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Resumo
Os Inibidores seletivos de cicloxigenase - 2 (COXIB), são antiinflamatórios não-esteróides (AINE), desenvolvidos com o
objetivo de manter a eficácia dos representantes não-seletivos, sem sua capacidade de lesar sítios gástricos e renais. Essa
vantagem seria farmacodinamicamente explicada pela capacidade de inativar seletivamente a cicloxigenase induzível
(COX-2), enzima indutora da síntese de prostaglandinas no local da inflamação, preservando a cicloxigenase constitutiva
(COX-1), responsável pela proteção fisiológica exercida por prostaglandinas naqueles sítios. Os COXIB mostraram-se
antiinflamatórios relativamente tão eficazes quanto alguns dos AINE não-seletivos, com definido benefício em artrite
reumatóide, dismenorréia e dor pós-operatória e benefício provável em osteoartrose. Os COXIB protegeram, na ordem de 50%,
contra ulcerações e queixas gastrintestinais por curto prazo (até 6 meses), mas induziram gastropatia e hemorragias petequiais.
Estudos têm apontado persistência de dispepsia, dor abdominal, diarréia e lesões renais mesmo com o uso de inibidores seletivos
de COX-2. Há sugestão de associação desses medicamentos a eventos cardiovasculares (infarto do miocárdio, trombose,
hipertensão arterial, hipertensão sistólica isolada), edema, hepatotoxicidade e distúrbio visual agudo temporário. Seu custo é mais
alto que o dos AINE convencionais. Frente às evidências e dúvidas do momento, recomenda-se que a prescrição desses fármacos
seja reservada a pacientes de alto risco (idosos, com comorbidade ou história prévia de evento gastrintestinal), nos quais a relação
benefício/risco possa ser maximizada.

Introdução

O

s antiinflamatórios não-esteróides (AINE) possuem propriedades
analgésica, antitérmica, antiinflamatória e antitrombótica. Inibem
a síntese de prostaglandinas - substâncias endógenas intermediárias
do processo inflamatóario - mediante a inativação de isoenzimaas
denominadas cicloxigenases constitutiva (COX-1) e induzível (COX2). A primeira, presente em sítios gástricos e renais, seria responsável
pela síntese de prostaglandinas que ali exercem proteção tecidual.
A segunda surge nos locais de inflamação. A inibição de COX-1 por
AINE convencionais acarretaria alguns dos efeitos adversos
(gastropatia e nefropatia). Os inibidores seletivos de cicloxigenase2 - meloxicam, nimesulida, etodolaco, celecoxibe, rofecoxibe,
1-3
parecoxibe, valdecoxibe, etoricoxibe  potencialmente
representariam vantagem em relação aos AINE não-seletivos, pois
permaneceria a eficácia antiinflamatória, sem o aparecimento dos
efeitos adversos conseqüentes à inibição enzimática não-seletiva.

Os AINE são medicamentos para tratamentos sintomáticos inespecíficos, não interferindo na história natural das doenças inflamatórias.
Seu uso é muito difundido em todo o mundo e continua a crescer.
Em 1995, sua comercialização alcançava a cifra de 2,2 bilhões de
4
dólares, com 73 milhões de prescrições anuais em todo o mundo .
Com o objetivo de reduzir os efeitos indesejáveis de AINE nãoseletivos, inibidores seletivos de COX-2 passaram a ser amplamente
empregados. O custo desses medicamentos é muito maior que o
dos primeiros e o dos analgésicos comuns. A avaliação de custo/
benefício deve ser feita para a tomada de decisão de uso, justificado,
primordialmente, em pacientes acima de 75 anos (mais propensos
às reações digestivas) e nos que têm antecedentes de úlcera ou
5
hemorragia digestiva induzidas por AINE .
Em relação a esses agentes, os principais questionamentos a serem
respondidos incluem:
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 Há diferença de eficácia antiinflamatória entre AINE não-seletivos
e inibidores seletivos de COX-2?
 Os inibidores seletivos de COX-2 definitivamente protegem contra
os efeitos indesejáveis gastrintestinais, renais e de intolerância
(manifestações de tipo alérgico)?
 Os inibidores seletivos de COX-2 acarretam outros efeitos
adversos?
 Qual é seu custo-efetividade?

