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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 
 
Nuridol 500 mg comprimidos 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido contém: 
 

Substância ativa 
 

Paracetamol  500 mg 
  
Excipientes Ver ponto 6.1 
 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Nuridol apresenta-se sob a forma de comprimidos doseados a 500 mg de paracetamol, 
para administração por via oral. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1. Indicações terapêuticas 
 

Nuridol é um medicamento analgésico e antipirético. 

 

Está indicado nos estados dolorosos ligeiros a moderados: de origem muscular, articular, 
cefaleias, odontalgias e dismenorreia. 

 

Está ainda indicado no tratamento da febre de qualquer etiologia. 
 
4.2. Posologia e modo de administração 
 

POSOLOGIA 
A posologia aconselhada é a de: 
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No grupo etário entre 12 e 14 anos: 1 comprimido (500 mg), 1 a 4 vezes ao dia. 
 
Nota: Não utilizar em crianças com idade inferior a 12 anos sem indicação médica. 
 
No grupo etário acima dos 14 anos e adultos: 1 a 2 comprimidos (500 - 1000 mg), 2 

a 4 vezes ao dia, com dose máxima de 4 gramas (8 comprimidos) num período de 24 
horas. 
 
MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
A via de administração é a oral. O modo de administração, consiste em deglutir o(s) 
comprimido(s) (sem mastigar) com água (se necessário podem ser dispersos) ou outro 
tipo de bebida sem gás, de preferência antes das refeições. 
 
DURAÇÃO DO TRATAMENTO 
No combate à dor, não deve ser utilizado em doses superiores às recomendadas, nem 
durante mais de 10 dias nos adultos e mais de cinco dias nas crianças, exceto se prescrito 
pelo médico. 
 
No combate à febre (febre elevada ou febre recorrente), não deve ser utilizado em doses 
superiores às recomendadas, nem durante mais de 3 dias, exceto se prescrito pelo médico. 
 
No caso de persistência ou agravamento dos sintomas dever-se-á consultar um médico. 
 
4.3. Contraindicações 
 
Nuridol está contraindicado nas seguintes situações: 
- insuficiência hepática grave; 
- insuficiência renal grave; 
- hipersensibilidade ao paracetamol ou a qualquer um dos excipientes deste 
medicamento; 
 
4.4. Advertências e precauções especiais de utilização 
 
- Insuficiência hepática ligeira a moderada (prolonga a semivida plasmática do 
paracetamol); 
 
- Insuficiência renal (ligeira a moderada); 
 
- Alcoolismo crónico – aumenta a toxicidade hepática do paracetamol; 
 
- Deficiência em G6PD (glucose-6-fosfato-desidrogenase) – risco de anemia hemolítica; 
 
- Porfiria; 
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- No caso de tratamento com anticoagulantes é preciso ter em atenção o possível efeito 
potenciador do paracetamol sobre o tempo de hemorragia; 
- Casos de febre elevada (superior a 39,5 ºC), de duração superior a 3 dias ou febre 
recorrente, excepto se prescrito pelo médico, pois estas situações podem indicar doença 
grave, que requer avaliação e tratamento médico. 
 
- Como analgésico, não utilizar mais que a dosagem recomendada, por períodos 
superiores a dez dias no adulto e a cinco dias na criança, a não ser por indicação expressa 
do seu médico assistente; 
 
- Não devem ser administrados simultaneamente outros medicamentos contendo 
paracetamol ou potencialmente hepatotóxicos. 
 
4.5. Interações medicamentosas e outras 
 
O paracetamol apresenta as seguintes interações: 
 
- Antiepiléticos - Os antiepiléticos (ex: fenitoína, fenobarbital, carbamazepina) podem 
aumentar o risco de hepatotoxicidade induzida pelo paracetamol. 
 
- O consumo de álcool em excesso aumenta o risco de hepatotoxicidade induzida pelo 
paracetamol. 
 
- Isoniazida - A ingestão simultânea de paracetamol e isoniazida pode aumentar o risco 
de hepatotoxicidade. 
 
- Anticoagulantes orais - A ingestão prolongada de doses elevadas de paracetamol pode 
potenciar o efeito anticoagulante dos derivados da 4-hidroxicumarina e da 1,3-
indanodiona. 
 
4.6. Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Uma grande quantidade de dados em mulheres grávidas indica a ausência de 
malformações ou toxicidade fetal/neonatal. Os estudos epidemiológicos sobre o 
desenvolvimento neurológico de crianças expostas ao paracetamol no útero não 
apresentaram resultados conclusivos. Quando clinicamente necessário, o 
paracetamol pode ser tomado durante a gravidez, contudo, deve ser administrado na 
dose efetiva mais baixa durante o menor período de tempo e frequência possíveis. 
 
