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FICHA DE DADOS DA NOVA ZELÂNDIA

1. NOME DO PRODUTO

TENOXICAM Devatis Pó para Injeção, 20 mg

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Substância ativa:
Cada frasco contém 20 mg de Tenoxicam.
A solução reconstituída de Tenoxicam Devatis contém 10 mg/ml de tenoxicam.

Excipiente(s):
Para a lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Frasco contendo pó liofilizado para injeção Massa 
liofilizada de cor amarelo-esverdeada

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas
Tenoxicam Devatis é indicado em adultos para o tratamento sintomático das seguintes doenças 
inflamatórias e degenerativas dolorosas do sistema músculo-esquelético:
-
-
-
-
-

artrite reumatoide
osteoartrite
artrose
espondilite anquilosante
distúrbios extra-articulares, por exemplo, tendinite, bursite, periartrite de ombros (síndrome ombro-mão) ou quadris, 
distensões e entorses
dor pós-operatória-

4.2 Posologia e modo de administração

Posologia/frequência e duração da administração
Os efeitos indesejáveis   podem ser minimizados utilizando a dose eficaz mais baixa durante o período mais curto possível 
necessário para controlar os sintomas (ver secção 4.4).
Para todas as indicações, exceto dor pós-operatória, uma dose única diária de 20 mg deve ser administrada na mesma 
hora do dia.
Para dor pós-operatória, a dose recomendada é de 40 mg por dia durante 5 dias.
No tratamento de doenças crônicas, o efeito terapêutico do tenoxicam é evidente no início do tratamento e há um 
aumento progressivo da resposta ao longo do tempo. Em doenças crônicas, doses diárias superiores a 20 mg não são 
recomendadas, pois isso aumentaria a frequência e a intensidade das reações indesejadas sem aumentar 
significativamente a eficácia.
Para pacientes que necessitam de tratamento de longo prazo, uma redução para uma dose oral diária de 10 mg pode ser tentada para 

manutenção (isso não pode ser alcançado com este produto, ou seja, uma apresentação em comprimido deve ser usada).

Método de administração
O poder liofilizado no frasco deve ser dissolvido em 2 ml de água estéril para injeção. A solução preparada deve 
ser administrada por injeção em bolus intramuscular (IM) ou intravenosa (IV) imediatamente. Quando indicado, o 
tratamento é iniciado com dose única por administração IV ou IM diariamente por um ou dois dias
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e tenoxicam continuado administrado por via oral ou retal.
O pó liofilizado para injeção é desenvolvido para administração em bolus IM ou IV; devido à possibilidade de 
precipitação não deve ser usado por infusão.

Informações adicionais sobre populações especiais

Insuficiência renal
As recomendações de dosagem acima também se aplicam a pacientes com insuficiência renal. No entanto, recomenda-
se que, quando tenoxicam for usado em pacientes com insuficiência renal, as funções renais sejam cuidadosamente 
monitoradas. A dosagem deve ser minimizada em pacientes com insuficiência renal. Não deve ser usado em pacientes 
com insuficiência renal grave.

Insuficiência hepática
As recomendações de dosagem acima também se aplicam a pacientes com insuficiência hepática. No entanto, recomenda-se 
que, quando tenoxicam for usado em pacientes com insuficiência hepática, as funções hepáticas sejam cuidadosamente 
monitoradas. A dosagem deve ser minimizada em pacientes com insuficiência hepática. Não deve ser usado em pacientes com 
insuficiência hepática grave.

População pediátrica
Não foram estabelecidas recomendações de dosagem para crianças e adolescentes devido a dados insuficientes. Não deve ser 
usado nesta faixa etária.

População geriátrica
Os idosos têm um risco aumentado de hemorragia gastrointestinal, ulceração ou perfuração que pode ser fatal. Esses pacientes devem 
iniciar o tratamento com a dose mais baixa disponível e a terapia combinada com agentes protetores (por exemplo, misoprostol ou 
inibidores da bomba de prótons) deve ser considerada para esses pacientes que estão usando concomitantemente e também para 
pacientes que necessitam concomitantemente de salicilatos em baixa dose ou outros medicamentos que possam aumentar risco 
gastrointestinal (ver secção 4.4).