Comparação de eficácia
antiinflamatória e analgésica
(desfecho primário)
No tratamento da artrite reumatóide, celecoxibe mostrou eficácia
6
analgésica e antiinflamatória similar à de diclofenaco . O ensaio
7
CLASS (n = 8059 pacientes) comparou celecoxibe, ibuprofeno e
diclofenaco na artrite reumatóide, sem mostrar significativa diferença
8
de eficácia entre os agentes. O mesmo ocorreu no estudo VIGOR
(n= 8076 pacientes) que comparou rofecoxibe a naproxeno
9

Em uma revisão sistemática de nove ensaios clínicos randomizados
que compararam o celecoxibe com AINE não-seletivo ou placebo,
em seguimento de pelo menos 12 semanas, observou-se similar
eficácia entre os fármacos testados.
10

Uma revisão sistemática da Cochrane de cinco ensaios clínicos
(n=4465 participantes) comparou celecoxibe a placebo, naproxeno,
diclofenaco e ibuprofeno em artrite reumatóide. O inibidor seletivo
controlou os sintomas tanto quanto os outros tratamentos ativos.
Comparada à do placebo (melhora em 29%), a resposta foi significativamente superior para doses de 200 mg (51%) e 400 mg (52%).

após extração de terceiro molar com ressecção óssea e em cirurgias
17
ortopédica e ginecológica , tendo sido recomendado para tratamento
agudo de dor pós-operatória.

Definição de efeito protetor sobre
toxicidade gastrintestinal e renal e
manifestações de intolerância
A redução dos efeitos indesejáveis gastroduodenais com inibidores
seletivos de COX-2 é matéria controversa, dada a qualidade
metodológica dos estudos  heterogêneos, de pequena duração,
18
alguns utilizando desfechos endoscópicos .
19

Um estudo de coorte comparou AINE não-seletivos, diclofenaco
mais misoprostol, rofecoxibe ou celecoxibe em relação a taxas de
hemorragia gastrintestinal alta em pacientes idosos, expostos e
não-expostos a AINE. O estudo mostrou aumento do risco de
hemorragia gastrintestinal em curto prazo em usuários de todos os
medicamentos testados, exceto celecoxibe (RR=1; IC95% 0,7-1,6).
10
Em uma revisão de cinco ensaios clínicos, realizados em pacientes
com artrite reumatóide ou osteoartrose, os diagnósticos de úlceras
gastroduodenais diagnosticadas por endoscopia após 12 ou 24
semanas de tratamento surgiram em menor número nos pacientes
tratados com celecoxibe, em comparação a diclofenaco, naproxeno
e ibuprofeno. Com o celecoxibe, a incidência de úlceras foi similar à
encontrada com placebo.
20

Um estudo endoscópico de até 24 semanas, comparando
rofecoxibe com ibuprofeno, mostrou menor incidência de úlcera
gastroduodenal com o uso do primeiro.
8

7

Em dismenorréia primária, um estudo comparativo entre naproxeno
15
e rofecelecoxibe mostrou similar eficácia entre eles .

Os estudos VIGOR (rofecoxibe versus naproxeno) e CLASS
(celecoxibe versus ibuprofeno e diclofenaco) mostraram redução de
efeitos gastrintestinais. No entanto, ambos foram vigorosamente
21, 22
23
criticados em dois editoriais
. O Boletim Groc chama o CLASS
de ensaio fantasma, apontando suas falhas. Neste estudo, a
incidência de úlceras sintomáticas (desfecho adicionado a posteriori)
foi menor com celecoxibe ao fim de seis meses de tratamento, mas
a incidência de complicações de úlcera (perfuração, obstrução e
sangramento) - variável principal inicialmente prevista no estudo não foi estatisticamente menor. Foram publicados os resultados de
seis meses de seguimento, mais favoráveis a celecoxibe, ao invés
dos resultados de doze meses que não mostravam diferenças
entre os três fármacos (celecoxibe, ibuprofeno e diclofenaco). A
introdução de modificações posteriores ao protocolo inicial e a
omissão de dados desfavoráveis surgidos há mais longo prazo são
23
ética e metodologicamente reprováveis . Além disso, celecoxibe
associou-se a casos de gastropatia e hemorragias petequiais, pelo
que o FDA obriga a que haja advertência de risco na ficha técnica
24
do produto .