O seu uso, deverá ser controlado diretamente pelo médico, que deve avaliar a razão 
benefício/risco mais favorável para cada caso. 
 
4.7. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
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4.8. Efeitos indesejáveis 
 
São pouco frequentes nas doses terapêuticas. O paracetamol pode ocasionar reações de 
hipersensibilidade, que se manifestam por eritema ligeiro, urticária, dispneia e 
hipotensão. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas  
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 
importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco  
do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer 
suspeitas  
de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.:  

 
Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram   
(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:  
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos  
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53  
1749-004 Lisboa  
Tel: +351 21 798 73 73  
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)  
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
 
4.9. Sobredosagem 
 
Na eventualidade de ocorrer sobredosagem, pelo consumo excessivo do paracetamol, 
poderão surgir as seguintes complicações: 
 
Hematológicas: 
- metahemoglobinemia; 
- anemia hemolítica; 
- neutropenia; 
- trombocipénia; 
- pancitopenia; 
- leucopenia; 
- agranulocitose. 
 
Alérgicas: 
- urticária e reações eritematosas da pele; 
- erupções cutâneas e febre; 
 
Diversas: 
- coma hipoglicémico; 
- icterícia; 
- sonolência; 
- glossite; 
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- possíveis lesões hepáticas nos pacientes com consumo elevado de bebidas alcoólicas. 
 
Intoxicação: A complicação mais grave da intoxicação aguda com acetaminofeno é a 
necrose hepática dose-dependente, que em alguns casos pode ser fatal. A necrose tubular 
aguda e o coma hipoglicémico também podem ocorrer. A nefrotoxicidade está associada 
ao abuso crónico do acetaminofeno. 
 
Nos adultos, a hepatoxicidade pode ocorrer após a ingestão de uma dose única de 10 a 15 
g (150 a 250 mg/Kg) do acetaminofeno; doses de 20 a 25 g ou mais são potencialmente 
fatais. Os sintomas que ocorrem durante os dois primeiros dias da intoxicação aguda nem 
sempre reflectem a gravidade potencial da intoxicação. Náusea, vómitos, diaforese, 
anorexia, palidez e dor abdominal ocorrem durante as primeiras 24 horas e podem 
persistir por uma semana ou mais. Os sinais clínicos da lesão hepática aparecem dentro 
de dois a quatro dias depois da ingestão das doses tóxicas. As aminotransferases 
plasmáticas aumentam (em alguns casos de forma acentuada) e a concentração da 
bilirrubina no plasma também pode aumentar. Além disso, o tempo da protrombina é 
prolongado. Cerca de 10% dos pacientes intoxicados que não recebem tratamento 
específico desenvolvem lesão hepática grave; desses, 10 a 20% acabam por morrer 
devido à insuficiência hepática. A insuficiência renal aguda também ocorre em alguns 
casos. A biópsia do fígado revela necrose centrolobular com preservação da área 
periportal. Nos casos não fatais, as lesões hepáticas são reversíveis depois de um período 
de semanas a meses. 
 
A lesão hepática grave (com níveis de actividade da aminotransferase do aspartato acima 
de 1000 UI / litro de plasma) ocorre em 90% dos pacientes com concentrações 
plasmáticas do acetaminofeno acima de 300 µg/ml em 4 horas, ou 45 µg/ml 15 horas 
depois da ingestão do medicamento. A lesão hepática mínima é provável quando a 
concentração do acetaminofeno estiver abaixo de 120µg/ml em 4 horas, ou 30 µg/ml 12 
horas depois da ingestão. A gravidade potencial da necrose hepática também pode ser 
prevista pela semivida do acetaminofeno determinada no paciente; valores acima de 
quatro horas significam que haverá necrose, enquanto níveis acima de 12 horas sugerem 
que o coma hepático é provável. 
 
Quando há suspeita de intoxicação pelo paracetamol deve ser imediatamente procurada 
assistência médica /hospitalar. 
 
Tratamento: O diagnóstico precoce é fundamental ao tratamento da intoxicação pelo 
acetaminofeno e existem métodos disponíveis para determinar rapidamente as 
concentrações plasmáticas do medicamento. Entretanto, o tratamento não deve ser adiado 
enquanto se aguardam os resultados laboratoriais, caso a história indique uma intoxicação 
significativa. A terapia de sustentação vigorosa é essencial nos casos graves de 
intoxicação. A lavagem gástrica deve ser realizada em todos os pacientes, de preferência 
dentro de quatro horas após a ingestão. 
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O principal tratamento dessa intoxicação é a administração de compostos sulfidrílicos, 
que provavelmente actuam em parte repondo as reservas hepáticas do glutatião. A N-
acetilcisteína é eficaz quando for administrada por via oral ou intravenosa. Quando for 
administrada por via oral, a solução de N-acetilcisteína deve ser diluída em água ou 
refrigerantes para produzir uma solução a 5%, que deve ser consumida dentro de uma 
hora depois da preparação. Este medicamento é recomendável se tiverem decorridas 
menos de 36 horas desde a ingestão do acetaminofeno, embora o tratamento com N-
acetilcisteína seja mais eficaz quando for iniciado menos de 10 horas depois da ingestão. 
Uma dose oral de saturação de 140 mg/Kg é administrada e seguida de 70 mg/Kg a cada 
quatro horas, até completar 17 doses. O tratamento é interrompido se os ensaios do 
acetaminofeno plasmático indicarem que o risco de hepatotoxicidade é pequeno. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1. Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 2.10 - Sistema Nervoso Central. Analgésicos e antipiréticos. 
 