4.3 Contra-indicações
Tenoxicam Devatis é contraindicado em:
- Doentes com hipersensibilidade conhecida ao tenoxicam ou a qualquer um dos excipientes em associação de 

Tenoxicam Devatis ou a outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).
Pacientes que já apresentaram sintomas de asma, rinite, angioedema ou urticária devido a 
salicilatos ou outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).
Doentes com hemorragia ou perfuração gastrointestinal ativa ou com antecedentes relacionados com terapêutica 
anterior com AINEs (ver secção 4.4).
Doentes com história ou úlcera péptica recorrente ou hemorragia (dois ou mais episódios distintos de ulceração ou 
hemorragia comprovada) (ver secção 4.4).
Diátese hemorrágica, como com outros AINEs.
Tal como acontece com outros AINEs, em doentes com insuficiência cardíaca grave, insuficiência renal e insuficiência 

hepática. Último trimestre de gravidez (ver secção 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 Advertências e precauções especiais de uso
Tenoxicam Devatis é relativamente contraindicado em pacientes com disfunção hepática.
O uso de tenoxicam com AINEs concomitantes, incluindo inibidores seletivos da ciclo-oxigenase-2, deve ser 
evitado.
Devido à alta ligação do tenoxicam às proteínas plasmáticas, quando as concentrações plasmáticas de albumina são 
acentuadamente reduzidas, deve-se ter cuidado e precaução.
Os efeitos indesejáveis   podem ser minimizados utilizando a dose eficaz mais baixa durante o menor período de tempo 
necessário para controlar os sintomas (ver secção 4.2 e hemorragia, ulceração e perfuração GI).

Efeitos cardiovasculares e cerebrovasculares
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O monitoramento apropriado é necessário para pacientes com histórico de hipertensão e/ou insuficiência cardíaca congestiva 
leve a moderada, pois retenção de líquidos e edema foram relatados em associação com a terapia com AINEs. Ensaios clínicos e 
dados epidemiológicos sugerem que o uso de inibidores seletivos de COX-2 e alguns AINEs (particularmente em altas doses e 
tratamento de longo prazo) pode estar associado a um risco aumentado de eventos trombóticos arteriais, incluindo infarto do 
miocárdio e acidente vascular cerebral, que podem aumentar com a dose ou duração do uso. Pacientes com doença 
cardiovascular ou fatores de risco cardiovascular também podem estar em maior risco.

Pacientes com hipertensão não controlada, insuficiência cardíaca congestiva, doença cardíaca isquêmica estabelecida, 
doença arterial periférica e/ou doença cerebrovascular só devem ser tratados com Tenoxicam Devatis após cuidadosa 
consideração. Considerações semelhantes devem ser feitas antes de iniciar o tratamento de longo prazo de pacientes 
com fatores de risco para doenças cardiovasculares (por exemplo, hipertensão, hiperlipidemia, diabetes mellitus, 
tabagismo).

Para minimizar o risco potencial de um evento cardiovascular adverso em pacientes em uso de AINEs, especialmente 
naqueles com fatores de risco cardiovascular, a menor dose eficaz deve ser usada pelo menor período de tempo possível 
(ver seção 4.2).

Os AINEs podem levar ao aparecimento de nova hipertensão ou ao agravamento da hipertensão pré-existente e os doentes a 
tomar anti-hipertensores com AINEs podem ter uma resposta anti-hipertensiva diminuída.

Recomenda-se cautela ao prescrever AINEs a pacientes com hipertensão. A pressão arterial deve ser monitorada 
de perto durante o início do tratamento com AINEs e depois em intervalos regulares.

Retenção de líquidos e edema foram observados em alguns pacientes tomando AINEs; portanto, recomenda-se cautela em 
pacientes com retenção de líquidos ou insuficiência cardíaca.

Não há evidências consistentes que sugiram que o uso concomitante de aspirina mitiga o possível aumento do risco de 
eventos trombóticos cardiovasculares graves associados ao uso de AINEs.

Hemorragia gastrintestinal, ulceração e perfuração:
Sangramento, ulceração ou perfuração GI, que podem ser fatais, foram relatados com todos os AINEs, incluindo Tenoxicam 
Devatis, a qualquer momento durante o tratamento, com ou sem sintomas de alerta ou história prévia de eventos GI graves. Os 
estudos não identificaram nenhum subgrupo de pacientes sem risco de desenvolver úlcera péptica e sangramento.