Em dor aguda pós-operatória de moderada a intensa, parecoxibe
(em duas doses, por vias intravenosa e intramuscular) superou o
16
placebo e mostrou similar eficácia com cetorolaco (intramuscular) .
O parecoxibe, por via intravenosa, mostrou efeito analgésico superior
ao de 4 mg de morfina e semelhante ao de 30 mg de cetorolaco,

O FDA (Food and Drug Administration, órgão governamental norteamericano que controla a introdução e o uso de medicamentos no
país) - não satisfeito com as interpretações de resultados dos estudos
Vigor e Class apresentadas pelos autores - publicou sua própria
25-27
8
avaliação . Sobre o estudo Vigor , os revisores concluíram que a

11

Outra revisão Cochrane avaliou a eficácia de rofecoxibe em duas
doses no tratamento de artrite reumatóide, a partir de 2 ensaios
clínicos randomizados que o compararam a placebo e a naproxeno.
Ambas as doses foram superiores ao placebo, e a maior delas
produziu resposta similar à do naproxeno.
Em osteoartrose de joelho, um ensaio clínico randomizado e duplo12
cego comparou a eficácia analgésica sintomática de rofecoxibe
(em duas doses  25 e 50 mg/dia), celecoxibe e paracetamol durante
seis semanas, mostrando que a maior dose de rofecoxibe (50 mg/
dia) suplantou os demais medicamentos nos desfechos pesquisados.
Em outro estudo, rofecoxibe mostrou-se tão eficaz quanto diclo13
fenaco, ibuprofeno e nabumetona no tratamento de osteoartrose .
14
Segundo Brookes e Day , há evidência de nível 2 de que inibidores
de COX-2 reduzam dor e disfunção em osteoartrose.
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redução de risco em eventos adversos gastrintestinais relevantes
não se traduziu de modo geral em vantagem de rofecoxibe sobre
25
naproxeno . Apesar de não haver diferença na mortalidade geral,
foi observado maior número de eventos adversos graves e
trombóticos e de suspensão de tratamento devida a hipertensão
arterial sistêmica nos pacientes que receberam rofecoxibe (Tabela
7
1). Sobre o estudo CLASS , os revisores concluíram que a análise dos
resultados ao fim de 12 meses (de acordo com o protocolo
originalmente previsto) não mostrava vantagem de celecoxibe sobre
diclofenaco com relação ao desfecho primário do estudo
26,27
(complicações de úlceras gastroduodenias)
(Tabela 2). Os
revisores do CLASS não chegaram a conclusões definitivas sobre a
vantagem do celecoxibe com relação ao desfecho secundário
(complicações de úlceras ou úlceras sintomáticas) e em pacientes
não-usuários de ácido acetilsalicílico.
28

Em análise de subgrupo do estudo VIGOR, Laine e colaboradores
observaram que em pessoas idosas sem fatores de risco a taxa de
eventos gastrintestinais com rofecoxibe foi a mesma (2 por 1,000
pessoas-ano) da encontrada em não-usuários de quaisquer AINE
(controles em uma comunidade de idosos). O benefício foi maior
em grupos de alto risco, o que motivou a diretriz de seu uso nos
Estados Unidos em 2003.

Em 2003, os mesmos autores fizeram análise post-hoc do estudo
Vigor quanto a eventos graves em trato gastrintestinal inferior, cuja
taxa por 100 pacientes-ano foi 0,41 com rofecoxibe e 0,89 com
naproxeno (P= 0,032). Logo, aqueles eventos foram 54% menos
29
freqüentes com o uso de rofecoxibe .
10

Em revisão da Cochrane , sugere-se que os benefícios dos inibidores
seletivos de COX-2 sejam menos evidentes além de seis meses, e
que celecoxibe não ofereça benefício adicional aos pacientes que
recebem baixa dose de ácido acetilsalicílico como prevenção
cardiovascular.
9

Em revisão sistemática de nove ensaios clínicos randomizados
que compararam celecoxibe com AINE ou placebo, em seguimento
de pelo menos doze semanas, observou-se redução significativa
de abandono de tratamento por eventos gastrintestinais (46%
menor), de incidência de úlceras detectadas endoscopicamente
(71% menor) e de sintomas de doença péptica (39% menor).
13

Uma metanálise de oito ensaios clínicos com mais de 5000
pacientes com artrose evidenciou que o tratamento por doze meses
com rofecoxibe associou-se a menor incidência acumulada de
desfecho conjunto de úlcera sintomática, perfuração e hemorragia
alta, comparativamente a ibuprofeno, diclofenaco e nabumetona.

