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RESUMO 

 

Introdução: Atualmente o paracetamol é um dos analgésicos – antipiréticos mais utilizados 

principalmente na pediatria. Entretanto o fácil acesso ao medicamento e o desconhecimento da 

população a respeito de seus efeitos nocivos tem aumentado o número de intoxicações por este 

fármaco. O uso do paracetamol em doses elevadas pode ocasionar hepatotoxicidade. Em 

contraste, em doses terapêuticas, além de ter excelente ação antipirética e analgésica, o 

paracetamol resguarda os neurônios sujeitados ao stress oxidativo. O vasto emprego dos 

medicamentos sem orientação, juntamente ao desconhecimento dos danos e o uso não racional 

dos mesmos, é uma das fundamentais causas responsáveis pelas intoxicações humanas 

registradas no país. Neste contexto, unifica-se o Cuidado Farmacêutico como umas das 

fundamentais ações voltadas para uso racional de medicamentos, responsável pela educação da 

população e o exercício profissional do farmacêutico em que o paciente é o principal 

favorecido. Objetivo: Descrever a contribuição da automedicação na intoxicação infantil por 

paracetamol. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura 

que se baseia na pesquisa bibliográfica que é um método que proporciona a síntese de 

conhecimentos e a incorporação da aplicabilidade de resultados e estudos significativos na 

prática. Considerações finais: Através desta pesquisa observou-se que o paracetamol é 

considerado seguro e eficaz em suas doses terapêuticas (4g dia), porém quando consumido em 

doses elevadas às aconselhadas pode causar hepatotoxicidade, comumente em doses acima de 

15mg/Kg. Fatores como a ingestão de álcool, idade e o uso concomitante de outros fármacos 

podem encurtar o limite para a sobredosagem ou aumentar a possibilidade de uma insuficiência 

hepática.   
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Currently, paracetamol is one of the analgesics - antipyretics most used mainly 

in pediatrics. However, the easy access to the medication and the population's lack of 

knowledge about its harmful effects has increased the number of intoxications by this drug. The 

use of paracetamol in high doses can cause hepatotoxicity. In contrast, in therapeutic doses, in 

addition to having excellent antipyretic and analgesic action, paracetamol protects neurons 

subjected to oxidative stress. The vast use of drugs without guidance, together with the lack of 

knowledge about the damage and the non-rational use of them, is one of the fundamental causes 

responsible for human poisonings registered in the country. In this context, Pharmaceutical 

Care is unified as one of the fundamental actions aimed at rational use of medicines, responsible 

for the education of the population and the professional practice of the pharmacist in which the 

patient is the main beneficiary. Objective: To describe the contribution of self-medication in 

childhood paracetamol poisoning. Methodology: The present study is an integrative review of 

the literature that is based on bibliographic research, which is a method that provides the 

synthesis of knowledge and the incorporation of the applicability of results and significant 

studies in practice. Final considerations: Through this research it was observed that 

paracetamol is considered safe and effective in its therapeutic doses (4g day), however when 

consumed in high doses to those recommended it can cause hepatotoxicity, commonly in doses 

above 15mg / Kg. Factors such as alcohol intake, age and the concomitant use of other drugs 

can shorten the limit for overdose or increase the possibility of liver failure. 

 

Keywords: self-medication, child poisoning, paracetamol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO  
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Atualmente o paracetamol é um dos analgésicos – antipiréticos mais utilizados 

principalmente na pediatria. Entretanto o fácil acesso ao medicamento e o desconhecimento da 

população a respeito de seus efeitos nocivos tem aumentado o número de intoxicações por este 

fármaco. O uso do paracetamol em doses elevadas pode ocasionar hepatotoxicidade. Em 

contraste, em doses terapêuticas, além de ter excelente ação antipirética e analgésica, o 

paracetamol resguarda os neurônios sujeitados ao stress oxidativo.  