Úlceras do trato gastrointestinal superior, sangramento grave ou perfuração causada por AINEs ocorrem em aproximadamente 1% dos 
pacientes tratados por 3 a 6 meses e em cerca de 2 a 4% dos pacientes tratados por um ano. Essas tendências continuam com maior 
duração do uso, aumentando a probabilidade de desenvolver um evento gastrointestinal grave em algum momento durante o curso da 
terapia. No entanto, mesmo a terapia de curto prazo não é isenta de riscos.

Recomenda-se cautela em pacientes com fatores de risco para eventos gastrointestinais que podem estar em maior risco de 
desenvolver eventos gastrointestinais graves, por exemplo, idosos, aqueles com histórico de eventos gastrointestinais graves, 
tabagismo e alcoolismo.

Os idosos têm uma frequência aumentada de reações adversas aos AINEs, especialmente sangramento e 
perfuração gastrointestinais, que podem ser fatais. Pacientes debilitados parecem não tolerar ulceração ou 
sangramento tão bem quanto outros. A maioria dos eventos gastrointestinais fatais associados aos AINEs ocorreu 
em pacientes idosos e/ou debilitados. O risco de hemorragia, ulceração ou perfuração GI é maior com doses 
crescentes de AINE, em doentes com história de úlcera, particularmente se complicada com hemorragia ou 
perfuração (ver secção 4.3) e em idosos.

Pacientes com fatores de risco devem iniciar o tratamento com a menor dose disponível e a terapia combinada com agentes protetores 
(por exemplo, misoprostol ou inibidores da bomba de prótons) deve ser considerada para esses pacientes que estão usando 
concomitantemente e também para pacientes que necessitam concomitantemente de salicilatos em baixa dose ou outros medicamentos
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susceptível de aumentar o risco gastrointestinal (ver abaixo e secção 4.5).

Os AINEs devem ser administrados com cuidado a pacientes com histórico de doença inflamatória intestinal (colite 
ulcerativa; doença de Crohn), pois sua condição pode ser exacerbada. Pacientes com histórico de toxicidade 
gastrointestinal, principalmente quando idosos, devem relatar quaisquer sintomas abdominais incomuns (especialmente 
sangramento gastrointestinal), particularmente nos estágios iniciais do tratamento. Se ocorrer ulceração péptica ou 
sangramento gastrointestinal, Tenoxicam Devatis deve ser descontinuado imediatamente. Os médicos devem alertar os 
pacientes sobre os sinais e sintomas de toxicidade gastrointestinal grave.

Recomenda-se precaução em doentes a receberem concomitantemente medicamentos que possam aumentar o risco de 
ulceração ou hemorragia, tais como corticosteroides orais, anticoagulantes como a varfarina, inibidores seletivos da recaptação 
da serotonina ou agentes antiplaquetários como os salicilatos (ver secção 4.5).

Reações cutâneas
Reações cutâneas com risco de vida, como dermatite esfoliativa, necrólise epidérmica tóxica (NET) e síndrome de 
Stevens-Johnson (SSJ), que podem ser fatais e ocorrer sem aviso prévio, foram relatadas com tenoxicam. Esses 
efeitos adversos graves são idiossincráticos e independentes da dose ou duração do uso.

Os pacientes devem ser avisados   sobre os sinais e sintomas de reações cutâneas graves e monitorados de perto quanto a 
reações cutâneas. O maior risco de ocorrência de SSJ ou NET ocorre nas primeiras semanas de tratamento.

Se houver sintomas ou sinais de SSJ ou NET (por exemplo, erupção cutânea progressiva, muitas vezes com bolhas de lesões nas 
mucosas), Tenoxicam Devatis deve ser descontinuado. Os melhores resultados para o manejo da SSJ e NET vêm do diagnóstico 
precoce e da descontinuação imediata de qualquer droga suspeita. A retirada precoce está associada a um melhor prognóstico.

Se o paciente desenvolveu SSJ ou NET com o uso de tenoxicam, o tenoxicam não deve ser reiniciado neste paciente em 
nenhum momento.

