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RESUMO 

Introdução: A nimesulida é um anti-inflamatório não esteróide (AINE), com 
ação preferencialmente sobre a COX-2. Têm sido relatados, em vários países, 
casos clínicos em que a hepatotoxicidade ocorreu de forma severa e até fatal 
tendo associação a nimesulida. Assim, o objetivo do presente estudo foi 
realizar uma revisão da literatura sobre a hepatotoxicidade associada à 
nimesulida, baseada em relatos de casos publicados em vários países e em 
estudos que procuram identificar quais os mecanismos de ação envolvidos 
nesse tipo de reação adversa. Metodologia: Trata-se de um estudo 
retrospectivo, com revisão literária a partir de publicações indexadas nas bases 
de dados Web of Science, SciELO, ScienceDirect e PubMed. Com estudos 
publicados entre os anos de 2008 a 2019, nos idiomas português e inglês. 
Onde foram selecionados 20 artigos para a elaboração deste trabalho. 
Resultados e Discussão: Dos vinte artigos selecionados e analisados, 
constatou-se que 33 pacientes relataram ter lesão hepática induzida por 
nimesulida, onde os casos foram relatados em 12 países, incluindo Israel, 
Bélgica, França, Grécia, Itália, Irlanda, Islândia, Espanha, Suíça, Sérvia, 
Singapura e Coréia do Sul. A idade média dos pacientes foi de 56,8 ± 15,6 
anos. A idade de 55 anos foi um fator de risco encontrado em 22 (66,7%) 
pacientes. A maioria dos pacientes com lesão hepática era do sexo feminino (n 
= 28, 84,8%) e a dose de nimesulida relatada nos estudos foi de 100 mg ou 
200 mg por dia, com exceção de dois pacientes que receberam 150 mg diários. 
A duração do tratamento com nimesulida antes da apresentação inicial de 
sinais e sintomas de hepatotoxicidade variou de 8 horas a 189 dias (mediana 
42 dias). Dos 33 pacientes identificados, apenas dois pacientes tinham sinais 
de hipersensibilidade, como aumento de eosinofilia ou autoanticorpos 
específicos do fígado. O tipo de lesão hepática relatado foi hepatocelular em 14 
casos (42,4%), colestática em 6 casos (18,2%) e mista em 4 casos (12,1%), 
enquanto o tipo era desconhecido em 9 casos (27,3%) devido a dados 
insuficientes. O aumento da incidência de lesão hepática induzida por drogas 
(DILI) nos idosos acarreta em mudança biológica em termos de alterações 
farmacocinéticas associadas ao envelhecimento. Embora exista um padrão de 
preponderância feminina para lesão hepatocelular, que é relatado em várias 
séries de casos, mais avaliações epidemiológicas, projetos de estudo bem 
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validados, bem como estudos patológicos, são necessários para explicar 
diferença e sua prevalência, tal como os padrões e gravidade dos sintomas 
associados à hepatotoxicidade por nimesulida. Conclusões: A associação da 
nimesulida à hepatotoxicidade representa um importante agravo a saúde 
humana, principalmente por ser de baixo custo, a sua grande comercialização 
torna-se preocupante, assim a notificação de ocorrência de casos de 
hepatotoxicidade relacionada à nimesulida deve ser registrada para que haja 
maiores estudos e programas de conscientização para o uso deste 
medicamento, que na maioria das vezes é adquirido sem receita e prescrição 
médica. 

Palavras-chave – Anti-inflamatórios; Fígado; Toxicidade; Fármacos. 
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ABSTRACT 

