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Os anti-inflamatórios não-esteroides (abreviadamente, 

AINEs) são um grupo variado de fármacos que têm em 

comum a capacidade de controlar a inflamação, de 

analgesia (reduzir a dor), e de combater a hipertermia

(febre)



Calor Rubor Tumor Dor Perda de 
função

Sinais cadeais da Inflamação



Resposta benéfica:

-Se não houvesse inflamação, microorganismos 
estariam livres para penetrar nas mucosas e 
feridas, não existiria cicatrização ....

Resposta maléfica:

-Quando a inflamação interfere seriamente na 
função do órgão acometido pode ocorrer uma 
ameaça maior que a inicial. Exemplos: Cirrose 
hepática, artrites reumatóides e choque 
anafilático.  



Isoformas da 
ciclooxigenase

• COX-1: presente na maioria das células do 
organismo; cataliza a formação dos eicosanóides 
que estão envolvidos na manutenção.

• COX-2: responsável pela inflamação; induzida por 
gatilhos inflamatórios como  hipóxia celular e dano 
tecidual.

• COX-3: provável isoforma encontrada no SNC 
(como o paracetamol não inibe nenhuma das 
outras isoformas, postulou-se a existência da COX-
3).



Isoformas da Ciclooxigenase



Ações das prostaglandinas

Sigla Prostanóide Produção Ação

PGD2 Prostaglandina D2 Mastócitos
Vasodilatação, inibição da agregação
plaquetária e relaxamento do ML do
TGI e útero

PGF2a Prostaglandina F2a Miométrio
Contração do miométrio, luteólise e
bronconstricção

PGI2 Prostaciclina Endotélio 
Vasodilatação, hiperalgesia, inibição
da agregação plaquetária, liberação
de renina e natriurese

PGE2 Prostaglandina E2
Pulmão, 
macrófago 

Vasodilatação e hiperalgesia, febre,
proliferação celular

TXA2 Tromboxano A2 Plaquetas 
Função trombótica (agregação
plaquetária) vasoconstrição e
broncoconstricção



Agentes Antiinflamatórios

• Glicocorticóides (AIES).

• Antiinflamatórios Não Esteroidais (AINES).

– Amplamente utilizados.

– Existem mais de 50 AINES diferentes.

– Nenhum deles atua na modificação dos sinais da 
inflamação.

– Praticamente todos estes possuem efeitos 
indesejáveis. 

– Efeito “AAA”: Antiinflamatório, Antipirético e 
Analgésico.



1897, Felix Hoffman

A invenção da Aspirina

Salix alba



Inibição da Síntese de Eicosanóides 
A aspirina age como um inibidor irreversível da cicloxigenase. As demais drogas anti-

inflamatórias não-esteróides (NSAIDs) ligam-se de forma não covalente à enzima. 
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• Efeito Antipirético: 

– Regulação térmica via hipotalâmica.

– AINES reajustam o “termostato” hipotalâmico.

– Inibição das Prostaglandinas de ação hipotalâmica 

(PGE2).



Inflamação, lesão 

tecidual

Citocinas inflamatórias 

IL-1, IL-8

Aumentam a síntese de 

PGE2 no hipotálamo

Via receptor 

hipotalâmico aumentam 

os níveis de cAMP

Estimula o hipotálamo a 

aumentar a temperatura 

corpórea

Mecanismo de ação 

antipirético
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• Efeito Analgésico:

– AINES são eficazes contra a dor. 

– Diminuem a produção de prostaglandinas que 

sensibilizam os nociceptores. 

– Utilizados nas cefaléias como objetivo de diminuir a 

vasodilatação cerebral via prostaglandinas.
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• Efeito Antiinflamatório:

– Variam muito em potencial de ação: Indometacina, 
Piroxicans (fortes); Ibuprofeno (média); Paracetamol 
(pouca). 

– Reduzem: Vasodilatação, Edema (vasogênico) e Dor.  



