
Dórico (Sanofi-Aventis). 
  
Paracetamol 
  
Composição 
DÔRICO Gotas: Paracetamol 200 mg/ml (1 ml = 20 gotas). DÔRICO 500 mg: Paracetamol 500 
mg/comprimido. DÔRICO 750 mg: Paracetamol 750 mg/comprimido. DÔRICO Chá: 
Paracetamol 500 mg/envelope. 
  
Indicações 
Analgésico e antitérmico. 
  
Contra-indicações 
Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula. O uso prolongado de altas doses de 
paracetamol pode aumentar o risco de lesão hepatocelular em alcoólatras ou em pacientes sob 
tratamento com medicamentos hepatotóxicos ou indutores de enzimas hepáticas. Pacientes 
com insuficiência hepática, hepatite viral ou disfunção renal grave devem ser tratados com 
cautela. Interage com anticoagulantes cumarínicos e cloranfenicol. Evitar o uso concomitante 
com substâncias que inibem o esvaziamento gástrico e produtos hepatotóxicos, inclusive o 
álcool. O paracetamol pode falsear o resultado de alguns exames laboratoriais, tais como: 
glicemia (testes em fitas reagentes), testes de função pancreática e uricemia. 
  
Reações adversas 
O uso prolongado do paracetamol em altas doses pode provocar disfunção hepática e 
discrasias sangüíneas. Erupções cutâneas, urticária e outras reações de hipersensibilidade 
podem ocorrer com o uso do produto. 
  
Posologia 
DÔRICO Gotas: Crianças: 1 gota por quilo de peso, até o limite de 35 gotas por dose. Essa 
dose pode ser repetida até 5 vezes ao dia.Crianças com mais de 12 anos e adultos: 35 a 55 
gotas, 3 a 5 vezes ao dia. DÔRICO 500 mg: 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia.Crianças 
com mais de 30,5 kg: 1 comprimido a cada 4 horas. DÔRICO 750 mg: 1 comprimido, 3 a 4 
vezes ao dia. DÔRICO Chá: Crianças com mais de 12 anos e adultos: 1 sachê a cada 4 ou 6 
horas. Crianças com menos de 12 anos: Seguir orientação médica. Modo de usar:Diluir o 
conteúdo do sachê em água quente. Não é preciso adoçar. Beber enquanto quente. 
  
Apresentações 
DÔRICO Gotas: Frasco com 15 ml. DÔRICO 500 mg: Cartucho com 100 comprimidos. 
DÔRICO 750 mg: Cartuchos com 10, 20 ou 200 comprimidos. DÔRICO Chá: Caixa contendo 
50 envelopes. Cada envelope contém 5 g de pó para dissolução. 
 


