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O Naproxeno, é um antiinfl amatório não esteróide (AINE), inibidor da enzima 
cicloxigenase, ocasionando inibição da síntese de prostaglandinas em nível cen-
tral e periférico. A absorção gastrintestinal é rápida; a ligação protéica é muito 
alta. O início do efeito analgésico é 1 hora. A duração do efeito analgésico é até 
7 horas. O efeito máximo na gota é atingido entre 1 a 2 dias e na dor entre 2 a 4 
horas. A biotransformação é hepática e excreção renal.

INDICAÇÕES:

Naproxeno é indicada nas dores associadas à infl amação e às doenças neo-
plásicas metastáticas. Infl amações não reumáticas (bursite, capsulite, sinovite, 
tendinite). Disminorréia, cefaléia e enxaqueca, Doenças reumáticas (artrite reu-
matóide, osteoartrite, artrite juvenil). Artrite gotosa e febre.

DOSE:

Adulto: doenças reumáticas: via oral, 250 a 500mg (base), 2 vezes/dia. Nas ex-
arcebações agudas, a dose pode ser aumentada até 1,5g/dia, por períodos lim-
itados. Antigota: via oral, dose inicial de 750mg, diminuir para 250mg cada 8 
horas até que o ataque diminua. Criança: doença reumática: via oral, 10mg/kg/
dia (base) fracionados em 2 vezes.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais freqüentes: urticária, exantema, retenção de líquidos, dispnéia, 
tontura, sonolência, cefaléia, cólicas estomacais ou abdominais, constipação, e 
náusea.

PRECAUÇÕES:

- Ingerir com bastante água. A presença de alimentos e de antiácidos contendo 
alumínio ou magnésio diminui a absorção gastrintestinal.

- A melhora dos sintomas na artrite podem ocorrer dentro de 2 semanas, mas 
a efi cácia máxima do Naproxeno é atingida entre 2 a 4 semanas após o uso 
contínuo.

INTERAÇÕES:

O uso concomitante de ácido acetilsalicílico aumenta o risco de hemorragias, 
devido a inibição plaquetária. Com medicamentos fotossensibilizantes causa 
efeito aditivo na fotossensibilidade.

CONTRA-INDICAÇÃO:

O Naproxeno é contra-indicado nos pólipos nasais associados com broncoespas-
mo, angioedema, anafi laxia ou outras reações alérgicas graves.
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