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A população mundial vem envelhecendo e o uso

de anti-inflamatórios prescritos ou tomados

como automedicações vem crescendo,

particularmente devido aos problemas

osteoarticulares neste grupo populacional que é

predisposto a doenças cardiovasculares e renais.

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

FOCALIZANDO OS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES (AINES )
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• São ácidos orgânicos fracos que

atuam principalmente nos tecidos

inflamados e se ligam,

significativamente, à albumina

plasmática. São convertidos em

metabolitos inativos pelo fígado e são

predominantemente de excreção renal

e biliar.

JÚNIOR JOL. ET AL,2017 

AINEs 



Não seletivos de 
Cicloxigenases (COXs)

AINEs
COXIBs 

que são seletivos de 
COX-2

CLASSIFICAÇÃO 



GRUPOS FARMACOLOGICOS PRINCIPIO ATIVO

• SALICILATOS • ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO

• DIFLUNISAL

• DERIVADOS PIRAZOLÔNICOS • FENILBUTAZONA 

• OXIFENILBUTAZONA 

• FEPRAZONA 

• DERIVADOS DO ÁCIDO ANTRANÍLICO                         

(FENAMATOS)

• ÁCIDO MEFENÂMICO 

• ÁCIDO FLUFENÂMICO 

• DERIVADOS DO ÁCIDO INDOLACÉTICO • INDOMETACINA 

• SULINDACO 

• DERIVADOS DO ÁCIDO PIRROLACÉTICO • TOLMETINO

• ZOMEPIRACO

• CETORALACO

• ETODOLACO

• DERIVADOS DO ÁCIDO FENILACÉTICO • DICLOFENACO

• ACECLOFENACO

• DERIVADOS DO ACIDO PROPIÔNICO • NAPROXENO 

• IBUPROFENO 

• CETOPROFENO 

• FENOPROFENO 

• LOXOPROFENO SÓDICO

• DERIVADOS DO OXICAM • PIROXICAM 

• TENOXICAM 

MELOXIC

• DERIVADOS DA FENOXIMETANOSSULFANILIDA • NIMESULIDA



INIBIDORES 
SELETIVOS DA

COX - 1

INIBIDORES 
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INIBIDORES 
SELETIVOS DA 
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PENILDO,2002.



São fármacos que tratam os sinais e sintomas da inflamação porem não 

interferem na  historia natural das enfermidades.

Apresentam propriedades :

• Analgésica

• Antitérmica

• Anti-inflamatória

• Antitrombótica

ANTI-INFLAMATORIOS NÃO ESTEROIDES (AINES)

WANNMACHER, W.; PASSOS, L. F. S.,2010



• Manutenção do fluxo renal e regulação do metabolismo de Na+ 
e K+ (PGE1, PGI2)

• Indução da contração uterina (PGE, PGF2 )

• Produção de febre (PGE2) 

• Hiperalgesia por potencialização dos mediadores  da dor

• Sensibilização das terminações nociceptivas periféricas 

FUNÇÕES FISIOLÓGICAS DAS PROSTAGLANDINAS 



FUNÇÕES FISIOLÓGICAS DAS PROSTAGLANDINAS 

• Estimulação da agregação plaquetária (TXA2)

• Inibição da agregação plaquetária (pgi)

• Relaxamento vascular (pge2, pgi) 

• contração vascular (pgf, txa)

• Contração brônquica (pgf2, lct, ltd, txa)

• Relaxamento brônquico (pge)

• Proteção da mucosa gástrica (pge1, pgi) 



COX 3 ? RODERJAN,D.A.,2004.

CICLOOXIGENASES





A prostaglandina I2 (PROSTACICLINA ) predomina no  endotélio vascular e atua causando vasodilatação e  

inibição de adesividade plaquetaria.O tromboxano A2 predominante nas plaquetas  causa efeitos contrários 

como vasoconstricção e agregação plaquetaria .



A COX 2 é encontrada de forma pouco expressiva no organismo e 

aumentada 80 vezes frente aos processos inflamatórios.

Por isto é denominada pro inflamatória. 



A inibição da COX-2 reduz a produção de prostaciclina vasoprotetora (PGI2), uma 

prostaglandina que protege contra a trombogênese, aterogênese e pressão 

sanguínea elevada

A inibição da COX-2, juntamente com uma inibição incompleta da COX-1, 

proporciona um potente estímulo trombogênico alterando o balanço PGI2-TxA2.