Introduction: Nimesulide is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), 
with a preferred action on COX-2. Clinical cases in which hepatotoxicity has 
occurred in a severe and even fatal manner and have been associated with 
nimesulide have been reported in several countries. Thus, the aim of the 
present study was to review the literature on hepatotoxicity associated with 
nimesulide, based on case reports published in several countries and on 
studies that seek to identify the mechanisms of action involved in this type of 
adverse reaction. Methodology: This is a retrospective study, with a literary 
review from publications indexed in the Web of Science, SciELO, ScienceDirect 
and PubMed databases. With studies published between the years 2008 and 
2019, in Portuguese and English. Where 20 articles were selected for the 
elaboration of this work. Results and Discussion: Of the twenty articles 
selected and analyzed, it was found that 33 patients reported having hepatic 
injury induced by nimesulide, where cases were reported in 12 countries, 
including Israel, Belgium, France, Greece, Italy, Ireland, Iceland, Spain, 
Switzerland, Serbia , Singapore and South Korea. The mean age of the patients 
was 56.8 ± 15.6 years. The age of 55 years was a risk factor found in 22 
(66.7%) patients. The majority of patients with hepatic injury were female (n = 
28, 84.8%) and the dose of nimesulide reported in the studies was 100 mg or 
200 mg daily, except for two patients receiving 150 mg daily. The duration of 
treatment with nimesulide prior to the initial presentation of signs and symptoms 
of hepatotoxicity ranged from 8 hours to 189 days (median 42 days). Of the 33 
patients identified, only two patients had signs of hypersensitivity, such as 
increased eosinophilia or specific autoantibodies of the liver. The type of hepatic 
lesion reported was hepatocellular in 14 cases (42.4%), cholestatic in 6 cases 
(18.2%) and mixed in 4 cases (12.1%), whereas type was unknown in 9 cases 
(27 , 3%) due to insufficient data. Increased incidence of drug-induced liver 
injury (ILD) in the elderly leads to biological change in terms of age-related 
pharmacokinetic changes. Although there is a female preponderance pattern for 
hepatocellular injury, which is reported in several case series, more 
epidemiological assessments, well-validated study designs, as well as 
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pathological studies, are needed to explain difference and their prevalence, 
such as patterns and severity of the symptoms associated with nimesulide 
hepatotoxicity. Conclusions: The association of nimesulide with hepatotoxicity 
represents an important human health impairment, mainly because it is low 
cost, its great commercialization becomes worrisome, so the notification of 
cases of hepatotoxicity related to nimesulide should be registered in order to 
have more studies and awareness programs for the use of this medication, 
which is most often acquired without prescription and prescription. 

Keywords - Anti-inflammatory; Liver; Toxicity; Drugs. 
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INTRODUÇÃO 

A nimesulida é um anti-inflamatório não esteróide (AINE), com ação inibindo 

seletivamente a COX-2 e apresenta ações analgésicas, anti-inflamatórias e 

antipiréticas, estando indicada no tratamento de estados febris, processos 

inflamatórios relacionados com a liberação de prostaglandinas, notadamente 

ósseo articulares e musculoesqueléticas, assim como analgésico para 

cefaleias, mialgias e no alívio da dor pós-operatória. Além da inibição seletiva 

da COX-2, a nimesulida neutraliza a formação de radicais livres de oxigênio 

produzidos durante o processo inflamatório (KWON et al., 2019). A 

hepatotoxicidade, embora seja raramente relatada como efeito adverso aos 

AINEs, pode se manifestar de forma severa, o que fez com que alguns 

fármacos dessa categoria fossem retirados do mercado (DARA et al., 2017). A 

nimesulida foi comercializada inicialmente na Itália a partir de 1985. Após o seu 

lançamento, vários relatos de casos de hepatotoxicidade e até mesmo 

insuficiência hepática fatal causada por ela fez com que alguns países 

reexaminassem o perfil de segurança no uso desse fármaco (DONATI et al., 

2016). No Brasil, embora a nimesulida seja um anti-inflamatório de ampla 

aceitação e comercialização, não foram documentados, ainda, relatos de 

toxicidade hepática associada a ela. O objetivo do presente estudo foi realizar 

uma revisão da literatura sobre a hepatotoxicidade associada à nimesulida, 

baseada em relatos de casos publicados em vários países e em estudos que 

procuram identificar quais os mecanismos de ação envolvidos nesse tipo de 

reação adversa. 

 

METODOLOGIA 

Estratégia de busca: Trata-se de um estudo retrospectivo, com revisão literária 

a partir de publicações indexadas nas bases de dados Web of Science, 



 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

SciELO, ScienceDirect e PubMed. Foram consideradas os estudos publicados 

entre 2008 a 2019. Utilizou-se a combinação dos descritores específicos 

“nimesulida ou nimesulide”, “anti-inflamatório ou anti-inflammatory” 

“hepatotoxidade ou hepatotoxicity”.  

Critérios de inclusão: Foram incluídos no presente estudo artigos que 

abordassem claramente o tópico “hepatotoxicidade associada à nimesulida”, 

nos idiomas português e inglês e que foram publicados entre os anos de 2008 

a 2019. Os estudos que não abordavam os critérios de inclusão foram 

excluídos 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos critérios da metodologia, 35 artigos foram selecionados, sendo 

realizado a leitura criteriosa dos mesmos, onde foram analisados todos os 

resumos dos trabalhos pesquisados e também as referências destes para 

identificação de possíveis estudos relevantes, onde 20 atendiam aos requisitos 

propostos da pesquisa. 