Efeitos hematológicos
O tenoxicam inibe a agregação plaquetária e pode afetar a hemostasia. Tenoxicam Devatis não tem influência significativa nos 
fatores de coagulação sanguínea, tempo de coagulação, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina ativada.

Pacientes com distúrbios de coagulação ou recebendo terapia que interfira na hemostasia devem, no entanto, ser 
cuidadosamente observados quando Tenoxicam Devatis é administrado.

Efeitos oculares
Achados oculares adversos foram relatados com AINEs, incluindo Tenoxicam Devatis. Assim, a avaliação oftalmológica é 
recomendada para pacientes que desenvolvem distúrbios visuais.

Efeitos antipiréticos
Tal como é conhecido para outros medicamentos anti-inflamatórios, o Tenoxicam Devatis pode mascarar os sinais habituais de infeção.

Insuficiência renal
Os AINEs inibem a síntese de prostaglandinas renais e, consequentemente, podem ter um efeito indesejável na 
hemodinâmica renal e no equilíbrio de sal e água. É necessário monitorar adequadamente o paciente com ênfase 
especial na função cardíaca e renal (BUN, creatinina, desenvolvimento de edema, ganho de peso, etc.) em pacientes com 
histórico de doença renal, função renal prejudicada em diabéticos, cirrose hepática, insuficiência cardíaca, hipovolemia e 
tratamento concomitante com medicamentos potencialmente nefrotóxicos, diuréticos e corticosteróides. Este grupo de 
pacientes está em risco especial nas fases peri e pós-operatórias de grandes cirurgias devido à possibilidade de perda 
sanguínea grave. Requerem, portanto, acompanhamento cuidadoso nos períodos pós-operatório e de recuperação.
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Devido à alta ligação do tenoxicam às proteínas plasmáticas, é necessário cautela quando os níveis de albumina plasmática estão 
acentuadamente reduzidos.

4.5 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação

Acetilsalicilato e salicilatos
Os salicilatos aumentam a depuração e o volume de distribuição dos AINEs, incluindo o tenoxicam, e diminuem as 
concentrações plasmáticas médias mínimas do tenoxicam no estado de equilíbrio, deslocando-os dos locais de ligação às 
proteínas. O tratamento concomitante com salicilatos ou outros AINEs não é recomendado devido ao risco aumentado 
de reações indesejáveis.

Agentes antiplaquetários e inibidores seletivos da recaptação da serotonina
O uso concomitante de agentes antiplaquetários e inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) com AINEs 
aumenta o risco de sangramento gastrointestinal (ver seção 4.4).

Metotrexato
A coadministração de alguns AINEs e metotrexato tem sido associada à redução da secreção tubular renal 
de metotrexato, concentrações plasmáticas mais altas de metotrexato e toxicidade grave do metotrexato. 
Portanto, deve-se ter cautela quando Tenoxicam Devatis é administrado concomitantemente com 
metotrexato.

Lítio
Como o tenoxicam pode diminuir a depuração renal do lítio, sua administração concomitante pode levar ao aumento 
dos níveis plasmáticos e à toxicidade do lítio. Os níveis plasmáticos de lítio devem ser monitorados de perto.

Diuréticos e anti-hipertensivos
Tal como acontece com os AINEs em geral, o tenoxicam não deve ser administrado concomitantemente com diuréticos 
poupadores de potássio. Existe uma interação conhecida entre essas duas classes de compostos, que pode causar 
hipercalemia e insuficiência renal.
Não foi observada interação clinicamente significativa entre tenoxicam e furosemida, mas tenoxicam atenua o efeito de 
redução da pressão arterial da hidroclorotiazida. Como conhecido de outros AINEs, o tenoxicam pode atenuar os efeitos 
anti-hipertensivos dos bloqueadores alfa-adrenérgicos e dos inibidores da ECA.
Não houve interação clinicamente relevante quando tenoxicam foi administrado juntamente com atenolol. Durante os ensaios 
clínicos, nenhuma interação foi relatada para pacientes tratados concomitantemente com produtos digitálicos. Assim, a 
dosagem concomitante de Tenoxicam Devatis e produtos digitálicos parece não apresentar grandes riscos.

