
24 JBM  SETEMBRO/OUTUBRO, 2014  VOL. 102  No 5

re
u

m
at

o
lo

g
ia

O papel dos anti-inflamatórios 
não hormonais no tratamento da 
dor musculoesquelética

Resumo
Os anti-inflamatórios não esteroides 

(AINEs) estão entre os medicamentos mais 
comumente prescritos em todo o mundo e 
são responsáveis por cerca de um quarto de 
todas as notificações de reações adversas. 
Têm sido amplamente indicados em pacien-
tes com doença reumática e outras doenças 
musculoesqueléticas — população de maior 
risco de graves complicações gastrintestinais 
(GI). Os AINEs tópicos são administrados 
para o tratamento de diversas condições: 
lesões musculoesqueléticas, dor pós-opera-
tória, neuralgia pós-herpética, periodontite, 
úlceras aftosas e ceratoses actínicas. Dados 
mostram que metade dos AINEs é indicada 
para osteoartrite (OA). Sua administração 
tópica oferece como benefício menor inci-
dência de efeitos adversos sistêmicos, como 
úlcera péptica e hemorragia GI, na metaboli-
zação do medicamento nos tecidos afetados.
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Fisiopatologia
Os AINEs administrados topicamente  

são absorvidos lentamente e em pequenas 
quantidades na circulação sistêmica; eles 
possuem biodisponibilidade e concentração 
plasmática máxima geralmente inferiores a 
5% e 15%, respectivamente, quando compa-
rados aos de administração oral equivalente 
(1). A formulação do produto pode gerar im-
pacto drástico, não só nas taxas de absorção, 
mas também na profundidade de penetra-
ção. 

Em comparação à administração oral, a 
aplicação tópica apresenta concentrações 
relativamente elevadas de AINEs na derme. 
São variáveis as concentrações alcançadas no 
tecido muscular abaixo do local de aplicação; 
entretanto, se mostram menos equivalentes 
àquelas obtidas com a administração oral. 
Além disso, foram observadas, em todos os 
estudos, variações na absorção percutânea, 
que pode ser fortemente influenciada pelas 
propriedades individuais da pele.

Summary
Nonsteroidal anti-inflammatory are among 

the drugs more usually prescribed in all over 
the world which is responsible for about a 
fourth of all notifications of adverse reac-
tions. It has been widely indicated in patients 
with rheumatic disease and others musculo-
skeletal disease — high risk population of se-
vere gastrointestinal complications (GI). The 
topic AINEs are managed for the treatment 
of many conditions: musculoskeletal injury, 
postoperative pain, postherpetic neuralgy, 
periodontic, mouth ulcer and actinic kerato-
sis. Data show that half of AINEs are indicat-
ed for osteoarthritis (OA). Its topic adminis-
tration provides benefits like less incidence of 
systemic adverse effects like peptic ulcer and 
GI bleeding in drug-metabolizing in affected 
tissues.
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Pontos-chave:

> Os inibidores seletivos da 
ciclo-oxigenase-2 (COX-2) 
foram desenvolvidos como 
alternativas seguras para 
pacientes em maior risco de 
úlcera péptica;

> As análises de base 
populacional se mostraram 
imprecisas quanto à sua 
segurança;

> Por causa do mecanismo de 
ação da COX-2  têm surgido 
preocupações sobre efeitos 
adversos cardiovasculares e 
renais associados ao uso desses 
agentes.