Segundo Ferreira e Lopes (2015), a nimesulida é um anti-inflamatório não 
esteróide com uma aparente seletividade para ciclooxigenase-2, cujo uso vem 
aumentando na prática clínica, embora questionamentos tenham sido 
levantados recentemente sobre os riscos em relação à hepatotoxicidade. 

 

Figura 1. Estrutura química da nimesulida 
Fonte: Ruela et al., 2009 

 

Com base nos vinte artigos selecionados e analisados, constatou-se que 33 
pacientes relataram ter lesão hepática induzida por nimesulida dos relatos de 
casos e séries incluídas no estudo. Os casos foram relatados em 12 países, 
incluindo Israel, Bélgica, França, Grécia, Itália, Irlanda, Islândia, Espanha, 
Suíça, Sérvia, Singapura e Coréia do Sul. A idade média dos pacientes foi de 
56,8 ± 15,6 anos. A idade de 55 anos foi um fator de risco encontrado em 22 
(66,7%) pacientes. A maioria dos pacientes com lesão hepática era do sexo 
feminino (n = 28, 84,8%), e a dose de nimesulida relatada nos estudos foi de 
100 mg ou 200 mg por dia, com exceção de dois pacientes que receberam 150 
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mg diários. A duração do tratamento com nimesulida antes da apresentação 
inicial de sinais e sintomas de hepatotoxicidade variou de 8 horas a 189 dias 
(mediana 42 dias). Dos 33 pacientes identificados, apenas dois pacientes 
tinham sinais de hipersensibilidade, como aumento de eosinofilia ou 
autoanticorpos específicos do fígado. O tipo de lesão hepática relatado foi 
hepatocelular em 14 casos (42,4%), colestática em 6 casos (18,2%) e mista em 
4 casos (12,1%), enquanto o tipo era desconhecido em 9 casos (27,3%) devido 
a dados insuficientes. De acordo com Mitchell, Hilmer (2010), o aumento da 
incidência de lesão hepática induzida por drogas (DILI) nos idosos acarreta em 
mudança biológica em termos de alterações farmacocinéticas associadas ao 
envelhecimento. Segundo WALKER (2008), embora exista um padrão de 
preponderância feminina para lesão hepatocelular, que é relatado em várias 
séries de casos, mais avaliações epidemiológicas projetos de estudo bem 
validados, bem como estudos patológicos, são necessários para explicar 
diferença e sua prevalência, bem como os padrões e gravidade dos sintomas 
associados à hepatotoxicidade por nimesulida. De acordo com Araújo (2012), 
vários dos mecanismos pelos quais se desenvolve a toxicidade hepática por 
medicamentos já foram esclarecidos, entre eles destacam-se: a 
biotransformação de xenobióticos mediada por enzimas do citocromo 
P450(CYP); a depleção de ATP; a ligação a constituintes citoplasmáticos e 
nucleares, como também interferências no RNA. Dessa forma, a nimesulida 
transfere prótons para a matriz mitocondrial, diminui o potencial da membrana 
mitocondrial e aumenta a respiração mitocondrial. O aumento da respiração 
leva a uma depleção progressiva da enzima nicotinamida adenina nucleotídeo 
fosfato (NADP), à oxidação e à depleção de glutationa, ao aumento intracelular 
das espécies reativas de oxigênio, ao início da mudança da permeabilidade 
mitocondrial, à depleção de ATP, ao aumento do cálcio celular e à necrose nas 
células de hepatoma humano incubadas sem albumina. Assim a eliminação da 
nimesulida é quase que exclusivamente através do metabolismo hepático, 
sendo metabolizada pelas enzimas do citocromo P450. Dessa forma, a 
insuficiência hepática modifica quase que completamente o perfil 
farmacocinético da nimesulida, aumentando significativamente as taxas de seu 
metabólito 4- hidroxinimesulida e sua meia-vida plasmática, reduzindo assim a 
sua eliminação.  
 
CONCLUSÕES 

Diante do que foi observado, percebe-se que a associação da nimesulida à 
hepatotoxicidade representa um importante agravo a saúde humana, 
principalmente por ser de baixo custo, a sua grande comercialização torna-se 
preocupante, assim a notificação de ocorrência de casos de hepatotoxicidade 
relacionada à nimesulida deve ser registrada para que haja maiores estudos e 
programas de conscientização para o uso deste medicamento, que na maioria 
das vezes é adquirido sem prescrição médica e é utilizado de maneira 
indiscriminada. 
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