Tabela 1: Resultados da comparação dos parâmetros de segurança de rofecoxibe e naproxeno
no estudo VIGOR, de acordo com a revisão feita pelo FDA*. (Adaptada da referência 25)
Rofecoxibe 50 mg
N=4047

Naproxeno 1000 mg
N=4029

P

2,08
0,59
0,81
14,01
1,67
1,04

4,49
1,37
0,55
11,67
0,70
0,24

<0,001
0,005
0,329
0,016
0,002
<0,001

Complicações de doença péptica ou úlceras sintomáticas
Complicações de doença péptica
Mortalidade
Eventos adversos graves
Eventos trombóticos graves
Suspensão do tratamento por hipertensão arterial sistêmica

*Os valores representam a incidência cumulativa em 100 pacientes no período de um ano. Probabilidade de erro alfa.

Resultados da comparação da incidência do desfecho primário do estudo CLASS
(complicações de úlceras) aos 12 meses de duração do estudo, de acordo com a revisão feita
pelo FDA*. (Adaptada da referência 26)

Tabela 2:

Complicações de úlceras
de úlceras na definição
alternativa sugerida pelo FDA

Celecoxibe
800 mg
N=3987

Diclofenaco
150 mg
N=1996

Ibuprofeno
2400 mg
N=1985

P

0,43
0,43

0,50
0,25

0,55
0,45

0,450
NS

Complicações

*Os valores representam a incidência cumulativa em 100 pacientes no período de um ano. Probabilidade de erro alfa (celecoxibe versus
diclofenaco versus ibuprofeno). Diferença não significativa estatisticamente.
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Embora a diferença seja estatisticamente significante, questionase se benefício tão discreto justifica o uso clínico de inibidores seletivos
10
de COX-2 em detrimento de AINE não-seletivos .
11

Em revisão da Cochrane , o rofecoxibe causou menos eventos
gastrintestinais que o naproxeno.
30

Segundo Emery , os estudos têm apontado persistência de
dispepsia, dor abdominal, diarréia e lesões renais mesmo com o
uso de inibidores seletivos de COX-2.
Pacientes com asma induzida por ácido acetilsalicílico têm
31,32
intolerância cruzada com AINE. Estudos testando rofecoxibe
e
33,34
celecoxibe
em número relativamente grande de pacientes
asmáticos sensíveis a ácido acetilsalicílico sugerem que esses
35
fármacos sejam seguros nesse contexto. Nettis e colaboradores
36
e Pacor e colaboradores testaram rofecoxibe em 139 e 104
pacientes com história prévia de alergia cutânea aos AINE,
respectivamente. Observou-se somente reação leve em um
35
participante do primeiro estudo citado . No entanto, Kruse e colabo37
radores observaram reações em dois de nove pacientes com
história prévia de intolerância aos AINE após o uso de rofecoxibe.
Portanto, recomenda-se cautela na prescrição de inibidores seletivos
de COX-2 para pacientes com reações prévias aos AINE. Deve ser
também lembrado que celecoxibe e valdecoxibe são sulfonamidas,
devendo ser evitados em pacientes alérgicos às sulfas.

Sugestão de indução de outros
efeitos adversos
Como são produtos relativamente novos, seus efeitos de longo
prazo em outros sistemas são pouco conhecidos, sendo prudente
atentar para efeitos adversos inesperados como infarto do miocárdio
5
7
8
e trombose . Os ensaios CLASS e VIGOR enfocaram toxicidade
47
gastrintestinal, sem mencionar outras reações adversas graves .
No primeiro não houve diferença significativa entre os agentes
testados em relação ao risco de desenvolver desfecho conjunto
(infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte
cardiovascular). O estudo VIGOR evidenciou incidência significativamente menor de infarto do miocárdio no grupo naproxeno (50
eventos) em comparação ao grupo rofecoxibe (111 eventos),
duplicando o risco relativo (RR=2,38) com esse fármaco.
Ante as dúvidas surgidas quanto à associação entre infarto agudo
de miocárdio e uso dos inibidores seletivos de COX-2, bem como
de possível efeito cardioprotetor de naproxeno, Mamdani e
39
colaboradores compararam os efeitos de celecoxibe, rofecoxibe,
naproxeno e outro AINE não-seletivo em 100.000 indivíduos com 66
anos ou mais. Não encontraram diferenças entre os medicamentos
pesquisados em relação ao surgimento de infarto agudo de
miocárdio.

