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     Introdução 

 Paracetamol é um fármaco com propriedades analgésicas, mas sem propriedades 

antiinflamatórias clinicamente significativas. Atua por inibição da síntese das prostaglandinas, 

mediadores celulares responsáveis pelo aparecimento da dor. Esta substância tem também 

efeitos antipiréticos. É utilizado nas seguintes formas de apresentação: cápsulas, 

comprimidos, gotas, xaropes e injetáveis. 

  

  
   Estudos 

Avaliação clínica da eficácia da combinação paracetamol e cafeína no tratamento da 

cefaleia tipo tensão 

A cefaleia tipo tensão em suas duas modalidades, episódica e crônica, é a forma mais 

comum de dor de cabeça na população. O tratamento é feito com medidas não 

farmacológicas e farmacológicas, tanto para o ataque como profilaxia das crises. Este estudo 

 
 



 

 

foi realizado com 5490 pacientes, que procuraram ambulatórios e consultórios médicos em 

várias regiões do Brasil. Cerca de 95% apresentavam cefaleia tipo tensão episódica e 5% 

cefaleia tipo tensão crônica. A maioria dos pacientes apresentou crises de intensidade 

moderada (62,19%). Em 5419 pacientes uma crise de cefaleia tipo tensão foi tratada com 

1000 mg de paracetamol e 130 mg de cafeína. Em 93,98% início de melhora foi observado em 

até 2 horas após a ingestão da medicação. Em 77,61% houve reversão completa da crise em 

até 2 horas. Avaliação da eficácia boa/excelente foi observada em 51,93%/37,80% dos casos 

quando feita pelos médicos e em 48,51%/40,29 quando pelos pacientes. Efeitos adversos, em 

geral manifestações gastrointestinais, foram observados em 5,57%. Este estudo representa 

uma experiência brasileira no tratamento de ataque da cefaleia tipo tensão, demonstrando 

eficácia e segurança no uso da combinação paracetamol-cafeína. 

 
 

     Indicações 

 • É indicado para aliviar dores leves ou moderadas e para reduzir a febre. Só 

proporciona alívio sintomático; quando for necessário, deve-se administrar uma terapia 

adicional para tratar a causa da dor ou da febre. O paracetamol pode ser utilizado quando a 

terapia com ácido acetilsalicílico não for aconselhável ou for contraindicada, por exemplo, em 

pacientes que recebem anticoagulantes ou uricosúricos, hemofílicos ou pacientes com outros 

problemas hemorrágicos e naqueles com enfermidade do trato gastrointestinal superior ou 

com intolerância ou hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico. 

 
 

     Concentração Recomendada 

- Crianças: A dose pediátrica de paracetamol varia de 10 a 15 mg/kg/dose, com 

intervalos de 4 a 6 horas entre cada administração. 

Administrar 1 gota/kg até a dosagem máxima de 35 gotas. Não exceder mais de 5 

administrações, em doses fracionadas, em um período de 24 horas. 

- Para crianças abaixo de 11kg ou 2 anos, consultar o médico antes do uso. 



 

 

- Adultos e crianças de 12 anos ou mais: As doses de paracetamol para adultos e 

crianças de 12 anos ou mais variam de 500 a 1000mg/dose com intervalos de 4 a 6 horas 

entre cada administração. Não exceder o total de 4 g em 24 horas. 

Administrar 35 a 55 gotas, 3 a 5 vezes ao dia. Não exceder 5 administrações, em doses 

fracionadas, em um período de 24 horas. 

 
 

     Farmacotécnica 

 Pacientes reconhecidamente hipersensíveis ao paracetamol ou aos outros 

componentes da fórmula. 

Álcool: a ingestão crônica ou aguda pode aumentar a toxicidade hepática do 

Paracetamol. 

Anticoagulantes cumarínicos ou idantiônicos: tem seu efeito aumentado. 

Cafeína: aumenta a ação do Paracetamol. 

Anticoncepcionais orais: podem prolongar à meia-vida do Paracetamol. 

Drogas que retardam o esvaziamento gástrico: podem aumentar a taxa de absorção. 

O Paracetamol apresenta boa absorção por via oral, mas a presença de alimentos ricos 

em glicídeos pode diminuir a absorção gastrintestinal. 

O paracetamol pode provocar reações adversas nos diferentes sistemas orgânicos, 

porém a mais temida reação é a hepatotoxicidade. Pode ocorrer reação de hipersensibilidade, 

sendo descritos casos de erupções cutâneas, urticária, eritema pigmentar fixo, 

broncoespasmo, angioedema e choque anafilático. 
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