AINE’s – Efeito Antiinflamatório

1. EFEITO INICIAL (minutos)

AA PGI – PGE
COX-1

2. EFEITO TARDIO (> 4 h)

Ca
++
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Transcrição

mRNA
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Macrófago

SNC - Endotélio
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X
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CICLOOXIGENASES
Visão Atual

COX-1

Constitutiva

Estômago

Rim

Plaquetas

Útero

SNC

COX-2

Induzida
Macrófago
Linfócito
PMN

Endotélio

Constitutiva
Rim
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Papéis biológicos dos produtos 

da COX
COX-1 Constitutiva COX-2 Induzida

Citoproteção do TGI (PGE2): 

secreção de muco  secreção 

de ácido gástrico

Agregação de plaquetas (TxA2) 

e anti-agregação (PGI2)

Dor e inflamação (PGE2,

PGF2, PGI2,, PGD2)

Função renal (PGE2, PGI2,

PGF2)

Contração uterina (PGF2)

Dor e inflamação (PGE2,

PGF2, PGI2, PGD2)

Anti-agregação (PGI2)

COX-2 Constitutiva

Função renal (PGE2, PGI2,

PGF2)

Transmissão nervosa (PGE2, 

PGD2)





ANTIINFLAMATÓRIOS de 1a. GERAÇÃO

Inibidores Não-Seletivos da COX

EFEITOS TERAPÊUTICOS

• Antiinflamatório

Moderado

• Analgésico Moderado

• Antipirético

• Antitrombótico

EFEITOS ADVERSOS

• Irritação Gástrica

• Erosão Gástrica

• Sangramento

• Lesão Renal

• Eventos CárdioVasc



ANTIINFLAMATÓRIOS DE 2ª. GERAÇÃO

INIBIDORES SELETIVOS DA COX-2

EFEITOS TERAPÊUTICOS

• Antiinflamatório

Moderado

• Analgésico Moderado

• Antipirético

• Antitrombótico

EFEITOS ADVERSOS

• Irritação Gástrica

• Erosão Gástrica

• Sangramento

• Lesão Renal

• Eventos CárdioVasc

X
X



Risco troboembólico para pacientes que 
fazem uso de AINEs por um ano ou mais

COX-2:
•Vasodilatação
•Inibição da agregação plaquetária
•Inibição da proliferação do músculo liso vascular

COX-1:
•Proteção da mucosa gástrica
•Efeitos vaso oclusivos

•Agregação plaquetária
•Vasoconstricção
•Proliferação do músculo liso vascular



SALICILATOS
Ácido acetilsalicilico

PROPIONATO
Cetoprofeno
Fenoprofeno
Flurbiprofeno
Ibuprofeno
Naproxeno

COXIB
Celecoxib
Rofecoxib

FENILACETATO
Aceclofenaco 
Diclofenaco 

FENAMATOS
Ácido mefenâmico
Ponstan

OXICANS
Piroxicam
Meloxicam
Tenoxicam

SULFONANILIDAS
Nimesulida

PIRAZOLONICOS      
Fenilbutazona
Dipirona 

AMINOFENÓIS
acetoaminofeno

INDOACÉTICOS
Indometacina



• A classe de AINEs denominada COXIBs, representam medicamentos com larga ação Anti-

inflamatória e Analgésica.

• Apresentam alta seletividade pela isoforma 2 da enzima ciclooxigenase (COX-2), portanto

apresentam pouco ou nenhum efeito adverso associado aos fármacos não seletivos, como

por exemplo ulceras gástricas.

• Porém, após a descoberta da COX-2, medicamentos considerados não seletivos começaram

a serem testados in vitro quanto a sua seletividade. Nesse ponto, observou-se que alguns

AINEs não seletivos, apresentaram seletividade equivalente a alguns COXIBs (como

principal exemplo a comparação entre celecoxib e diclofenaco)

• Apesar de não seletivos, e portanto não isentos de efeitos adversos associados a COX-1, sua

seletividade implica em um melhor efeito Anti-inflamatório e Analgésico, quando

comparado a outros AINEs com maior seletividade a COX-1.

• Segue abaixo alguns links de artigos:

• http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3926

• http://www.prograd.uff.br/farmacoclinica/sites/default/files/AINES.pdf

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3926
http://www.prograd.uff.br/farmacoclinica/sites/default/files/AINES.pdf


A ESCOLHA DO AINE:

Perfil de toxicidade x Quadro clínico

Intervalos entre doses

Experiência prévia do paciente

Custo

AINES



Concurso:
UFPE - 2010

Banca:
COVEST-COPSET (Comissão de Processos Seletivos e Treinamentos)
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Farmacêutico
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