Uso: Externo/Interno

CAS: 89796-99-6

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C16H13Cl2NO4

Fator de Equivalência: Não se aplica

PM: 354,2

ACECLOFENACO
ANTI-INFLAMATÓRIO
O Aceclofenaco é um anti-inflamatório não hormonal, analgésico e antipiréico, derivado do
ácido fenilacético. Seu mecanismo de ação está relacionado à diminuição da produção de
prostaglandinas, por inibição da ciclooxigenase.
Recomendação de uso
Para uso interno, a dosagem usual é de 100mg a 200mg ao dia.
Para uso externo, em formulações tópicas, indica-se 1,5%.
Aplicações
O uso de Aceclofenaco está indicado no tratamento de processos inflamatórios como
odontalgias, traumatismos, dores musculares, artrite reumatoide, osteoartrite e espondilite
anquilosante. É usado também em formulações tópicas, em processos dolorosos e
inflamatórios como artroses, tendinites, tenossinovites, epicondilites, tumefação e dor pós
traumática.
Mecanismo de ação
O Aceclofenaco é rapidamente absorvido após administração oral, e em 30 minutos já se
pode verificar o seu efeito analgésico. O pico de concentração plasmática ocorre entre 1 a
3 horas da administração oral, e a meia vida de eliminação plasmática é de 6 a 7 horas.
Tem ampla difusão tecidual, especialmente no líquido sinovial, onde atinge concentrações
elevadas. Ensaios clínicos comparativos com outros anti-inflamatórios não hormonais,
particularmente com os derivados do ácido fenilacético, mostraram uma menor incidência
de reações adversas gastrointestinais e hepáticas, e consequentemente uma maior
aderência ao tratamento.
Reações adversas
Os efeitos adversos mais comuns causados pelo uso de Aceclofenaco são transtornos
digestivos, náuseas e diarreias. Geralmente são leves e reversíveis. Alguns efeitos mais
raros atingem o SNC, e consistem em cefaleia, vertigem, sonolência, entre outros.
Interações
A principal interação do Aceclofenaco, como outros anti-inflamatórios não hormonais,
consiste no aumento dos efeitos dos anticoagulantes orais, aumento das concentrações
plasmáticas de lítio e glicosídeos cardiotônicos.
Precauções
Para o uso do Aceclofenaco, deve-se ter precaução em pacientes com distúrbios
gastrointestinais ou hematopoiéticos, e em afecções hepáticas, cardíacas ou renais graves.
Deve ser usado em dosagens reduzidas em pacientes idosos e seu uso não é recomendado
durante a gravidez.

Contra Indicações
O Aceclofenaco é contra indicado em pacientes com úlcera gastroduodenal. Também é
contra indicado na hipersensibilidade ao fármaco, ou nos pacientes a quem o ácido acetil
salicílico e outros anti-inflamatórios não hormonais desencadeiem urticária ou reações
alérgicas.
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