

Você deve avisar seu médico se você estiver grávida ou suspeitar que esteja grávida. 

Você não deve tomar diclofenaco sódico durante a gravidez a não ser que seja absolutamente 

necessário. Assim como outros anti-inflamatórios, você não deve tomar diclofenaco sódico 

durante os últimos 3 meses de gravidez, porque pode causar danos ao feto ou problemas no 

parto. Você deve avisar ao médico se estiver amamentando. Você não deve amamentar se 

estiver tomando diclofenaco sódico, pois pode ser prejudicial para a criança. 

 

Informe seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. O seu 

médico irá discutir com você o risco potencial de tomar o diclofenaco sódico durante a 

gravidez ou a amamentação. 

No 1º e 2º trimestres de gravidez este medicamento não deve ser utilizado por 

mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. 

No 3º trimestre de gravidez este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 

grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de 

gravidez. 

 

 

     Reações Adversas 

 Estimativa de frequência: frequente > 10%; ocasional > 1% - 10%; rara > 0,001% - 1%; 

casos isolados < 0,001%.  

• Trato gastrointestinal: Ocasionais: epigastralgia, distúrbios gastrointestinais, tais 

como náusea, vômito, diarreia, cólicas abdominais, dispepsia, flatulência, anorexia, irritação 

local. Raros: sangramento gastrointestinal (hematêmese, melena, diarreia sanguinolenta), 

úlcera gástrica ou intestinal com ou sem sangramento ou perfuração. Casos isolados: 

estomatite aftosa, glossite, lesões esofágicas, estenose intestinal diafragmática, distúrbios do 



 

 

baixo colo, tais como: colite hemorrágica não-específica e exacerbação de colite ulcerativa ou 

doença de Crohn; constipação, pancreatite.  

• Sistema Nervoso Central: Ocasionais: cefaleia, tontura ou vertigem. Casos raros: 

sonolência. Casos isolados: distúrbios de sensibilidade, incluindo-se parestesia, distúrbios da 

memória, insônia, irritabilidade, convulsões, depressão, ansiedade, pesadelos, tremores, 

reações psicóticas, meningite asséptica, desorientação.  

• Órgãos sensoriais: Casos isolados: distúrbios da visão (visão borrada, diplopia), 

deficiência auditiva, tinitus, distúrbios do paladar.  

• Pele: Ocasional: rash (erupção). Casos raros: urticária. Casos isolados: eritroderma 

(dermatite esfoliativa), perda de cabelo, reação de fotossensibilidade, púrpura, incluindo-se 

púrpura alérgica, erupção bolhosa, eczema, eritema multiforme, síndrome de Stevens-

Johnson, síndrome de Lyell (epidermólise tóxica aguda).  

• Sistema urogenital: Rara: edema. Casos isolados: insuficiência renal aguda, 

distúrbios urinários, tais como hematúria, proteinúria, nefrite intersticial, síndrome nefrótica, 

necrose papilar.  

• Fígado: Ocasionais: elevação dos níveis séricos das enzimas aminotransferases. 

Casos raros: hepatite, com ou sem icterícia. Casos isolados: hepatite fulminante. 

• Sangue: Casos isolados: trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica e aplástica, 

agranulocitose.  

• Hipersensibilidade: Casos raros: reações de hipersensibilidade, tais como asma, 

reações sistêmicas anafiláticas/anafilactoides, incluindo-se hipotensão. Casos isolados: 

vasculite, pneumonite.  

• Sistema cardiovascular: Casos isolados: palpitação, dores no peito, hipertensão, 

insuficiência cardíaca congestiva.  

 

 



 

 

     Concentração Recomendada 

 Como regra, a dose diária inicial é de 100 a 150 mg. Em casos mais leves, bem como 

para terapias prolongadas, 75 a 100 mg por dia são geralmente suficientes. A dose diária pode 

ser geralmente prescrita em 2 a 3 doses fracionadas. No tratamento da dismenorreia 

primária, a dose diária que deve ser individualmente adaptada é geralmente de 50 a 150 mg. 

Inicialmente, a dose de 50 a 100 mg deve ser administrada e, se necessário, elevada no 

decorrer de vários ciclos menstruais, até o máximo de 200 mg/dia. O tratamento deve ser 

iniciado aos primeiros sintomas e, dependendo da sintomatologia, pode continuar por alguns 

dias. Os comprimidos devem ser tomados com um pouco de líquido, de preferência antes das 

refeições. Os comprimidos não são recomendados para uso infantil. 
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