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     Introdução 

  Mecanismo de Ação:  

 O nome químico da sulfassalazina é ácido 5-[[ p-(2-piridilsulfamoil) fenil]azo] salicílico 

e seu modo de ação não está completamente elucidado, mas parecer estar relacionado com 

suas propriedades anti- inflamatórias e imunossupressoras observadas em modelos 

experimentais in vitro. Os seguintes mecanismos têm sido propostos: inibição da síntese de 

citocinas, prostaglandinas e leucotrienos; ação antioxidante; inibição da expansão clonal de 

populações de linfócitos B e T patogênicas e redução da adesão e função de leucócitos. A 

sulfassalazina é uma pró-droga composta de ácido 5-aminossalicílico (5-ASA) ligado a –

Anti-inflamatório: Tratamento das Colites Ulcerativas e na Artrite 
Reumatoide 
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sulfapiridina (SP) por um anel azo. O 5-ASA é responsável pela eficácia da sulfassalazina, 

enquanto a SP é responsável pela maioria dos seus eventos adversos. 

 
 

     Indicações 

 • Gastroenterologia: tratamento da retocolite ulcerativa inespecífica, tratamento da 

colite ulcerativa média ou moderada, terapia adjuvante na colite ulcerativa severa e na 

doença de Crohn. 

 • Reumatologia: tratamento da artrite reumatoíde e espondilite anquilosante. 

 
  

     Contraindicações 

 Não deve-se utilizar sulfassalazina nos seguintes casos: 

 Hipersenbilidade à sulfassalazina, seus metabólitos, sulfonamidas ou salicilatos. 

 Na obstrução urinária ou intestinal. 

 Pacientes com porfiria não devem receber sulfonamidas pois há relatos de que estas 

drogas podem precipitar um ataque agudo. 

 Contraindicado para menores de 2 anos. 

 A sulfassalazina está classificada na categoria B de risco na gravidez. 

 Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-

dentista. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 As seguintes interações medicamentosas já foram descritas quando a sulfassalazina e 

derivados do 5-ASA foram administrados concomitantemente a outros medicamentos: 

o Diminuição das concentrações plasmáticas de digoxina, ácido fólico e metilfolato; 

o Aumento do risco de sangramentos com heparina (incluindo heparina de baixo peso 

molecular); 
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o Aumento da hepatotoxicidade do metotrexato; 

o Aumento da nefrotoxicidade de anti-inflamatórios não esteroides e 

o Aumento do risco de metahemoglobinemia com prilocaína, óxido nítrico e nitrito sódico. 

 

 

     Reações Adversas 

 Os eventos adversos da sulfassalazina são apresentados a seguir, em ordem 

decrescente de frequência: 

 Reações muito comuns (>1/10): 

 - Sistema nervoso central: cefaleia. 

 - Dermatológico: erupções cutâneas. 

 - Gastrointestinais: náusea, vômito, dispepsia, anorexia. 

 - Sistema genitourinário: oligospermia reversível. 

 

 Reações comuns (> 1/100 e < 1/10): 

 - Sistema nervoso central: tontura. 

 - Dermatológico: prurido, urticária. 

 - Gastrointestinais: dor abdominal, estomatite. 

 - Hematológicos: leucopenia, trombocitopenia, anemia com corpos de Heinz e 

anemia hemolítica.  

 - Hepático: alterações em exames de função hepática. 

 - Sistema respiratório: cianose. 

 - Outros: febre.  
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     Precauções 

 Sulfassalazina deve ser administrada com cuidado em pacientes com alergia severa ou 

asma bronquial. A administração adequada de líquidos deve ser mantida de modo a prevenir 

a cristalúria e a formação de cálculos. 

 Pacientes com deficiência de glicose-6 fosfato desidrogenase, devem ser observados 

cuidadosamente quanto a sinais de anemia hemolítica. Esta reação é frequentemente dose-

relacionada. 

 Seu uso deve ser descontinuado imediatamente caso ocorram reações tóxicas ou 

hipersensibilidade. 

  

 
     Concentração Recomendada 

 Iniciar com 3 a 4 g diários em doses divididas igualmente, por via oral. 

 Em alguns casos é mais prudente iniciar o tratamento com dosagem menor, por 

exemplo, 1 a 2 g diários, para diminuir efeitos gastrointestinais adversos. 

 Se as doses diárias necessárias para alcançar os efeitos desejados excederem 4 g, 

deve-se considerar o risco de toxicidade aumentado. 
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