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TRAMADOL PARA O TRATAMENTO DA
DOR CRÔNICA

MEDICAMENTO (PRINCÍPIO ATIVO)

Tramadol, cloridrato
.....................................................................................................................................................................................
MARCAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Tramadol, cloridrato (genérico) – solução oral 100 mg/ml;
Tramadol, cloridrato (genérico) – solução injetável 50 mg/ml;
Tramadol, cloridrato (genérico) – cápsula gelatinosa dura 50 mg;
Sensitram®– comprimidos revestidos 100 mg;
Tramaliv® – cápsula 50 mg;
Unidol®– cápsula 50 mg;
Unidol®– solução oral 100 mg/ml;
Unidol®– solução injetável 50 mg/ml;
Tramadon® – cápsula gel dura 50mg;
Megadol®– solução injetável 50 mg/ml;
Rapitram®– solução injetável 50 mg/ml;
Tramal® – solução injetável 50 mg/ml;
Tramal® – cápsula 50 mg;
Tramal Retard® – comprimidos revestidos lib. prolongada 100 mg;
.....................................................................................................................................................................................
POSSUI GENÉRICO ☒sim

☐não

.....................................................................................................................................................................................
RECOMENDAÇÃO DA CONITEC ☒não avaliado* ☐em análise ☐ incorporar ☐ não incorporar ☐ exclusão
*Até a presente data, não foi protocolada na CONITEC demanda para analisar a incorporação do medicamento para nenhuma indicação clínica, nem do
laboratório fabricante, nem de qualquer outro demandante. Ressaltamos que qualquer pessoa física ou jurídica, seja paciente, profissional de saúde,
sociedade de especialidade ou a empresa produtora do medicamento/equipamento, pode solicitar a avaliação da incorporação de tecnologias à CONITEC,
desde que cumpra as exigências legais.

.....................................................................................................................................................................................
INDICAÇÃO DE USO NA BULA

Indicado para tratamento da dor de intensidade moderada a grave.
Para conhecer as outras indicações da tecnologia acesse a bula na página da Anvisa em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp

.....................................................................................................................................................................................
DISPONÍVEL NO SUS PARA O TRATAMENTO DA LOMBALGIA ☐sim ☒não
.....................................................................................................................................................................................
RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) ☐ sim ☒não
......................................................................................................................................................................................

OUTROS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS PARA A MESMA INDICAÇÃO
Medicamento
Ácido acetilsalicílico
Dipirona
Paracetamol
Ibuprofeno
Amitriptilina
Nortriptilina
Clormipramina
Fenitoína
Carbamazepina
Gabapentina
Ácido valproico

Forma farmacêutica

Concentração

Comprimido
Comprimido
Solução oral
Comprimido
Solução oral
Comprimido
Solução oral
Comprimido
Cápsula
Comprimido
Comprimido
Suspensão oral
Comprimido
Suspensão oral
Cápsulas
Cápsula ou comprimido
Solução oral ou xarope

500 mg
500 mg
500 mg/ml
500 mg
200 mg/ml
200 mg e 300mg
50 mg/ml
25 mg e 75 mg
10 mg, 25 mg, 50 mg e 75 mg
10 mg e 25 mg
100 mg
20 mg/ml
200 mg e 400 mg
20 mg/ml
300 mg e 400 mg
250 mg e 500 mg
50 mg/ml

.....................................................................................................................................................................................
PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) DA DOENÇA ☒sim ☐não
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DorCronica.pdf
.....................................................................................................................................................................................
PREÇOS (PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG - ICMS 0%)
Medicamento

Valor (em Reais)

Tramadol, cloridrato (genérico) – solução oral 100 mg/ml – frasco 10ml

R$ 31,86

Tramadol, cloridrato (genérico) – solução injetável 50 mg/ml (caixa c/6 ampolas de 1ml)

R$ 19,40

Tramadol, cloridrato (genérico) – cápsula gelatinosa dura 50 mg (caixa c/10)

R$ 14,83

Sensitram®– comprimidos revestidos 100 mg de lib.prolongada (caixa c/10)

R$ 25,66

Tramaliv® – solução injetável 50mg/10ml (caixa c/6 ampolas)

R$ 24,82

Tramaliv® – cápsula dura 50 mg (caixa c/10) )

R$ 17,53

Unidol®– cápsula 50 mg (caixa c/10)

R$ 14,24

Unidol®– solução oral 100 mg/ml;

R$ 20,03

Unidol®– solução injetável 50 mg/ml (caixa c/6 ampolas de 1ml)

R$ 28,68

Tramadon® – cápsula gel dura 50mg (caixa c/10)

R$ 18,58

Tramadon® – comprimido revest. 100mg (caixa c/10)

R$ 33,69

Tramadon®– solução oral 100mg/ml – frasco 10ml

R$ 33,76

Megadol®– solução injetável 50 mg/ml (caixa c/5 ampolas de 1ml)

R$ 18,83

Tramal® – solução injetável 50 mg/ml (caixa c/5 ampolas de 1ml)

R$ 24,86

Tramal® – comprimido reves. Lib controlada (caixa c/10)

R$ 55,53

Tramal® – cápsula dura 50 mg (caixa c/10)

R$ 30,62

..........................................................................................................................................................................

OBSERVAÇÕES
Segundo o PCDT da dor crônica: “Inexistem estudos comparativos de tramadol com outros fármacos sabidamente
eficazes, tais como amitriptilina, carbamazepina e morfina, não podendo ser feita qualquer afirmação sobre
inferioridade ou superioridade de tramadol em relação aos demais fármacos utilizados no controle da dor. Além
disso, seu uso vem sendo associado a risco aumentado de suicídio, tendo inclusive recebido alerta da Food and Drug
Administration sobre a questão. A associação de tramadol e paracetamol também não foi estudada em comparação
com fármacos sabidamente eficazes. Assim, na falta de evidência de superioridade sobre os opioides tradicionais, não
se preconiza o uso de tramadol neste Protocolo.”
Mais detalhes acesse: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DorCronica.pdf

