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Meloxicam é uma droga anti-infl amatória não esteróide, inibidor específi co da 
cicloxigenase-2 (cox-2). Este bloqueio seletivo e específi co confere um duplo 
benefício terapêutico ao conseguir, por um lado, uma notável atividade an-
ti-infl amatória-analgésica nos pacientes reumáticos e, por outro lado, uma ex-
celente tolerância com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Possui 
uma boa absorção digestiva e uma ótima biodisponibilidade, após uma única 
dose oral. Difunde-se facilmente até o sangue e tecidos infl amados, possui uma 
elevada ligação às proteínas plasmáticas e seus metabólitos são excretados em 
igual proporção tanto na urina como nas fezes.

INDICAÇÕES:

Meloxicam é indicado em patologias infl amatórias dolorosas ou degenerativas 
do aparelho osteomioarticular, artrite reumatóide, osteoartrite, osteoartrose, 
tendinite, bursite, distensões miotendinosas. Processos infl amatórios dolorosos 
agudos e crônicos.

DOSE:

Dose de ataque em patologias agudas: 15mg, dose única diáira.. Em afecções 
crônicas ou dose dose de manutenção: 7,5mg, dose única diária. A dose diária 
máxima não deve ser superior a 15mg/dia.

EFEITOS ADVERSOS:

Ocasionalmente pode ocorrer dispepsia, náuseas, vômitos, epigastralgias, con-
stipação, fl atulência e/ou diarréia. Em nível cutâneo, prúrido, exantema, urticária 
e reações de hipersensibilidade.

PRECAUÇÕES:

- Pacidentes com antecedentes de doenças gastrintestinais ou que recebem 
anticoagulantes orais.

- Em pacientes com insufi ciência renal ou submetidos a hemodiálise, a dose 
não deve superar 7,5mg/dia.

INTERAÇÕES:

Anticoagulantes orais: aumentam o risco de sangramento. Lítio: pode aumentar 
as suas concentrações séricas. Colestiramina: ao ligar-se ao Meloxicam, pode 
eliminá-lo mais rapidamente. Anti-hipertensivos: podem diminuir seus efeitos 
por inibição das prostaglandinas vasodilatadoras.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Meloxicam é contra-indicada em pacientes com úlcera gastroduodenal ativa, 
insufi ciência hepática ou renal severa, gravidez e lactação. Antecedentes de hip-
ersensibilidade ao fármaco ou de asma, angioedema, urticária, pólipos nasais, 
relacionados com agentes antiinfl amatórios não esteróides.
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