O vasto emprego dos medicamentos sem orientação, juntamente ao desconhecimento dos 

danos e o uso não racional dos mesmos, é uma das fundamentais causas responsáveis pelas 

intoxicações humanas registradas no país. A Organização Mundial de Saúde determina: “o uso 

racional de medicamentos acontece, quando os pacientes recebem medicação apropriada para suas 

condições clínicas, em doses apropriadas a necessidades individuais, e com o menor custo 

possível para o mesmo e a sociedade”. 

 Neste contexto, unifica-se o Cuidado Farmacêutico como umas das fundamentais ações 

voltadas para uso racional de medicamentos, responsável pela educação da população e o 

exercício profissional do farmacêutico em que o paciente é o principal favorecido. 

Diante do exposto, este estudo consiste em avaliar a automedicação na intoxicação 

infantil por paracetamol, onde deparamo-nos com uma questão a ser pesquisada: Quais os 

fatores que contribuem para a hepatotoxicidade do paracetamol em crianças automedicadas? 

Com o tema: a contribuição da automedicação na intoxicação infantil por paracetamol 

que de forma geral objetiva descrever a contribuição da automedicação na intoxicação infantil 

por paracetamol e de maneira mais específica descrever a caracterização do paracetamol, 

destacar a hepatotoxicidade do paracetamol, apresentar o uso indiscriminado e irracional do 

paracetamol na pediatria e apontar as principais intervenções do profissional farmacêutico para 

minimizar a automedicação. 

Utilizou-se o método dedutivo, partindo das características gerais do paracetamol, 

descrevendo as principais causas da hepatotoxicidade utilizando-se uma abordagem qualitativa. 

O meio a ser utilizado foi a pesquisa bibliográfica, extraindo diversas opiniões de doutrinadores 

de renome nacional com relação ao tema. Os bancos de dados utilizados foram Google 

Acadêmico e Scielo.  
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Na primeira parte do artigo será descrito as características gerais do paracetamol.  A 

hepatotoxicidade do paracetamol, o uso indiscriminado e irracional do paracetamol na pediatria 

e as principais intervenções do profissional farmacêutico para minimizar a automedicação 

respectivamente irão formar a segunda a terceira e a quarta parte do artigo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura que se baseia na 

pesquisa bibliográfica que é um método que proporciona a síntese de conhecimentos e a 

incorporação da aplicabilidade de resultados e estudos significativos na prática. Assim, a 

pesquisa apresenta as seguintes conjecturas: 

MÉTODO: O método utilizado foi o dedutivo, que é um método que ajusta a síntese de 

conhecimentos e um conjunto da aplicabilidade de resultados e estudos significativos. 

ABORDAGEM: A abordagem empregada foi à qualitativa, fundamentada no uso de dados 

sobre a contribuição da automedicação na intoxicação infantil por paracetamol.  

TÉCNICAS DE PESQUISA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que retira diversas 

opiniões de autores com relação ao tema. Os métodos seguidos para a elaboração da revisão de 

literatura foram os seguintes: primeiramente foram estabelecidas as hipóteses e o objetivo do 

estudo, em seguida selecionou-se a amostra por meio dos critérios de inclusão bem como: 

artigos científicos que não tenha como metodologia de estudo revisão da literatura sem 

limitação de idioma, que tenham sido publicados no período de 2005 a 2016 e que estejam 

disponíveis eletronicamente na íntegra. 

A coleta de dados foi realizada no período de julho e agosto/2020, a partir de 35 artigos, 

sendo lidos 22, e selecionados na íntegra 18 artigos nas bases de dados: Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), google acadêmico e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE), empregando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

automedicação, intoxicação infantil, paracetamol. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO PARACETAMOL (ACETAMINOFENO)  

 

O paracetamol foi sintetizado em 1878 por Morse e o primeiro empregado clinicamente 

por Von Mering em 1887. Na década de 1950 nos Estados Unidos os estudos de Brodie e 

Axelrod induziram a "redescoberta" como um analgésico de substituição da fenacetina, 

"condenada" por sua nefrotoxicidade. No entanto, o acetaminofeno (paracetamol ou N-acetil-

p-aminofenol) como ficou conhecido como metabólico ativo da fenacetina e da acetanilida, 

passou a ser o medicamento mais empregado do grupo, tornando-se uns dos medicamentos 

mais popular e vastamente utilizado no mundo para o tratamento da dor e febre, possivelmente 

o medicamento mais frequentemente prescrito em crianças (BERTOLINI, 2006).  

