
 

_____________________________________________________________ 
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  
CNPJ:14.378.615/0001-60  
Registro: ISSN 2594-522X 
 

 

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE ANTI-INFLAMATÓRIOS DISPENSADOS EM 
DROGARIA  

TEIXEIRA, L.M.A.1; SOARES, A.B.O1; VILAÇA, M.M.O.1; VILAÇA, M.M.O.1; SILVA, 
L.L.T.1; SILVA, N.S.1; SILVA, F.C1; MESQUITA-BRITTO, M.H.R.1,2 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ – AESPI (1) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO – UNIFSA (2) 

 

RESUMO 

Introdução: A inflamação é uma reação de defesa do organismo quando 
está diante de algum agente agressor, visando a cura ou o reparo no 
organismo. A resposta inflamatória pode ser aguda, quando o efeito é de curta 
duração e geralmente provoca edema e migração de leucócitos dos quais 
predominam os neutrófilos, enquanto a crônica é mais prolongada e há 
proliferação de vasos capilares e destruição do tecido. Os principais fármacos 
que atuam no processo inflamatório são os glicocorticoides que são agentes 
recomendados para o tratamento de doenças alérgicas e imunomediadas, 
choque séptico e cardiogênico e os AINES que atuam na redução do edema, 
eritema e dano tecidual resultante de processos inflamatórios. O presente 
estudo teve por objetivo avaliar os anti-inflamatórios mais dispensados em uma 
drogaria comunitária, fazendo com que seja possível traçar um perfil 
farmacológico do que está sendo mais utilizado dessa classe terapêutica na 
comunidade pesquisada. Metodologia: Foi realizado um estudo quantitativo, 
descritivo retrospectivo em que foi analisado o perfil dos anti-inflamatórios com 
maior dispensação no período de março a junho de 2019, em uma Drogaria na 
região sudeste de Teresina-PI. Foram incluídos todos os anti-inflamatórios no 
período estipulado e em seguida dados os resultados foram organizados 
através de Software Microsoft Excel, com tabulações com tabelas para a 
discussão. Resultados e discussão: As classes terapêuticas analisadas de 
acordo com a dispensação foram os anti-inflamatórios não esteroidais, os 
esteroidais (corticoides) e outros medicamentos com efeito anti-inflamatório, 
onde destacam-se a Nimesulida (AINE), Ibuprofeno (AINE) e Torsilax 
(analgésico/ relaxante muscular e anti-inflamatório), com 90, 40 e 30 
dispensações respectivamente. Conclusão: A partir da investigação realizada, 
conclui-se que na Drogaria da região Sudeste de Teresina-PI os anti-
inflamatórios mais dispensados foram os anti-inflamatórios não esteroidais, os 
esteroidais (corticoides) e outros medicamentos com efeito anti-inflamatório, 
onde destacam-se a Nimesulida (AINE), Ibuprofeno (AINE) e Torsilax 
(analgésico/ relaxante muscular e anti-inflamatório), com 90, 40 e 30 
dispensações respectivamente.  
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ABSTRAC 

Introduction: Inflammation is a defense reaction of the body when it is in front 
of an aggressor agent, aiming at healing or repair in the body. The inflammatory 
response may be acute when the effect is short-lived and usually causes 
edema and leukocyte migration of which neutrophils predominate, while chronic 
is longer and there is proliferation of capillaries and tissue destruction. The main 
drugs acting on the inflammatory process are glucocorticoids, which are 
recommended agents for the treatment of allergic and immune-mediated 
diseases, septic and cardiogenic shock, and NSAIDs that reduce edema, 
erythema and tissue damage resulting from inflammatory processes. The 
present study aimed to evaluate the most dispensed anti-inflammatory drugs in 
a community drugstore, making it possible to draw a pharmacological profile of 
what is being used most of this therapeutic class in the researched community. 
Methodology: A quantitative descriptive retrospective study was carried out, 
analyzing the profile of the most dispensed anti-inflammatory drugs from March 
to June 2019, in a drugstore in the southeast region of Teresina-PI. All anti-
inflammatory drugs were included in the stipulated period and then the results 
were organized using Microsoft Excel software, with tabular tables for 
discussion. Results and discussion: The therapeutic classes analyzed 
according to the dispensation were non-steroidal anti-inflammatory drugs, 
steroidal anti-inflammatory drugs (corticosteroids) and other anti-inflammatory 
drugs, such as Nimesulide (NSAID), Ibuprofen (NSAID) and Torsilax (analgesic 
/ muscle relaxant and anti-inflammatory), with 90, 40 and 30 dispensations 
respectively. Conclusion: From the research, it is concluded that in the 
Drugstore of the southeast region of Teresina-PI the most dispensed anti-
inflammatory drugs were non-steroidal anti-inflammatory drugs, steroids 
(corticosteroids) and other drugs with anti-inflammatory effect, where they stand 
out. Nimesulide (NSAID), Ibuprofen (NSAID) and Torsilax (analgesic / muscle 
relaxant and anti-inflammatory), with 90, 40 and 30 dispensations respectively. 

