
O uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) pode ser acompanhado de reações de intolerância cutânea, sintomas 
respiratórios e até reações semelhantes às anafiláticas. Desse modo, os autores realizaram um estudo para determinar a 
tolerância ao celecoxibe em pacientes com história de intolerância a AINEs, e comparar com as tolerabilidades ao parace-
tamol e à nimesulida. Foram incluídos 106 pacientes com intolerância a AINEs de forma bem documentada. Tais pacientes 
receberam paracetamol no dia um, nimesulida no dia dois e celecoxibe no dia três. O teste foi considerado positivo quan-
do apareceram sintomas objetivos (rubor facial, urticária, angioedema, rinite, conjuntivite, dispneia ou tosse associada com 
queda do VEF

1
 > 20%, hipotensão). Foram realizados 261 testes, sendo positivos em apenas 4,7% com o celecoxibe, 15,6% 

com o paracetamol e 17,6% com a nimesulida. Reações de intolerância tenderam a ser mais comuns entre os pacientes 
asmáticos (38,9%) do que entre os não asmáticos (19,3%; p = 0,071). Dessa forma, os autores concluíram que o celecoxibe 
é bem tolerado pela maioria dos pacientes com intolerância a AINEs. 

 COMENTÁRIO MÉDICO: EFICÁCIA E SEGURANÇA DO TRATAMENTO DA DOR 
LOMBAR COM CELECOXIBE 

A dor lombar é um problema de saúde importante e comum, acometendo mais da metade dos brasileiros anualmente1, 
sendo que, em 15% destes, a dor lombar é crônica2.  

Atualmente, os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são considerados fármacos de primeira linha para o tratamento 
da dor lombar crônica3. Entre esses, destaca-se o celecoxibe, um AINE seletivo da ciclooxigenase (COX)-2, o que permite 
minimizar efeitos adversos gastrointestinais e de agregação plaquetária relacionados à inibição da COX-14. Em estudos 
randomizados em pacientes com dor lombar crônica inespecífica, o celecoxibe se mostrou mais eficaz na redução da dor 
do que o paracetamol5 e superior ao tramadol6. 

De forma importante, o celecoxibe se mostrou um AINE bem tolerado mesmo em pacientes que apresentaram into-
lerância a outros AINEs. Em estudo com indivíduos que tiveram reação de hipersensibilidade à nimesulida, foi possível o 
uso de celecoxibe sem causar reações em 93% dos casos7. Em outro estudo prospectivo, pacientes que tiveram reações a 
outros AINEs receberam celecoxibe, paracetamol ou nimesulida, com reações em apenas 4,7% dos testes com celecoxibe, 
em comparação a 15,6% com paracetamol e 17,6% com nimesulida8. 

Além da segurança gastrointestinal, o celecoxibe apresenta segurança cardiovascular, uma preocupação frequente com 
os anti-inflamatórios COX-2 seletivos9, com risco cardiovascular semelhante ao do placebo10-12. O estudo PRECISION, com 
mais de 24 mil pacientes, mostrou que a taxa incidência de eventos cardiovasculares maiores com o celecoxibe em uso 
prolongado é semelhante à do ibuprofeno e à do naproxeno13.
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DOR LOMBAR CRÔNICA 
ACOMETE ATÉ 15% DOS 

BRASILEIROS1.

ATÉ 85% DOS 
INDIVÍDUOS IRÃO 

APRESENTAR PELO 
MENOS UM EPISÓDIO DE 
DOR LOMBAR EM SUAS 

VIDAS2.

EM ADOLESCENTES, A 
PREVALÊNCIA ANUAL 
DE DOR LOMBAR PODE 
CHEGAR ATÉ 19,5% NO 

BRASIL1.

NO BRASIL, A 
PREVALÊNCIA ANUAL 
DE DOR LOMBAR EM 

ADULTOS É MAIOR QUE 
50%1.