<https://www.news.med.br/p/medical-journal/338104/risco-cardiovascular-dos-aines-hora-de-traduzir-o-conhecimento-em-pratica.htm>.



• O processo inflamatório é bastante útil e complexo e está envolvido na

defesa e reparação.

• Gera liberação de substancias como prostaglandinas sintetizadas por COX.

Wannmacher,L & Pinheiro, M, 2014;Couto,k et al,2016 



O processo inflamatório só deve ser combatido quando:

• As manifestações clínicas agudas (classicamente tumor, calor, rubor e dor) são 

intensas e desconfortáveis.

• O processo adquire maior repercussão sistêmica e caráter subagudo ou crônico, 

com manifestações sintomáticas incapacitantes e danos tissulares cumulativos, 

como deformidades e perdas funcionais.



Os AINEs só estão indicados quando o edema, dor e disfunção são

relevantes para o paciente.

HAAS, A. D.1999 



INDICAÇÃO

• Controle da dor aguda de intensidade moderada a severa

• Cirurgias de dentes inclusos 

• Cirurgia periodontal

• Implantes 

• Procedimento de enxerto ósseo

• Pericementite



• A duração do tratamento com estes medicamentos deve ser estabelecida por
um período máximo de 48h a 72 horas nos casos de procedimentos eletivos

• Deve-se evitar a prescrição dos inibidores da COX para pacientes com
historia de infarto, angina ou stent nas artérias coronárias pelo risco
aumentado de tromboses

• Todos os AINEs causam retenção de sódio e agua e promovem hipertensão
arterial.

• O uso de AINEs concomitante a warfarina pode resultar em sangramento .

OLIVEIRA,JC et al.,2010;DIAS,EDUARDO,2014



PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS DOS ANTI-INFLAMATÓRIOS

• Dispepsia e úlcera péptica

• Diarréia e hemorragia gastrointestinal

• Inibição da agregação plaquetária e aumento do tempo de sangramento

• Alteração dos testes de função renal e icterícia

• Disfunção e falência renal *

• Interação com outras drogas

• Disfunção hepática



Disfunção e falência renal *

✓ necrose papilar aguda, 

✓ nefrite intersticial crônica, 

✓ diminuição do fluxo sanguíneo renal 

✓ diminuição  do ritmo de filtração glomerular, 

✓ retenção de sal e água.



• O perfil adverso cardiovascular dos AINEs inclui risco de aterotrombose

como infarto do miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral, que pode ser

fatal.

• O aumento do risco cardiovascular tem sido observado tanto em pessoas

com um risco elevado para doença cardiovascular quanto em indivíduos

anteriormente saudáveis, e este risco parece ser dose-dependente.

AINES E RISCO CARDIOVASCULAR  



São considerados fatores de alto risco cardiovascular:

• Antecedentes de acidente vascular cerebral

• Antecedentes de acidente isquêmico transitório

• Antecedentes pessoais de síndrome coronária aguda

• Angina de peito 

• Antecedentes pessoais de revascularização arterial

• Doença arterial periférica 



• A Ação anti-inflamatória dos aines seletivos para COX 2 não é mais eficaz que 

os aines seletivos indistintos para cox 1 e cox 2 

• Na prescrição de qualquer aines seletivo para COX 2 deve-se utilizar a menor 

dose pelo menor tempo 

• Não  deve ser usado em pacientes em uso de Clopidogrel e Aspirina

DIAS,E.,2014



São considerados fatores de alto risco para hemorragia gastrointestinal:

• Doentes idosos

• Antecedentes de ulcera péptica

• Utilização de corticosteroides sistêmicos

• Uso de anticoagulantes (warfarina ou outros)

• Uso concomitante de AAS

• Infecção por Helicobacter pylori B



A  prescrição dos AINES  por 4 a 5 dias ou mais não tem base cientifica. 

DIAS,EDUARDO,2014



NIMESULIDA

• Considerada hepatotoxica

• Em 2002 foi reavaliada sua ação hepatotoxica e retirada da prescrição

na Finlândia, Espanha e Irlanda

• Em alguns países da Europa comercializada mas com restrições de uso



NIMESULIDA



En relación con diclofenaco, los estudios recientes apuntan a un mayor

riesgo cardiovascular respecto a otros AINE-t y similar al observado para

los coxibs

O risco cardiovascular aumenta com doses superiores a 100mg/dia.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,2012

DICLOFENACO



Pesquisadores da Universidade de Oxford conduziram uma meta-análise a

partir de 639 ensaios terapêuticos.