Antiácidos e H2-bloqueadores de receptores
Nenhuma interação clinicamente relevante foi encontrada com antiácidos administrados concomitantemente e cimetidina nas 
dosagens recomendadas.

probenecida
A coadministração do tratamento com probenecida e tenoxicam pode aumentar a concentração plasmática de 
tenoxicam. O significado clínico desta observação não foi estabelecido.

Anticoagulantes
Nenhuma interação clinicamente relevante foi encontrada com a administração concomitante de varfarina e 
fenprocumona e heparina de baixo peso molecular nas dosagens recomendadas. No entanto, como para outros AINEs, 
recomenda-se monitoramento cuidadoso quando os pacientes recebem anticoagulantes concomitantemente.

Antidiabéticos orais
O efeito clínico dos medicamentos antidiabéticos orais glibornurida, glibenclamida e tolbutamida também não foi 
modificado pelo tenoxicam. No entanto, como para outros AINEs, recomenda-se monitoramento cuidadoso quando os 
pacientes recebem concomitantemente antidiabéticos orais.
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Colestiramina
A colestiramina pode aumentar a depuração e reduzir a meia-vida do tenoxicam.

Dextrometorfano
A administração concomitante de tenoxicam e dextrometorfano pode aumentar o efeito analgésico em 
comparação com a monoterapia.

Ciclosporina
Aumento do risco de nefrotoxicidade.

Álcool
Não há interação farmacodinâmica significativa entre tenoxicam e álcool, mas co uso concomitante de 
álcool com tenoxicam aumenta o dano da mucosa gástrica.

4.6 Fertilidade, Gravidez e Lactação

Princípios gerais
A categoria de gravidez é C/D (3.trimestre)

Mulheres com potencial para engravidar/Contracepção
Não há dados sobre os efeitos do tenoxicam no controle de natalidade (contracepção). O uso de tenoxicam, como qualquer 
agente conhecido por inibir a síntese de ciclooxigenase/prostaglandina, pode prejudicar a fertilidade e não é recomendado em 
mulheres que estão tentando engravidar. Se for usado por uma mulher que está tentando engravidar, a dose deve ser mantida 
o mais baixa possível e a duração do tratamento o mais curta possível.

Gravidez
A inibição da síntese de prostaglandinas pode afetar adversamente a gravidez e/ou o desenvolvimento embrionário/
fetal. Dados de estudos epidemiológicos sugerem um risco aumentado de aborto espontâneo e de malformação 
cardíaca e gastrosquise após o uso de um inibidor da síntese de prostaglandinas no início da gravidez. O risco absoluto 
de malformação cardiovascular aumentou de menos de 1% para aproximadamente 1,5%. Acredita-se que o risco 
aumente com a dose e a duração da terapia. Em animais, a administração de um inibidor da síntese de prostaglandinas 
demonstrou resultar em aumento da perda pré e pós-implantação e letalidade embriofetal. Além disso, foram relatadas 
incidências aumentadas de várias malformações, incluindo cardiovasculares, em animais que receberam um inibidor da 
síntese de prostaglandinas durante o período organogenético. Durante o primeiro e segundo trimestres de gravidez, 
Tenoxicam Devatis não deve ser administrado a menos que seja claramente necessário. Se Tenoxicam Devatis for usado 
por uma mulher que está tentando engravidar, ou durante o primeiro e o segundo trimestre de gravidez, a dose deve 
ser mantida o mais baixa possível e a duração do tratamento o mais curta possível.

Durante o terceiro trimestre da gravidez, todos os inibidores da síntese de prostaglandinas podem expor o feto a:
-
-

toxicidade cardiopulmonar (com fechamento prematuro do canal arterial e hipertensão pulmonar) 
disfunção renal, que pode progredir para insuficiência renal com oligo-hidroamniose

E a mãe e o neonato, ao final da gestação, para:
- possível prolongamento do tempo de sangramento, um efeito antiagregante que pode ocorrer mesmo em doses muito 

baixas.
inibição das contrações uterinas resultando em trabalho de parto retardado ou prolongado.-

Consequentemente, Tenoxicam Devatis é contraindicado durante o terceiro trimestre de gravidez.