Keywords - Anti-inflammatory inflammation; NSAIDs; Ibuprofen. 
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INTRODUÇÃO 

A inflamação é caracterizada como uma resposta de defesa frente ao 
ataque do agente agressor e tem como objetivo promover a cura ou reparo no 
organismo (SILVA; MACEDO, 2011). Fisiopatologicamente a ativação da 
fosfolipase A2, em resposta a vários estímulos hidrolisa os fosfolipídios da 
membrana, liberando ácido araquidônico no citoplasma, servindo de substrato 
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para duas enzimas a cicloxigenase (Cox) e lipoxigenase, pela via da Cox é 
gerado prostaglandina e tromboxano A2 e pela via lipoxigenase é formado 
leucotrienos, lipoxinas e outros produtos. Existem duas isoformas da enzima 
Cox: Cox-1 e Cox-2 alvo de atuação dos fármacos anti-inflamatórios 
(BATLOUNI, 2010) 

A inflamação pode ser aguda ou crônica, a aguda caracteriza-se por um 
efeito rápido e de curta duração, geralmente de horas para poucos dias, sua 
principal característica é o exsudado de fluidos e edema, migração de 
leucócitos dos quais predominam os neutrófilos. A inflamação crônica tem 
duração mais longa, com a presença de linfócitos, macrófagos, proliferação de 
vasos capilares e destruição do tecido. A inflamação quando não controlada 
pode desencadear lesões teciduais presentes em muitas patologias (ABARCA, 
2016) 

Sobre os fármacos que atuam no combate a inflamação, os 
glicocorticoides constituem um grupo de drogas com efeitos anti-inflamatórios e 
imunossupressores, são agentes recomendados para o tratamento de doenças 
alérgicas e imunomediadas, choque séptico e cardiogênico e outro grupo de 
drogas com efeitos anti-inflamatório diz respeito aos agentes anti-inflamatórios 
não esteroidais, AINES. Seus maiores efeitos farmacológicos são redução do 
edema, eritema e dano tecidual resultante de processos inflamatórios 
(FONSECA; VILORIA; REPETTI, 2002). 

Dentro desse contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar os anti-
inflamatórios mais dispensados em uma drogaria comunitária, fazendo com 
que seja possível traçar um perfil farmacológico do que está sendo mais 
utilizado dessa classe terapêutica na comunidade pesquisada. 

  
 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo retrospectivo, sendo o 
procedimento metodológico documental. Os registros no sistema informatizado 
de controle de medicamentos foram investigados no período de março a junho 
de 2019, em uma Drogaria na região sudeste de Teresina-PI. Foram incluídos 
todos os anti-inflamatórios no período estipulado e excluídos os medicamentos 
que não pertenciam a essa classe terapêutica e dispensação fora do período 
pesquisado. Após a coleta dos dados os resultados foram organizados através 
de Software Microsoft Excel, com tabulações em tabelas para a discussão.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

TABELA 01. Número de medicamentos anti-inflamatórios e suas classes terapêuticas 
dispensados no período de março a junho de 2019, em uma drogaria da zona sudeste 
de Teresina, Piauí.  
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CLASSE PRINCÍPIO ATIVO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL 

AINEs Diclofenaco potássico 3 1 2 3 9 

Diclofenaco 
colestiramina 

3 1 3 6 13 

Diclofenaco sódico 3 5 8 12 28 

Diclofenaco dietilamônio - - - 1 1 

Piroxicam 1 2 2 3 8 

Ibuprofeno 12 7 9 12 40 

Nimesulida 13 21 25 31 90 

Meloxicam - - 3 4 7 

Etodolaco - - - 1 1 

Cetoprofeno 3 2 6 8 19 

Naproxeno 2 4 3 5 14 

Ácido mefenâmico 1 1 2 3 7 

Esteroidais  Betametasona 4 1 3 4 12 

Mometasona 1 - - 1 2 

Dexametasona 1 3 6 8 18 

Butasona cálcica 1 - 2 5 8 

Hidrocortisona 1 - - 1 2 

Outros com 
efeito anti-
inflamatório 

Alginac 1 - - 1 2 

Neosaldina 4 3 7 9 23 

Torsilax 7 5 7 11 30 

Infralax 3 3 4 6 26 

Tandrilax 2 1 2 3 8 

Tandriflan 1 - 1 1 3 

Prednisolona 3 3 4 7 17 
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Prednisona 2 - - 2 4 

Tensaldin 1 1 1 1 4 

Tenoxicam 2 1 - 2 5 

Doril 1 - 2 5 8 

 

A Nimesulida apresenta ações analgésicas, anti-inflamatórias e 
antipiréticas, estando indicados no tratamento de estados febris, processos 
inflamatórios relacionados com a liberação de prostaglandinas, notadamente 
osteoarticulares e musculoesqueléticas; e também como analgésico para 
cefaleias, mialgias, e no alívio da dor pós-operatória (SOUSA; ARAÚJO NETO; 
PARTATA, 2016). 

CONCLUSÕES 

A partir da investigação realizada, conclui-se que na Drogaria da região 
Sudeste de Teresina-PI os anti-inflamatórios mais dispensados foram os anti-
inflamatórios não esteroidais, os esteroidais (corticoides) e outros 
medicamentos com efeito anti-inflamatório. A Nimesulida foi o medicamento 
com mais dispensação, 90 ao todo, é um fármaco que pertence à classe das 
sulfonanilidas e apresenta atividade anti-inflamatória, antipirética e analgésica. 
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