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     Descrição 

Piroxicam é um anti-inflamatório não esteroide (AINE), indicado para uma variedade 

de condições que requeiram atividade anti-inflamatória e/ou analgésica, tais como: artrite 

reumatoide, osteoartrite (artrose, doença articular degenerativa), espondilite anquilosante, 

distúrbios musculoesqueléticos agudos, gota aguda, dor pós-operatória e pós-traumática e 

para o tratamento da dismenorreia primária em pacientes maiores de 12 anos. 

 

Anti-Inflamatório, Analgésico e Antipirético 

 
 

 



 

 

 

     Propriedades 

A redução da dor é percebida em cerca de 1 hora, com a intensidade máxima entre 2 

e 3 horas. 

Não deve ser utilizado não deve ser utilizado por mais de 14 dias para tratamentos em 

condições agudas.  

 
  

     Contraindicações 

Uso durante a gravidez e lactação: piroxicam não é recomendado durante a gravidez 

e a lactação 

Deve-se evitar o uso concomitante de piroxicam com AINEs sistêmicos não-aspirina, 

incluindo os inibidores da COX-2. O uso concomitante de dois AINEs sistêmicos podem 

aumentar a frequência de úlceras gastrintestinais e sangramento. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

Ácido acetilsalicílico; Anticoagulantes; Antiácidos, Anti-hipertensivos incluindo os 

diuréticos, inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) e antagonistas da 

angiotensina II e betabloqueadores; Glicosídeos cardíacos (digoxina e digitoxina); Cimetidina; 

Colestiramina; Corticosteroides; Ciclosporina; Lítio e outros agentes ligantes a proteínas; 

Metotrexato; Tacrolimo.  

 

 

     Reações Adversas 

Piroxicam em geral é bem tolerado. Sintomas gastrintestinais são os mais 

frequentemente encontrados, apesar de na maioria dos casos não interferir no curso da 

terapêutica.  



 

 

Avaliações objetivas da aparência da mucosa gástrica e da perda sanguínea intestinal 

mostram que 20 mg/dia de piroxicam, em doses únicas ou fracionadas, são significantemente 

menos irritantes ao trato gastrintestinal que o ácido acetilsalicílico. 

 

 

     Precauções 

Pode ser que ocorra alguns efeitos indesejados, como: 

Efeitos Cardiovasculares: Os AINEs podem causar o aumento do risco de 

desenvolvimento de eventos cardiovasculares trombóticos sérios, infarto do miocárdio e 

derrame, que podem ser fatais 

Hipertensão: Assim como todos os AINEs, piroxicam pode levar ao início de uma 

hipertensão ou piora de hipertensão preexistente, 

Retenção de Líquido e Edema: Assim como com outros fármacos conhecidos por inibir 

a síntese de prostaglandinas, foi observada retenção de líquido e edema em alguns pacientes 

Efeitos Gastrintestinais: Os AINEs, incluindo piroxicam, podem causar reações 

adversas gastrintestinais sérias incluindo inflamação, sangramento, ulceração e perfuração 

do estômago, intestino delgado ou grosso, que pode ser fatal. A administração de doses 

superiores a 20 mg por dia leva a um aumento do risco de efeitos colaterais gastrintestinais. 

Evidências de estudos observacionais sugerem que piroxicam pode estar associado com alto 

risco de toxicidade gastrintestinal grave, em relação a outros AINEs. Se ocorrer sangramento 

ou ulceração gastrintestinal durante o tratamento com piroxicam, o uso do medicamento 

deve ser interrompido. Os pacientes com maior risco de desenvolverem este tipo de 

complicação gastrintestinal com AINEs são os idosos, pacientes com doença cardiovascular, 

pacientes utilizando ácido acetilsalicílico concomitantemente, corticosteroides, inibidores 

seletivos de recaptação da serotonina e pacientes com história anterior ou ativa de doença 

gastrintestinal, como ulceração, sangramento gastrintestinal ou condições inflamatórias. 

Efeitos Renais: raramente os anti-inflamatórios não esteroides podem lesar os rins 

por diminuição da 



 

 

produção de substâncias (prostaglandinas) responsáveis por controlar a quantidade de 

sangue que chega até ele e pela intensidade da inflamação. 

O uso de AINEs, incluindo piroxicam, pode causar infertilidade temporária em algumas 

mulheres. 

Alguns estudos sugerem que o uso do piroxicam pode aumentar o risco de aborto 

espontâneo no início da  gravidez. 

 
 

     Concentração Recomendada 

 Artrite reumatoide, osteoartrite e espondilite anquilosante: a dose inicial de 20mg 

ao dia, em dose única (ou seja, 1 vez ao dia), seguida de 10mg a 30mg (a administração 

prolongada de doses de 30 mg leva a um risco maior de efeitos indesejáveis gastrintestinais) 

por dia. 

 Distúrbios músculo-esqueléticos agudos: não deve ser usado em tratamentos de 

primeira linha de distúrbios musculoesqueléticos agudos quando um AINE é indicado. Pelo 

mesmo motivo, não deve ser usado no tratamento de distúrbios musculoesqueléticos agudos 

em pacientes com maior risco de desenvolver eventos adversos gastrintestinais. A dose inicial 

de 40mg nos 2 primeiros dias (dose única ou fracionada). Para os 7 a 14 dias restantes, a dose 

deve ser reduzida para 20mg ao dia. 

 Dor pós-traumática e pós-operatória: a dose inicial recomendada é de 20mg ao dia, 

em dose única. Nos casos em que se deseja um efeito mais rápido, pode-se fazer como 

descrito nos distúrbios músculo esqueléticos agudos. 

 Gota aguda: não deve ser usado em tratamentos de primeira linha de gota aguda 

quando um AINE é indicado. Pelo mesmo motivo, não deve ser usado no tratamento de gota 

aguda em pacientes com maior risco de desenvolver eventos adversos gastrintestinais sérios. 

Iniciar a dose  única de 40mg ao dia, seguida nos próximos 4 a 6 dias por 40mg/dia, em dose 

única ou fracionada. O piroxicam não é indicado para o tratamento prolongado da gota. 



 

 

 Dismenorreia primária: piroxicam não deve ser usado em tratamentos de primeira 

linha de dismenorreia quando um AINE é indicado. Pelo mesmo motivo, não deve ser usado 

no tratamento de dismenorreia em pacientes com maior risco de desenvolver eventos 

adversos gastrintestinais sérios.  Assim que surgirem os sintomas, iniciar a dose recomendada 

de 40mg em dose única diária, nos dois primeiros dias do período menstrual e, se necessário, 

20mg por dia em dose única diária no 3º, 4º e 5º dias. 
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