Aplicações clínicas
A administração de AINEs tópicos nas  

doenças agudas, como tendinites e outras  
doenças de partes moles, carece de estudos 
mais aprofundados; no entanto, sua análise 
mostra maior efetividade. Em estudos com 
doenças crônicas como a osteoartrite, os 
AINEs tópicos têm demonstrado eficácia 
consistente; por exemplo, em estudo de ho-
mens e mulheres com osteoartrite de mãos o 
diclofenaco gel mostrou-se eficaz no contro-
le da dor, com excelente perfil de seguran-
ça (3). Em análise pormenorizada do papel 
dos AINEs tópicos, foi realizada uma revisão 
pela Cochrane (4). Nesta meta-análise foram 
avaliados 7.688 participantes de 34 estudos 
e 32 publicações, e, destes, 23 estudos com-
pararam a formulação tópica de AINEs com 
placebo. Os AINEs tópicos, particularmente 
o diclofenaco, se apresentaram com meca-
nismo de ação significativamente melhor 
que o placebo, na redução da dor no joelho 
e osteoartrite da mão, mas não em outras 
condições dolorosas. Os dados mais signifi-
cativos foram para o diclofenaco tópico na 
osteoartrite do joelho e de mão, e o número 
necessário para tratar (NNT) foi de 6,4 (4,6-
10) para AINE em solução e 11 (7,7-17) para 
AINE em gel, a fim de se obter, pelo menos, 
50% de alívio da dor durante 8-12 semanas. 
A análise de todos os estudos que compa-
raram AINE tópico com o oral revelou que a 
proporção de pacientes que experimentaram 
sucesso no tratamento com um AINE tópico 
foi de 55% (479/877, faixa de 40%-66%), 
em comparação com 54% com AINEs orais 
(462/858, variação de 34%-70%), indicando 
que não houve diferença de eficácia entre 
eles. Reações cutâneas leves, como pele 
seca, eritema e prurido, foram os eventos 
adversos locais mais comumente observados 
com os AINEs tópicos. Não houve aumento 
de eventos adversos graves em comparação 
ao grupo-controle.

Os inibidores seletivos da ciclo-oxigena-
se-2 (COX-2) foram desenvolvidos como al-
ternativas seguras para pacientes em maior 
risco de úlcera péptica ou hemorragia gas-
trointestinal; no entanto, as análises de base 
populacional se mostraram imprecisas quan-
to à sua segurança. Por causa do mecanismo 
de ação da COX-2, com expressão substan-
cial nos tecidos cardiovascular e renal, têm 
surgido preocupações referentes a possíveis 

efeitos adversos cardiovasculares e renais as-
sociados ao uso desses agentes.

Com o aumento dos riscos gastrointes-
tinal e cardiovascular associados aos AINEs 
não seletivos orais, há necessidade de se 
estabelecer um plano de tratamento de pri-
meira linha, que mantenha o perfil de eficácia 
estabelecida destas drogas e apresente me-
nor incidência de eventos adversos sistêmi-
cos. Neste contexto os AINEs tópicos podem 
fornecer uma alternativa segura.

Diretrizes de tratamento para  
os AINEs tópicos

O uso recomendado de AINEs pode variar, 
nas diretrizes para OA, em relação à segurança 
e eficácia geral dos AINEs tópicos. Organiza-
ções internacionais, incluindo a Liga Europeia 
Contra o Reumatismo (EULAR) (5), a Osteoar-
thritis Research Society International (OARSI) 
e o National Institute for Clinical Excellence 
(NICE), incorporaram o emprego dos AINEs 
em seus documentos (1). No tratamento da 
OA as recomendações da OARSI afirmam que 
os AINEs tópicos podem ser utilizados em con-
junto ou como alternativa ao analgésico oral 
ou agentes anti-inflamatórios na OA do joelho; 
já a EULAR recomenda o seu uso na OA do 
joelho e, preferencialmente, em relação aos 
tratamentos sistêmicos, na OA da mão, espe-
cialmente quando a dor é de leve a moderada 
e afeta apenas algumas articulações.

As diretrizes do NICE (National Institute for 
Clinical Excellence, do Reino Unido) incremen-
taram ainda mais as diretrizes tanto da EULAR 
como as do OARSI, recomendando que os 
AINEs tópicos sejam considerados terapia de 
primeira linha (antes dos AINEs orais, inibido-
res da COX-2 ou opioides, que estão dispos-
tos como de segunda linha) em todos os pa-
cientes com OA localizada (como no joelho), 
independentemente do risco gastrointestinal 
ou cardiovascular (1) (ver figura). Esta é uma 
mudança significativa de pensamento, no sen-
tido de esclarecer sua indicação. Sob as dire-
trizes do NICE, todas as outras opções farma-
cológicas, incluindo AINEs orais não seletivos, 
COX-2 seletivos e opioides, serão tratamentos 
adjuvantes se qualquer AINE tópico ou aceta-
minofeno for insuficiente no alívio da dor (1). 