De acordo com seus cálculos, a ingestão de coxibs, de diclofenaco ou de
ibuprofeno em dose máxima durante um ano, aumenta em 40 % o risco de
acidentes cardiovasculares.

Os coxibs e o diclofenaco têm se revelado dos mais temíveis. 



NAPROXENO

Apresenta vantagens em relação a tratamentos prolongados em pacientes com 
tendências a patologias cardiovasculares e até em pessoas saudáveis.

Apresentou uma relação de menor toxicidade cardiovascular em comparação com 
outros AINEs, como:

• Ibuprofeno
• Diclofenaco 
• Celecoxib.

McGettigan P, Henry D.,2011; TRELLE, 2011;Couto,KM., BATLOUNI, 2010



Menor risco de 
efeito 

cardiovascular do 
tipo 

aterotrombótico 

Maior risco 
gastrointestinal 

É um inibidor forte 
da COX-1 e inibe 

em cerca de 70% a 
COX-2

Menos tóxico a 
musculatura 

cardíaca 

NAPROXENO



Embora o diclofenaco e o naproxeno sejam não seletivos, as diferenças de

inibição da COX-1 e da COX-2 que cada fármaco atinge pode explicar a

variabilidade nos seus perfis de risco cardiovascular.

<https://www.news.med.br/p/medical-journal/338104/risco-cardiovascular-dos-aines-hora-de-traduzir-o-conhecimento-em-pratica.htm>.



Causa menos eventos adversos que outros anti-inflamatórios não-esteroides

(AINE), mas sua atividade anti-inflamatória é mais fraca

IBUPROFENO

Brasil. Ministério da Saúde,2010; Brasil. Ministério da Saúde,2012

É o único dos três AINEs citados que está presente na Rename-2012



IBUPROFENO - INTERAÇÕES



A razão para esta variabilidade do risco cardiovascular entre os AINEs não 

seletivos não é completamente compreendida.



O aumento da pressão arterial provocado pelos AINES associa-se ao 

declínio significante das concentrações de prostaglandinas e renina.

TRELLE,2011



• Seleção de medicamentos 

• Construção de formulários terapêuticos

• Uso apropriado de medicamentos

• Farmacovigilância 

• Educação das pessoas quanto aos riscos da 

automedicação, abandono da terapêutica  e a 

substituição dos medicamentos prescritos.   

A IMPLEMENTAÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS (URM) 
DEPENDE  DE ESTRATÉGIAS  COMO:



USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 
FOCALIZANDO OS ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES (AINES )

O Uso Racional de Medicamentos compreende :

• Prescrição apropriada;

• Disponibilidade oportuna e a preços acessíveis;

• Dispensação em condições adequadas;

• Consumo nas doses indicadas, 

• Em intervalos definidos,

• No período de tempo indicado,

• Medicamentos eficazes, seguros e de qualidade.



A prescrição, em casos de fatores de risco cardiovasculares como:

hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, tabagismo, deverá

ser objeto de cuidados.



• O balanço risco/benefício dos AINEs continua sendo positivo, desde que

sejam utilizados de acordo com as condições de uso preconizado.

• Deve-se utilizar as mínimas doses eficazes e durante o menor tempo

possível para controlar sintomas.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,2012



• Os inibidores seletivos da COX-2 têm maior risco cardiovascular e renal

e menor risco gastrointestinal.

• Os métodos fisioterápicos e os analgésicos (dipirona, paracetamol,

codeína) devem ter preferência nos pacientes com doença

cardiovascular manifesta ou de alto risco cardiovascular.

Fosbøl EL, Folke F, Jacobsen S, et al.2010



• As diretrizes brasileiras de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca

enfatizam o efeito deletério dos AINES sobre o controle da pressão arterial e

piora da insuficiência cardíaca.

• Para os pacientes com indicação de analgesia, principalmente os

cardiopatas, devemos optar por drogas sem ação anti-inflamatória.

• Naqueles pacientes em que o uso de AINES é indispensável, a opção pelo

naproxeno, por curtos períodos e doses mínimas eficazes deve ser feita.



Fazendo a analgesia para o paciente com doença cardiovascular:

1a escolha: Dipirona, Acetaminofeno, aspirina, tramadol.

2a escolha: Salicilatos não acetilados

3a escolha: AINEs não seletivos para COX-2
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