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     Propriedades 

 De natureza não hormonal, possui propriedades anti-inflamatória, antitérmica e 

analgésica. 

 O cetoprofeno inibe a agregação plaquetária (união das plaquetas umas às outras) e 

a síntese das prostaglandinas (mediador químico relacionado à inflamação), no entanto, seu 

exato mecanismo de ação não é completamente conhecido. 

 
 
 

 

Anti-inflamatório, analgésico e antitérmico 

 
 



 

 

     Indicações 

 • Processos reumáticos: artrite reumatoide, espondilite anquilosante, gota, 

condrocalcinose, reumatismo psoriático, síndrome de Reiter, pseudo-artrite rizomélica, lúpus 

eritematoso sistêmico, esclerodermia, periarterite nodosa, osteoartrites, periartrite 

escapuloumeral, bursites, capsulites, sinovites, tenossinovites, tendinites, epicondondilites; 

 • Lesões traumáticas como contusões e esmagamentos, fraturas, entorses, luxações;  

 •  Algias diversas como nevralgias cervicobraquial, cervicalgia, lombalgia, ciática; 

 • Cetoprofeno atua como anti-inflamatório, analgésico não esteroide e antipirético; 

 
  

     Contraindicações 

 Cetoprofeno não deve ser utilizado nos seguintes casos: 

- Pacientes com histórico de reações de hipersensibilidade (alergia ou intolerância) ao 

cetoprofeno, como crises asmáticas (doença pulmonar caracterizada pela contração das vias 

respiratórias ocasionando falta de ar) ou outros tipos de reações alérgicas ao cetoprofeno, ao 

ácido acetilsalicílico ou a outros anti-inflamatórios não esteroidais – AINES (ex: diclofenaco, 

ibuprofeno, indometacina, naproxeno). Nestes pacientes foram relatados casos de reações 

anafiláticas severas (reação alérgica grave e imediata), raramente fatais (vide “Quais os males 

que cetoprofeno pode me causar?”). 

- Pacientes que já tiveram ou têm úlcera péptica/hemorrágica (lesão localizada no 

estômago e/ou intestino). 

- Pacientes que já tiveram sangramento ou perfuração gastrointestinal (estômago 

e/ou intestino), relacionada ao uso de AINES. 

- Pacientes com insuficiência severa (redução acentuada da função do órgão) do 

coração, do fígado e/ou dos rins. 

- Mulheres no terceiro trimestre da gravidez. 



 

 

Cetoprofeno é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência do coração, 

fígado e/ou dos rins severas. 

Cetoprofeno é contraindicado na faixa etária pediátrica. 

 Cetoprofeno não deve ser utilizado por mulheres grávidas (3° trimestre gestacional) 

sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. 

 

 Uso na gravidez de Cetoprofeno 

 O uso de Cetoprofeno é contraindicado durante os três primeiros meses e também 

durante o terceiro trimestre da gestação, pois todo inibidor da síntese de prostaglandinas 

pode causar toxicidade cardiopulmonar (hipertensão pulmonar com fechamento prematuro 

do ducto arterial) e toxicidade renal no feto.  

 Pode também causar aumento do tempo de sangramento das mães e dos fetos, 

levando ao aparecimento de eventuais manifestações hemorrágicas no recém-nascido. 

 Provoca risco de retardar o trabalho de parto.  

Portanto, a prescrição de anti-inflamatórios não-esteroides durante o primeiro e o segundo 

trimestre da gestação deve ser considerada apenas se for absolutamente necessária, e 

pesando-se a relação risco/benefício. Exceto em usos obstétricos extremamente limitados, 

nos quais se requer monitoração do especialista, a prescrição de anti-inflamatórios não-

esteroides é contraindicada do 6º mês de gestação em diante.  

 Como medida de precaução, deve-se evitar a administração do Cetoprofeno durante 

a amamentação, pois há dados mostrando a excreção dos anti-inflamatórios não esteroides 

no leite materno. 

 

 

     Advertências 

Devido à possibilidade de severas manifestações gastrintestinais, particularmente em 

pacientes tratados com anticoagulantes, é conveniente uma cuidadosa monitorização, 



 

 

principalmente se surgir sintomatologia digestiva. Em casos de hemorragia gastrintestinal, o 

tratamento deve ser interrompido.  