Outras diretrizes dos EUA incluem as emi-
tidas pela American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (AAOS), pelo American College of 
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Começando do centro para o exterior, os tratamentos estão dispostos na ordem em que eles devem ser 
considerados para pessoas com osteoartrite, dado que as necessidades individuais, os fatores de risco e as 
preferências vão modular esta abordagem. De acordo com as recomendações do guia, há três tratamentos 
básicos para cada pessoa com osteoartrite — estas são dadas no círculo central. Alguns destes podem não 
ser pertinentes, dependendo do paciente. 

Quando o tratamento for mais necessário, deve-se considerar o segundo anel, que contém opções 
farmacêuticas relativamente seguras. Novamente, estas devem ser consideradas à luz das necessidades 
individuais e preferências da pessoa. O terceiro círculo oferece tratamentos adjuvantes. Todos são 
administrados, por reunirem, pelo menos, um dos seguintes critérios: eficácia bem menos comprovada, 
alívio dos sintomas ou aumento de algum grau de risco para o paciente. O círculo externo é dividido em 
quatro grupos: opções de produtos farmacêuticos, técnicas de autogestão, cirurgia e outros tratamentos não 
farmacêuticos.

Figura: Abordagem holística da OA de acordo com o NICE. Fonte: Adaptado de NICE clinical guideline 
59. London: Royal College of Physicians, 2008.

Opioides, capsaicina, 
corticoides injetáveis, AINEs 
orais, incluindo inibidores da 

COX-2

Paracetamol, AINEs 
tópicos

Educação, conselhos, exercícios 
de fortalecimento, treinamento 

aeróbico, perda de peso, 
obesidade e sobrepeso

Sulfato de glucosamina e 
sulfato de condroitina

Artroplastia

TENS, 
palmilhas, 

órteses

Rheumatology e pela American Geriatrics So-
ciety. Como nas orientações europeias, todas 
essas organizações em geral concordam que 
os AINEs tópicos são seguros no tratamento 
da OA (1). A AAOS determina especificamen-
te o uso de AINE tópico como primeira opção 
farmacológica em pessoas com risco gastroin-
testinal aumentado. Estas incluem os pacien-
tes que estão em uso de corticosteroides ou 
anticoagulantes, com 60 anos ou mais, que 
têm comorbidades ou apresentam histórico 
de úlcera péptica ou sangramento.

Outra utilização dos AINEs tópicos seria 
para a diminuição do uso dos AINEs orais. 
Em estudo com 191 pacientes idosos, com 
OA leve a moderada, demonstrou-se que os 
pacientes que tomam AINEs orais para OA 
poderiam reduzir sua dose com o uso con-
comitante de piroxicam gel, sem redução da 
eficácia. Assim, a adição de um AINE tópi-
co permitirá que os pacientes sintam alívio 

da dor enquanto diminuem a dosagem oral 
(reduzindo assim o risco de hemorragia gas-
trointestinal, úlcera péptica e lesão renal).

Conclusão
Os AINEs aplicados topicamente têm 

perfil de segurança superior às formulações 
orais. Os efeitos adversos secundários à apli-
cação tópica de AINEs ocorrem em aproxi-
madamente 10% a 15% dos pacientes e são, 
principalmente, de natureza cutânea (erup-
ção cutânea e prurido no local da aplicação). 
Reações adversas gastrointestinais são raras 
com a aplicação tópica, em comparação à in-
cidência de 15% com AINEs orais.

Dos AINEs tópicos aprovados nos EUA e 
no Brasil, tanto o diclofenaco gel como oral 
demonstraram eficácia no controle da dor 
na OA do joelho. Na presente indicação, a 
apresentação gel tem demonstrado ser mais 
eficaz do que o placebo.
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