Amamentação
Com base nos resultados da administração de uma dose única, uma quantidade muito pequena (valor médio inferior a 0,3% da 
dose) de tenoxicam passa para o leite materno (ver secção 5.2).
Não há evidência de reações adversas em lactentes amamentados de mães que tomam tenoxicam. No entanto, os bebês devem 
ser desmamados ou o medicamento descontinuado.
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Fertilidade
O uso de tenoxicam, como qualquer agente conhecido por inibir a síntese de ciclooxigenase/prostaglandina, pode prejudicar a 
fertilidade e não é recomendado em mulheres que estão tentando engravidar.
Em mulheres que têm dificuldades em conceber ou que estão a ser submetidas a investigação de fertilidade, deve ser 
considerada a interrupção do tratamento com tenoxicam (ver secção 5.3).

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas
Os doentes com acontecimentos adversos que possam afetar a condução ou utilização de máquinas, tais como vertigens, sonolência ou 
perturbações visuais, devem abster-se de conduzir automóveis ou utilizar máquinas.

4.8 Efeitos indesejáveis
Com base em ensaios clínicos que incluíram um grande número de doentes, o tenoxicam provou ser bem tolerado na dose 
recomendada. Normalmente, os efeitos indesejáveis   notificados foram ligeiros e transitórios. Em uma pequena proporção de 
pacientes foi necessária a interrupção do tratamento devido a efeitos indesejáveis.
A tolerância local da administração parenteral de tenoxicam foi considerada boa.

Os eventos adversos mais comumente observados em associação com AINEs são de natureza gastrointestinal. 
Podem ocorrer úlceras pépticas, perfuração ou hemorragia gastrointestinal, por vezes fatal, particularmente em 
idosos (ver secção 4.4). Náuseas, vómitos, diarreia, flatulência, obstipação, dispepsia, dor abdominal, melena, 
hematemese, estomatite ulcerosa, exacerbação de colite e doença de Crohn (ver secção 4.4) foram notificados 
após a administração de AINEs. Menos frequentemente, a gastrite foi observada.

Os seguintes termos e frequências são usados   para efeitos indesejáveis   devido ao uso de tenoxicam:
Muito comum (≥1/10) comum (≥1/100, <1/10), incomum (≥1/1000, <1/100), raro (≥1/10000, <1/1000), muito raros 
(<1/10000), desconhecido (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis).

Distúrbios do sangue e do sistema linfático
Não conhecido: Anemia, agranulocitose, leucopenia, trombocitopenia.

Distúrbios do sistema imunológico

Não conhecido: Reações de hipersensibilidade como dispneia, asma, anafilaxia, angioedema.

Distúrbios do metabolismo e da nutrição 
Incomum: Diminuição do apetite

Distúrbios psiquiátricos
Incomum: Distúrbio do sono
Não conhecido: Estado de confusão, alucinações

Distúrbios do sistema nervoso Comum: 
Tonturas, dores de cabeça Não conhecido: 
Parestesia, Sonolência

Distúrbios oculares

Não conhecido: Distúrbios visuais (como deficiência visual e visão turva)

Distúrbios do ouvido e labirinto 
Incomum: Vertigem

Distúrbios cardíacos
Incomum: Palpitações Não 
conhecido: Insuficiência cardíaca
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Distúrbios vasculares
Não conhecido: Vasculite.
Ensaios clínicos e dados epidemiológicos sugerem que o uso de inibidores seletivos da ciclooxigenase 2 (inibidores da COX2) e 
alguns AINEs (particularmente em altas doses e tratamento de longo prazo) pode estar associado a um leve aumento no risco 
de evento trombótico arterial (por exemplo, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral) .
Embora o tenoxicam não tenha demonstrado aumentar os eventos trombóticos, como infarto do miocárdio, não há 
dados suficientes para excluir tal risco com tenoxicam.

Problemas gastrointestinais
Comum: Dor gástrica, epigástrica e abdominal, dispepsia, náusea
Incomum: Hemorragia gastrointestinal (incluindo hematemese e melena), Úlcera gastrointestinal, 
Constipação, Diarreia, Vómitos, Ulceração na boca, Gastrite, Boca seca.
Muito raro: Pancreatite
Não conhecido: Perfuração gastrointestinal, Exacerbação de colite e doença de Crohn, Flatulência

Distúrbios hepatobiliares Incomum: 
Aumento das enzimas hepáticas Não 
conhecido: Hepatite

Distúrbios da pele e tecido subcutâneo Incomum: Prurido, 
eritema, exantema, erupção cutânea, urticária.
Muito raro: síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica (síndrome de Lyell), Não 
conhecido: Reações de fotossensibilidade.

