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Carisoprodol 
Relaxante muscular 
 
Fator de correção:  não se aplica 
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: não se aplica 
Sinônimos: Meprobamato de isopropila 
USO ORAL  
USO HUMANO 

 

O carisoprodol é um miorrelaxante que age a nível do SNC diminuindo os reflexos polissinápticos e bloqueando a 

atividade interneuronal na formação reticular descendente e na medula espinhal. Em animais, o carisoprodol 

produz relaxamento muscular por inibição da atividade interneuronal na formação reticular descendente e na 

medula espinhal. A ação começa rapidamente (30 minutos) após a administração e tem uma duração de quatro a 

seis horas. O carisoprodol não produz relaxamento direto do músculo esquelético em seres humanos;  

 
Propriedades 

 Espasmos musculares; 

 Contraturas musculares; 

 Reumatismo; 

 Gota; 

 Artrite reumatoide; 

 Osteoartrose; 

 Luxação; 

 Entorse. 

 
 

Mecanismo de ação 
O carisoprodol é um relaxante muscular esquelético de ação central, quimicamente relacionado ao meprobamato, 

que reduz indiretamente a tensão da musculatura esquelética em seres humanos. O modo de ação pelo qual o 

carisoprodol alivia o espasmo muscular agudo de origem local pode estar relacionado com o fato de deprimir 

preferencialmente os reflexos polissinápticos, mostrando eficácia no tratamento do desconforto decorrente do 

espasmo muscular esquelético. Em altas doses pode haver inibição dos reflexos monossinápticos. O meprobamato 

possui atividade barbituratosímile, fazendo do carisoprodol um agonista indireto dos receptores de GABA, com 

efeitos na condutância de canais de cloreto no sistema nervoso central, semelhantes aos benzodiazepínicos. A 

sedação também é uma consequência do uso dos relaxantes musculares esqueléticos. 
O carisoprodol é bem absorvido após administração oral, com um rápido início de ação terapêutica de 30 minutos e 
um pico de ação em 4 horas. Seu tempo de concentração máxima é de 1,98 +/- 1,16 horas, atingindo pico de 
concentração de 2,29+/-0,68mcg/ml e área sob a curva de 10,33+/-3,87mcg/ml/hora. O clearance do carisoprodol é 
de 39,52+/-16,83L/hora. O carisoprodol é metabolizado no fígado e excretado na urina com uma meia-vida de 
eliminação de 8 horas. Apenas pequenas quantidades de carisoprodol são excretadas não-modificadas pela urina. A 
concentração sérica máxima de meprobamato (o principal metabólito do carisoprodol) é de 2,08+/-0,48mcg/ml e 
excedem as concentrações séricas do carisoprodol dentro de 2,5 horas. É utilizado associado a analgésicos, para o 
alívio da dor e desconforto consequentes a condições musculoesqueléticas agudas. 
O carisoprodol tem efeito em cerca de 30 minutos e duração de até 6 horas. É recomendado seja administrado 1 
comprimido de carisoprodol a cada 12 horas ou de acordo com a orientação médica. 
 
 

Indicações  
Carisoprodol é indicado em casos de transtornos musculares dolorosos. Fibrosite, torcicolo, reumatismo e partes 
moles, contraturas miotendinosas, lombalgias, artrite reumatoide, luxações, artrose, gota e osteoartrose.  
 

 
Posologia (HUMANO) 
350mg por via oral quatro vezes ao dia.  
A cafeína pode ser associada ao carisoprodol para corrigir a sonolência provocada pelo fármaco.  
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Informações de Segurança (HUMANO) 
Pacientes com problemas renais ou hepáticos aconselha-se ajustar a dose.  
Condições agudas abdominais podem ter seu diagnóstico dificultado pelo uso do carisoprodol. O carisoprodol pode 
causar uma contração involuntária do esfíncter de Oddi (zona de maior pressão que regula a passagem da bile para 
o duodeno) e reduzir as secreções dos ductos biliar e pancreático (canais da vesícula biliar e pâncreas). 
Pacientes desidratados podem apresentar maiores riscos de hipotensão (pressão baixa) com o uso do carisoprodol. 
É recomendável que os pacientes durante o tratamento com TORSILAX® evitem dirigir carros, motos e outros 
veículos, assim como operar máquinas perigosas, pois o carisoprodol pode interferir com essas capacidades. 
A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, que produz estado de alerta mental e tende a corrigir a 
sonolência que o carisoprodol provoca. 
 
 

Reações adversas 
Tonturas, vertigem, ataxia, tremores, agitação, dor de cabeça, insônia, síncope, reações depressivas. Eritema, 
erupções, episódios asmáticos. Taquicardia, hipotensão ortostática, náuseas, vômitos, soluço, sonolência.  

 
 
Contraindicações  
Carisoprodol é contraindicado em casos de porfiria intermitente aguda, reações alérgicas ou idiossincráticas ao 
carisoprodol ou a fármacos relacionados (meprobamato, mebutamato e tibamato). 
 
 
Interações medicamentosas (HUMANO) 
Carisoprol apresentação interação com álcool. 
Há risco potencial de depressão respiratória, no uso associado a medicações como adinazolam, alprazolam, 
amobarbital, anileridina, aprobarbital, bromazepam, brotizolam, butalbital, cetazolam, clordiazepóxido, 
clorzoxazona, clobazam, clonazepam, clorazepato, codeína, dantroleno, diazepam, estazolam, etclorvinol, 
fenobarbital, fentanila, flunitrazepam, flurazepam, halazepam, hidrato de cloral, hidrocodona, hidromorfona, 
levorfanol, lorazepam, lormetazepam, medazepam, meperidina, mefenesina, mefobarbital, meprobamato, 
metaxalona, metocarbamol, metoexital, midazolam, morfina, nitrazepam, nordazepam, oxazepam, oxibato sódico, 
oxicodona, oximorfona, pentobarbital, prazepam, primidona, propoxifeno, quazepam, remifantanila, secobarbital, 
sufentanila, sulfato lipossomal de morfina, temazepam,tiopental e triazolam. Assim como há risco de depressão do 
sistema nervoso central com o uso de Kawa-Kawa. 

 
 

Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes compatíveis com carisoprodol: celulose microcristalina, estearato de magnésio, povidona, crospovidona, 
dióxido de silício, dióxido de titânio, eudragit, manitol, metilcelulose, macrogol e talco.   

 
 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
 
 

Referências bibliográficas 
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=19296002016&pIdAnexo=3608

065 – último acesso: 05/10/2018. 

P.R. Vade-mécum de substâncias de uso terapêutico, 2005/2006, ed. 11. 

 

Última atualização: 25/07/2019. 

  

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=19296002016&pIdAnexo=3608065
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=19296002016&pIdAnexo=3608065