Classificação ATC: N02BE01 
 
O paracetamol é um derivado para-aminofenólico. Tem sido utilizado como analgésico e 
antipirético há cerca de 95 anos. Nos últimos 40 anos, tornou-se muito divulgado devido 
à descoberta de que, as propriedades de um analgésico largamente utilizado - a fenacetina 
- eram devidas à sua rápida biotransformação em paracetamol. 
O paracetamol possui acção analgésica e antipirética semelhante aos salicilatos mas é 
quase destituído da actividade anti-inflamatória. 
Ainda não foi claramente definido o local nem o mecanismo de acção que origina o efeito 
analgésico do paracetamol. Diferentes investigadores sugeriram que o local de acção 
seria puramente periférico, puramente central ou uma combinação de ambos. O efeito 
antipirético resulta de uma acção directa nos centros reguladores hipotalâmicos, 
resultando num aumento da dissipação do calor corporal. O paracetamol inibe a acção do 
pirogéneo endógeno nos centros reguladores de calor. 
 
O paracetamol, possui praticamente a mesma potência do ácido acetilsalicílico na 
inibição da sintetase da prostaglandina cerebral, sendo muito menos eficaz no que 
respeita à inibição da sintetase da prostaglandina periférica. Este facto pode explicar, em 
parte, o motivo pelo qual o paracetamol é um agente antipirético eficaz, mas com 
propriedades anti-inflamatórias muito fracas. Esta limitação diminui a sua eficácia 
analgésica em doenças reumáticas, ou outras situações inflamatórias, em que a ação anti-
inflamatória do fármaco é importante para desencadear o alívio da dor. 
 
Na dose terapêutica o paracetamol é em geral bem tolerado, mas por vezes origina 
fenómenos de hipersensibilidade como rash cutâneo. Em doses muito superiores às doses 
terapêuticas (10 a 15 g), o paracetamol pode produzir toxicidade hepática e renal. O 
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paracetamol usado cronicamente em doses entre 3 e 8 g / dia, pode causar toxicidade 
hepática, mas estas lesões são reversíveis com a suspensão precoce do fármaco. 
 
5.2. Propriedades farmacocinéticas 
 
O paracetamol é absorvido rápida e quase completamente pelo tracto gastrintestinal, 
independentemente da forma farmacêutica (comprimidos, cápsulas ou solução). A sua 
concentração plasmática atinge um pico em 30 a 60 minutos e a semi-vida no plasma é de 
cerca de duas horas depois da administração das doses terapêuticas. A taxa de absorção 
do paracetamol é influenciada pelo conteúdo gástrico.  
 
O paracetamol é extensamente distribuído pelos diferentes fluidos corporais (incluindo o 
leite materno), encontrando-se concentrações séricas totais de 5-20 mg/l, após a 
administração de doses terapêuticas, não estando demonstrado que existe uma correlação 
entre as concentrações séricas e a intensidade da ação analgésica. 
 
A ligação do paracetamol às proteínas plasmáticas é variável, não excedendo os 50% do 
total da concentração sérica. Não parece ocorrer uma ligação extensiva aos tecidos. 
 
Em adultos normais a semi-vida de eliminação do paracetamol varia entre 1 a 3 horas. 
Este valor pode ser encurtado após administração repetida. Depois da administração das 
doses terapêuticas, 90 a 100% do acetominofeno podem ser recuperados na urina durante 
o primeiro dia, principalmente depois da conjugação hepática com ácido glucurónico 
(cerca de 60%), ácido sulfúrico (cerca de 35%) e cisteína (cerca de 3%); também têm 
sido detectadas pequenas quantidades de metabólitos hidroxilados e desacetilados. A taxa 
de formação destes metabolitos é aumentada pelos indutores do metabolismo e diminuída 
pelos fármacos que reduzem o metabolismo. As crianças têm menos capacidade de 
glicuronidação do acetaminofeno do que os adultos. 
 