Distúrbios renais e urinários Incomum: Aumento da 
ureia ou creatinina no sangue

Distúrbios do sistema reprodutor e da mama Não 
conhecido: Infertilidade feminina
Casos isolados de infertilidade feminina foram relatados com agentes conhecidos por inibir a síntese de 
ciclooxigenase/prostaglandina, incluindo tenoxicam.

Distúrbios gerais e condições do local de administração 
Incomum: Fadiga, edema

Notificação de suspeitas de reações adversas
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante. Permite a monitorização 
contínua da relação benefício/risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de 
reações adversashttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Sobredosagem

Sintomas
Em geral, os pacientes com superdosagem de AINEs são assintomáticos. A superdosagem de AINEs causa apenas distúrbios 
menores do SNC ou gastrointestinais.
Houve relatos isolados de toxicidade mais grave após a ingestão de quantidades substanciais; eles incluem 
convulsões, coma e insuficiência renal, podendo ocorrer parada cardiorrespiratória. Disfunção hepática, 
hipotrombobinemia e acidose metabólica também são relatadas.

Tratamento
Em caso de sobredosagem é indicado tratamento de suporte adequado e pode ser indicada a descontinuação do 
medicamento, antiácidos e inibidores da bomba de protões. Não há antídotos específicos conhecidos. A diálise não 
elimina significativamente os AINEs da corrente sanguínea.

Para mais conselhos sobre a gestão da sobredosagem, contacte o Centro Nacional de Informação de Venenos (0800
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VENENO ou 0800 764 766).

Abuso e dependência de drogas:Dependência de drogas, vício e abuso recreativo não foram relatados como um 
problema com este composto.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas
Grupo farmacoterapêutico: Agente antirreumático, anti-inflamatório e analgésico. 
Código ATC: M01AC02

O ingrediente ativo do Tenoxicam Devatis, o tenoxicam, é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) com propriedades 
anti-inflamatórias, analgésicas e antirreumáticas, além de inibir a agregação plaquetária. O tenoxicam inibe a biossíntese 
de prostaglandinas pela inibição da ciclooxigenase 1 (COX-1) e 2 (COX-2), ambasem vitro(vesículas seminais de ovelhas) e
na Vivo(proteção da toxicidade induzida pelo ácido araquidônico em camundongos). Em vitroinvestigação sobre 
isoenzimas de ciclooxigenase preparadas a partir de células COS-7 humanas mostraram que o tenoxicam inibe as 
isoenzimas COX-1 e COX-2 aproximadamente na mesma extensão, ou seja, a razão COX-2/COX-1 é igual a 1,34.

Em vitrotestes de peroxidase leucocitária sugerem que o tenoxicam pode atuar como um limpador de oxigênio ativo no 
local da inflamação.
O tenoxicam é um potenteem vitroinibidor de metaloproteinases humanas (estromelisina e colagenase) que induzem a 
degradação da cartilagem.
Um outro possível mecanismo de ação é a redução dos níveis de nitrito, indicando uma alteração das vias 
do NO.
Esses efeitos farmacológicos explicam, pelo menos em parte, o benefício terapêutico do Tenoxicam Devatis no 
tratamento de distúrbios inflamatórios e degenerativos dolorosos do sistema musculoesquelético.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Propriedades gerais
Absorção:
Após a administração intramuscular, a biodisponibilidade é completa e não há diferença entre as administrações 
orais. Após a injeção intramuscular, níveis iguais ou superiores a 90% das concentrações máximas alcançadas são 
alcançados tão cedo quanto 15 minutos após a dose.
Com o regime de dosagem recomendado de 20 mg uma vez ao dia, as condições de estado de equilíbrio são alcançadas dentro 
de 10 a 15 dias sem acúmulo inesperado. A concentração média no estado de equilíbrio é de 11 mg/L quando o tenoxicam é 
administrado em doses orais de 20 mg uma vez ao dia e isso não muda mesmo com o tratamento por até 4 anos.

Conforme previsto pela cinética de dose única, as concentrações plasmáticas no estado de equilíbrio são 6 vezes maiores do que aquelas 

alcançadas após uma dose única.