Se ocorrerem distúrbios visuais, tais como borramento da visão, o tratamento com 

Cetoprofeno deve ser descontinuado.  

Assim como para os demais anti-inflamatórios não esteroides, nas doenças 

infecciosas, mesmo quando controladas, os sinais habituais de progressão da infecção, como, 

por exemplo, a febre, podem ser mascarados pelos efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e 

antipiréticos do cetoprofeno.  

Em pacientes idosos é recomendável uma diminuição da dose.  

O Cetoprofeno não deve ser administrado em crianças menores de 15 anos.  

O Cetoprofeno deve ser administrado com cautela e sob monitorização em pacientes 

com problemas gastrintestinais (úlcera gastroduodenal), hérnia hiatal, colite ulcerosa, doença 

de Crohn, com antecedentes de alterações hematológicas ou problemas de coagulação.  

No início do tratamento, o volume urinário e a função renal devem ser 

cuidadosamente monitorizados em pacientes com insuficiência cardíaca, cirrose ou 

nefropatias crônicas, naqueles que fazem uso de diuréticos, após intervenção cirúrgica com 

hipovolemia e, especialmente em pacientes idosos. Nesses pacientes, a administração do 

Cetoprofeno pode induzir a redução no fluxo sanguíneo renal causada pela inibição da 

prostaglandina e levar a descompensação renal.  

Em pacientes com comprometimento da função hepática, ou com história de 

hepatopatias, recomenda-se avaliar os níveis das transaminases periodicamente, 

particularmente durante tratamentos prolongados. Foram descritos raros casos de icterícia e 

hepatite com o cetoprofeno.  

Durante tratamentos prolongados, recomenda-se monitorar o exame hematológico e 

as provas de função hepática e renal.  

O Cetoprofeno pode ser associado a um opiáceo nos casos de dores intensas.  

Devido ao risco do Cetoprofeno causar tontura, recomenda-se cautela em pacientes 

que dirigem ou que operam máquinas. 



 

 

Embora não tenham sido relatados efeitos teratogênicos na espécie humana, não foi 

comprovada a ausência de risco da administração do Cetoprofeno em gestantes.  

 

 

     Interações Medicamentosas 

 Determinados medicamentos ou classes terapêuticas (sais de potássio, diuréticos que 

aumentam o potássio, inibidores das enzimas conversoras da angiotensina, inibidores da 

angiotensina II, anti-inflamatórios não esteroides, heparina não fracionada ou de baixo peso 

molecular, ciclosporina, tacrolimus e trimetoprima) podem favorecer o aparecimento de 

hiperpotassemia. A ocorrência de hiperpotassemia pode depender da presença de fatores 

associados. O risco é aumentado quando existe administração concomitante dos 

medicamentos mencionados anteriormente.  

A administração concomitante do Cetoprofeno com as seguintes substâncias requer 

monitoração clínica e laboratorial dos pacientes.  

Associações desaconselhadas  

− outros anti-inflamatórios não esteroides, inclusive altas dosagens de salicilatos: aumento 

do risco de ulceração e hemorragia gastrintestinal por sinergia aditiva;  

− anticoagulantes orais, heparina por via parenteral e ticlopidina: aumento do risco 

hemorrágico por inibição da função plaquetária e irritação da mucosa gastroduodenal. Se o 

tratamento concomitante não puder ser evitado, deve-se realizar cuidadosa monitorização 

clínica e laboratorial (tempo de sangramento e tempo de protrombina);  

− hipoglicemiantes orais: o Cetoprofeno pode causar aumento do efeito hipoglicemiante das 

sulfamidas (por deslocamento de suas ligações às proteínas plasmáticas);  

− dispositivos intra-uterinos (DIU): possibilidade de diminuição da eficácia contraceptiva do 

DIU e resultar em gravidez;  

− lítio: aumento do nível plasmático de lítio, pela diminuição da excreção renal, podendo 

atingir níveis tóxicos. Realizar, se necessário, uma cuidadosa monitorização dos níveis de lítio 



 

 

e ajuste da dosagem de lítio durante o tratamento concomitante e após a interrupção do uso 

de anti-inflamatórios não esteroides;  

− metotrexato: aumento da toxicidade hematológica, especialmente quando administrado 

em altas doses (>15 mg/semana), devido à diminuição do clearance renal.  