Uma pequena percentagem do acetaminofeno sofre N-hidroxilação mediada pelo 
citocromo P450 para formar N-acetil-benzoquinonoimina, que é um intermediário 
extremamente reativo. Sob condições normais, este metabolito reage com grupos 
sulfidrílicos do glutatião. Entretanto, depois da ingestão de elevadas doses do 
paracetamol, ele é formado em quantidades suficientes para esgotar o glutatião hepático; 
nestas circunstâncias, a reação com os grupos sulfidrílicos das proteínas hepáticas é 
aumentada e pode haver necrose dos hepatócitos, talvez em parte devida à acumulação 
intracelular do cálcio, activação da endonuclease dependente do cálcio e fragmentação 
resultante do ADN. 
 
O glucuronato e o sulfato de paracetamol não metabolizado são excretados na urina. 
Somente uma pequena fração de paracetamol não metabolizado é excretada pelos rins. 
 
Nos doentes com insuficiência renal, a excreção dos conjugados do paracetamol, diminui 
com o decréscimo da taxa de filtração glomerular, acumulando-se os compostos no 
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sangue. No entanto, não se verifica no sangue, um aumento de paracetamol não 
metabolizado. 
 
5.3. DADOS DE SEGURANÇA PRÉ-CLÍNICA 
 
Toxicidade aguda 
 
Nos estudos de toxicidade aguda as elevadas doses de paracetamol necessárias para 
induzir os sinais de toxicidade, traduzem a sua grande segurança terapêutica. Nos adultos, 
a hepatoxicidade pode ocorrer após a ingestão de uma dose única de 10 a 15 g (150 a 250 
mg/Kg) do acetaminofeno (paracetamol), apesar deste valor ser inferior para pessoas com 
problemas de alcoolismo ou susceptibilidade individual; doses de 20 a 25 g ou mais são 
potencialmente fatais. 
 
Toxicidade de dose repetida 
 
O paracetamol deve ser usado com precaução quando usado cronicamente porque vários 
casos demonstraram a possibilidade deste fármaco ser hepatotóxico a doses terapêuticas. 
 
A nefrotoxicidade está associada ao abuso crónico do acetaminofeno. O paracetamol 
pode ainda causar necrose tubular e, em casos mais raros, provocar depressão medular. 
 
Potencial carcinogénico 
 
Tendo em consideração o conhecimento da hepatotoxicidade e o metabolismo do 
paracetamol e a existência de um limiar para a sua genotoxicidade, os estudos em 
animais, nomeadamente ratos e ratazanas, não indicam um potencial carcinogénico em 
doses não hepatotóxicas. 
 
Mutagenicidade/Genotoxicidade 
 
A publicação de diversos estudos, reportam que o paracetamol não provoca mutações 
genéticas, quer em bactérias quer em células de mamíferos (o paracetamol não foi 
mutagénico no teste de Ames ou em células de mamíferos, in vitro em concentrações 
elevadas). Não revelou ser mutagénico para insetos mas revelou ser clastogénico em 
células de plantas. 
 
Existem, no entanto, publicações que dão evidência de que o paracetamol causa danos 
cromossomais nas células de mamíferos in vitro, a elevadas concentrações e, indicam que 
efeitos similares ocorrem in vivo a elevadas doses. Baseado na quantidade de fármaco 
provável para atingir as células germinativas e a evidência do limiar, não se espera que o 
paracetamol cause danos hereditários no Homem. 
 
Um estudo revela que a indução da lesão cromossomal pelo paracetamol parece ser 
causada pela inibição da redutase ribonucleótida. Isto indica que poderá existir um limiar 
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para a indução de lesão cromossomal pelo paracetamol e também que o uso do 
paracetamol pode contribuir para um aumento da lesão genotóxica no Homem. 
 
Os estudos sobre efeitos citogénicos em humanos foram inconclusivos. 
 
Toxicidade de reprodução 
Não estão disponíveis dados pré-clinicos resultantes de estudos convencionais, que 
utilizem as normas atualmente aceites, de toxicidade reprodutiva e do 
desenvolvimento. 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Os excipientes do Nuridol são o amido pré-gelificado, povidona e ácido esteárico. 
 
6.2. Incompatibilidades 
 
Não são conhecidas incompatibilidades farmacêuticas com o paracetamol. 
 
6.3. Prazo de validade 
 
3 anos 
 
6.4. Precauções especiais de conservação 
 
Conservar em local seco e a temperatura inferior a 25ºC. 
Conservar na embalagem de origem. 
 
6.5. Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Os comprimidos encontram-se acondicionados em cartonagens contendo dois blisteres de 
PVC/alumínio com película termossoldada de alumínio, de 10 comprimidos cada. 
 
6.6. Instruções de utilização e manipulação e eliminação 
 
Os produtos não utilizados ou os resíduos devem ser entregues na farmácia a fim de 
serem eliminados de acordo com as exigências em vigor. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 
Estrada Nacional 11-2, Alfragide 
2614-503 Amadora 
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Portugal 
 
 
8. NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 