Distribuição:
Após a administração intravenosa de 20 mg de tenoxicam, os níveis plasmáticos do fármaco diminuem rapidamente durante as 
primeiras 2 horas, principalmente devido aos processos de distribuição. O volume médio de distribuição no estado estacionário é de 
10-12 L.
No sangue, mais de 99% do medicamento está ligado à albumina. O tenoxicam penetra bem no líquido sinovial. As 
concentrações máximas são atingidas mais tarde do que no plasma.
Com base nos resultados da administração de uma dose única, uma quantidade muito pequena (valor médio inferior a 0,3% da 
dose) de tenoxicam passa para o leite materno (ver secção 4.6).

Metabolismo:
O tenoxicam é excretado pelo fígado após biotransformação praticamente completa em metabólitos 
farmacologicamente inativos.
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Eliminação:
Até dois terços da dose administrada é excretada na urina (principalmente como o 5'-hidroxitenoxicam inativo) e o 
restante pela bile (uma porção significativa na forma de compostos glucuronidados). Não mais de 1% da dose 
administrada é excretada inalterada pela urina. A meia-vida média de eliminação do tenoxicam é de 72 horas 
(intervalo de 59 a 74 horas). A depuração plasmática total é de 2 ml/min.

Linearidade/não linearidade:

A farmacocinética do tenoxicam é linear no intervalo de dose investigado de 10 a 100 mg.

Características em pacientes

Insuficiência renal:
Estudos em pacientes com insuficiência renal sugerem que nenhum ajuste de dose é necessário para atingir concentrações plasmáticas 
semelhantes às observadas em indivíduos saudáveis.

Insuficiência hepática:
Estudos em pacientes com insuficiência hepática sugerem que nenhum ajuste de dose é necessário para atingir concentrações 
plasmáticas semelhantes às observadas em indivíduos saudáveis.

População geriátrica:
Estudos em idosos sugerem que nenhum ajuste de dose é necessário para atingir concentrações plasmáticas semelhantes às 
observadas em indivíduos saudáveis. O perfil cinético em idosos é observado como semelhante ao de indivíduos saudáveis.

Outro:
O perfil cinético em pacientes com doença reumática é observado como semelhante ao de indivíduos saudáveis.
Devido à elevada ligação do tenoxicam às proteínas plasmáticas, é necessária precaução quando os níveis de albumina plasmática estão 
acentuadamente reduzidos (ver secção 4.4).

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Carcinogenicidade: O tenoxicam não apresentou efeitos carcinogênicos em animais.

Mutagenicidade: O tenoxicam não apresentou efeitos mutagênicos em animais.

Prejuízo da fertilidade:
O uso de tenoxicam, como qualquer agente conhecido por inibir a síntese de ciclooxigenase/prostaglandina, pode 
prejudicar a fertilidade e não é recomendado em mulheres que estão tentando engravidar. Em mulheres com 
dificuldade de conceber ou em investigação de infertilidade, deve ser considerada a suspensão do tratamento com 
tenoxicam.

Teratogenicidade: O tenoxicam não apresentou efeitos teratogênicos em animais.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista de excipientes
Ácido ascórbico
Edetato dissódico
Manitol
hidróxido de sódio
Trometamol
Ácido clorídrico (para ajuste de pH)
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6.2 Incompatibilidades
TENOXICAM Pó para Injeção não deve ser usado com infusões devido ao risco de precipitação. Na ausência de 
estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos.

6.3 Prazo de validade

24 meses. O produto Tenoxicam Devatis deve ser usado imediatamente após a reconstituição.

6.4 Condições de armazenamento

Armazenar a temperatura igual ou inferior a 30°C protegido da luz.

6.5 Tipo e natureza do contêiner
Frasco de vidro incolor de 3 ml, que contém 20 mg de massa liofilizada.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento
Qualquer material não utilizado deve ser descartado de acordo com os regulamentos locais de descarte.

7. CRONOGRAMA DE MEDICAMENTOS

Medicamento de prescrição

8. PATROCINADOR

DEVATIS LIMITED
45 Yarrow Street, Invercargill, 9810 
Nova Zelândia
Tel: +64 3 211 0080 
Fax: +64 3 211 0079 
www.devatis.nz
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