40

Uma revisão sistemática que comparou a ocorrência de eventos
trombóticos em 28.000 pacientes - randomizados para rofecoxibe,
placebo e AINEs não-seletivos - não imputou mais eventos ao
inibidor seletivo de COX-2.
41

Em uma revisão sistemática de quatro ensaios clínicos
randomizados que compararam inibidores de COX-2 com placebo
e outros AINE não-seletivos, observou-se risco aumentado para
eventos cardiovasculares com os primeiros.
42

Fleming comenta que a maioria dos estudos tem pequena duração,
não permitindo a detecção de infarto do miocárdio. Mas menciona
43
os resultados de metanálise de 14 ensaios clínicos randomizados
(somando 18.439 participantes) que evidenciou a indução de
hipertensão arterial, comprovado fator de risco para eventos
coronarianos. Sugere que isso ocorra mais com rofecoxibe do que
com o celecoxibe, como mostraram os estudos comparativos com
placebo. Já nas comparações com outros antiinflamatórios, essa
diferença não foi conclusiva.
44

Whelton assinala a associação de edema e hipertensão arterial
sistólica a doses terapêuticas de celecoxibe e rofecoxibe, dadas a
idosos com osteoartrose. O segundo agente associa-se mais a
esses efeitos adversos.
45

Segundo Jones , presentemente não há dados que permitam fazer
um balanço entre efeitos positivos e reações adversas dos inibidores
seletivos de COX-2.
46

Em novembro de 2003, Coulter e colaboradores relatam sete
casos em que se associa distúrbio visual grave e temporário ao uso
de celecoxibe e rofecoxibe em programa de monitoramento de
fármacos recentemente introduzidos na Nova Zelândia, o qual data
de 2000. Dois relatos ocorreram em idosos, em uso de doses
convencionais dos fármacos, após uma semana do início do
tratamento. As manifestações corresponderam a perda temporária
de visão e visão borrada. A recuperação ocorreu em um a dois dias
após suspensão dos medicamentos. Os dados do WHO Collaborating
Center for International Drug Monitoring contém 230 relatos de
distúrbios visuais com celecoxibe e 244, com rofecoxibe. Tais
manifestações também foram relatadas em associação com uso
de AINE não seletivos.
47

O National Institute for Clinical Excellence (Reino Unido) propõe
que a prescrição desses fármacos seja reservada a pacientes de
alto risco, para que custo-efetividade possa ser maximizado. Mais
informações são necessárias para que prescritores adotem decisões
racionais, particularmente em idosos, nos quais é comum a presença
de comorbidade.

11

Uma revisão Cochrane que comparou rofecoxibe a naproxeno
evidenciou maior associação entre o uso de primeiro e o risco
aumentado de evento cardiovascular e infarto do miocárdio nãofatal.
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Conclusão
Há limitações metodológicas nos estudos sobre esta classe de
antiinflamatórios, o que tem dado margem a inúmeras controvérsias.
Além disso, muitos dos autores de ensaios clínicos e revisões
apresentam conflitos de interesses por estarem ligados aos
48
fabricantes desses fármacos . O uso de inibidores seletivos de
COX-2 deve ser cauteloso, requerendo atenção para a ocorrência
de efeitos adversos inesperados.

Como a maioria das pessoas que recebe AINE nunca desenvolve
úlcera, não está claro se os potenciais benefícios compensam o
maior custo dos inibidores de COX-2. Em um estudo de custo49
efetividade , os autores estimaram que o benefício desses fármacos
só era aceitável para o grupo de pacientes com história de úlcera
sangrante prévia ao tratamento. Para serem custo-efetivos quando
administrados a pacientes com artrite em geral, inibidores de COX2 necessitariam ter seu preço reduzido a um décimo dos valores
médios atuais.

Quadro 1: Evidências contemporâneas sobre inibidores seletivos de cox-2
•
•
•
•
•
•

Apresentam eficácia analgésico-antiinflamatória relativamente similar à de alguns dos demais AINE.
Causam menos complicações gastrintestinais associadas.
Recomendam-se para idosos e pacientes que apresentam maior risco de ulceração e sangramento digestivo ou
intolerância aos AINE não-seletivos.
Não substituem o ácido acetilsalicílico usado como antiplaquetário na prevenção secundária de eventos trombóticos.
Alguns estudos sugerem aumento de cardiotoxicidade associado ao uso, necessitando-se de mais pesquisas para chegar a
conclusão mais definitiva.
Os COXIB podem trazer complicações a indivíduos hipertensos, pois podem interferir com o controle da pressão arterial.
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