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4BVS – Atenção Primária Básica: Quais as 

complicações do uso indiscriminado de 

analgésicos e relaxantes musculares? 

 

 

 

Boletim de Farmacovigilância 
 

O objetivo do boletim é a alertar os 

usuários de Dorflex® sobre as reações 

adversas que ele pode causar, bem como a 

sua composição e a finalidade do uso. 

Por combinar dipirona com 

orfenadrina e cafeína, Dorflex® possui ação 

analgésica e também é relaxante 

muscular.³ Entretanto, mesmo com estes 

benefícios, o Dorflex pode causar alguns 

efeitos adversos. Abaixo segue-se alguns os 

principais eventos adversos relacionados ao 

medicamento. ³ 

Principais reações adversas ao uso 

de Dorflex® 

 Visão 

desfocada 

 Tontura 

 Dor 

abdominal 

 Dor de 

cabeça 

 Náusea  Tremor 

 Edema  Urticária 

 Pressão 

sanguínea 

elevada 

 Pressão 

arterial 

baixa 

Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), essas reações adversas 

Efeitos adversos possíveis na utilização de Dorflex® 

 

 

relacionadas ao Dorflex® podem ser 

divididas em faixa etária. ³ 

 

Além disso, há ocorrência de 

outros eventos adversos. Dentre eles estão: 

secura na boca, redução ou aumento do 

ritmo cardíaco, batimentos irregulares do 

coração, palpitações, sede, diminuição do 

suor, dificuldade em urinar, visão 

embaçada, pupila dilatada, aumento da 

pressão dentro do olho, fraqueza, enjoo, 

vômito, dor de cabeça, tontura, prisão de 

ventre, sonolência, reações de alergia, 

coceira, alucinações, agitação, tremor, 

irritação no estômago com sintomas como 

dor no estômago e sensação de estômago 

cheio4. 
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74%

13%

13%

Porcentagem de Reações 

Adversas de Dorflex® por faixa 

etária

18 - 44 anos

65 - 74 anos
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Legenda 

descrevendo 

imagem ou 

elemento gráfico. 

Segundo a Interfarma, o 

Dorflex® é o medicamento 

mais vendido no Brasil. ¹ 

 
 Da classe dos relaxantes 

musculares, o Dorflex® é 

bastante utilizado contra dores 

musculares e dores de 

cabeça tensionais. É 

composto por dipirona, 

orfenadrina e cafeína.² 

 

 Por ser um Medicamento 

Isento de Prescrição (MIP), sua 

utilização é exacerbada. No 

entanto, deve-se tomar alguns 

cuidados na utilização desse 

medicamento. 

 

 “Nenhum medicamento é 

seguro, no entanto, há 

maneiras seguras de usá-los” 

 

 Sempre procure um médico 

e/ou farmacêutico antes de 

usar algum medicamento. 
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