Em caso de tratamento anterior com cetoprofeno, o uso do mesmo deve ser 

interrompido 12 horas antes da administração de metotrexato e não pode ser administrado 

antes de 12 horas após o tratamento com metotrexato.  

 Associações que necessitam de cuidados  

− metotrexato usado em doses baixas (< 15 mg/semana): controle semanal do hemograma. 

 Durante as primeiras semanas do uso da associação. Deve-se monitorar as alterações 

(mesmo que pequenas) da função renal em idosos;  

− diuréticos, inibidores das enzimas de conversão da angiotensina e inibidores da 

angiotensina II: risco de insuficiência renal aguda em pacientes desidratados devido a 

diminuição da filtração glomerular (diminuição da síntese das prostaglandinas renais).  

Além disso, diminuição do efeito anti-hipertensivo dos inibidores das enzimas de 

conversão e da angiotensina II.  

Manter o paciente hidratado e com as funções renais monitorizadas no início do 

tratamento;  

− pentoxifilina: aumento do risco hemorrágico. Reforçar a vigilância clínica e controlar o 

tempo de sangramento com maior frequência;  

− zidovudina: risco de aumento da toxicidade sobre os glóbulos vermelhos (ação sobre os 

reticulócitos) com desenvolvimento de anemia grave uma semana após o início do anti-

inflamatório não esteroide. Fazer controle hematológico com contagem de células, incluindo 

reticulócitos, 8 a 15 dias após o início do tratamento com anti-inflamatório não esteroide.  

Associações a serem consideradas:  

− anti-hipertensivos (ß-bloqueadores, inibidores da enzima de conversão, diuréticos): 

redução do efeito anti-hipertensivo por inibição das prostaglandinas vasodilatadoras;  

− ciclosporina: risco de efeitos nefrotóxicos aditivos, especialmente em idosos;  



 

 

− trombolíticos: aumento do risco hemorrágico;  

− probenecida: a administração concomitante com probenecida pode reduzir 

acentuadamente o clearance plasmático do cetoprofeno. 

 

 

     Reações Adversas 

 − Manifestações gastrintestinais: desconforto gastrintestinal, dor epigástrica, náusea, 

vômitos, constipação e diarreia.  

Os efeitos adversos mais graves são: ulceração gastroduodenal, hemorragia digestiva 

e perfuração intestinal. Na dose de 200 mg por dia, por via oral, o Cetoprofeno provoca um 

aumento dose-dependente de sangue oculto nas fezes.  

 − Reações de hipersensibilidade  

Dermatológicas: erupção cutânea, exantema, prurido, exacerbação de urticária 

crônica.  

Respiratórias: possibilidade de aparecimento de crise asmática, principalmente em 

pacientes alérgicos ao ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não-esteroides.  

Foram relatados, muito raramente, casos de angioedema e choque anafilático.  

 − Efeitos no sistema nervoso central: vertigem, tonturas, sonolência e cefaleia; foram 

relatados distúrbios do humor, parestesias e convulsões.  

 − Reações cutâneas: raramente pode ocorrer dermatose bolhosa (síndrome de 

Stevens-Johnson e síndrome de Lyell).  

 − Distúrbios visuais: borramento da visão (ver item PRECAUÇÕES).  

 − Outras: algumas modificações biológicas puderam ser observadas:  

Diminuição moderada dos níveis de hemoglobina e alguns casos de leucopenia sem 

gravidade.  

Possibilidade de agravamento de insuficiência renal pré-existente.  

ALTERAÇÕES EM EXAMES LABORATORIAIS  



 

 

Ocorre interferência nos testes que dependem da precipitação ácida ou reação de 

coloração com grupos carbonilas, como, por exemplo, testes para determinação de albumina 

e sais biliares, 17-cetoesteroides e 17-hidroxicorticosteroides. 

 
 
 

     Concentração Recomendada 

 A dose habitual é de 150 a 200 mg por dia, dividida em duas doses. 

 

 

     Referências Bibliográficas 

   Material técnico do fornecedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