O paracetamol ou acetaminofeno possui efeito analgésico e antipirético, entretanto 

exibe efeito anti-inflamatório menos potente quando confrontado com os membros pertencentes 

aos demais grupos. Essa fraca atividade anti-inflamatória tem sido elucidada pela fraca ação 

inibitória do paracetamol sobre a COX-1 e COX-2. Tem-se ressalvado também que as enzimas 

responsáveis pela síntese de prostaglandinas nos distintos tecidos são isoenzimas, daí existirem 

talvez as distintas sensibilidades aos anti-inflamatórios.  

Evidências insinuam que o paracetamol pode inibir uma terceira isoforma da 

cicloxigenase, a COX-3 diferente do gene COX-1 (SILVA, 2006).  

O mecanismo de ação analgésica não está completamente determinado, o paracetamol 

pode agir impedindo a síntese de prostaglandinas ao nível do Sistema Nervoso Central e em 

menor grau inibindo a geração do impulso doloroso ao nível periférico, sendo esta decorrente 

também da inibição da síntese de prostaglandinas ou da inibição da síntese ou da ação de outras 

substâncias que movem os nociceptores anti-estímulos mecânicos ou químicos. 

 A ação antipirética é devido ao paracetamol agir ao nível central sobre o centro 

hipotalâmico regulador da temperatura para produzir uma vasodilatação periférica que dá lugar 

a um aumento do fluxo de sangue na pele, de sudorese e da perda de calor e ação central 

possivelmente pautada com a inibição da síntese de prostaglandinas no hipotálamo.  
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Apesar de o paracetamol ser empregado clinicamente há mais de um século, há debates 

sobre o seu cardinal local de ação, que pode ser a inibição da síntese de prostaglandinas ou a 

intensificação de receptores canabióides (BARROS, 2008). 

 O paracetamol é prescrito para dor suave à moderada, como as dores de cabeça, 

resfriados, gripe, dores musculares, entorses, dores nas costas (incluindo dor lombar), 

dismenorréia, dores de artrite menor e dores de dente. O paracetamol é o medicamento de 

escolha para uma terapêutica secundária moderada, não inflamatória, condições em que os 

pacientes são predispostos aos danos gástricos (AIRAKSINEN, 2006).  

O tratamento desse fármaco abrange o emprego da cefaléia, mialgia moderada, artralgia, 

dor crônica do câncer, dor pós-parto e pós-operatório e febre (SILVA, 2006).   

 

3.1.1 Farmacocinética. 

 

A dose via oral orais de adultos para o tratamento de dor ou febre são 650-1000 mg a 

cada 4 horas, conforme necessário, até uma dose máxima diária aconselhada de 4 g. Para uso 

pediátrico emprega-se doses de 10-15 mg/kg dose a cada 4-6 h, até um máximo de 5 doses dia. 

É recomendado acrescer o intervalo de dosagem para cada 6 horas em doentes com 

insuficiência renal moderada (GFR = 10 a 50 mL/min) e a cada 8 h em pacientes com 

insuficiência renal grave (GFR = menos de 10 mL/min) (BERTOLINI, 2006).  

As concentrações terapêuticas alteram de 5 a 20 mg/mL. O princípio da atividade 

analgésica em indivíduos em jejum após a administração oral é cerca de 0,5 h, a duração do 

efeito analgésico é de cerca de 4 h. O tempo para a concentração de pico é de cerca de 45-60 

minutos após a administração oral de comprimidos de libertação satisfatórias e pode haver 

ampla transformação de um indivíduo para o outro. Apresentações líquidas do paracetamol 

(gotas, xarope) têm um tempo de pico de cerca de 30 min (BERTOLINI, 2006). 

As de ação prolongada tem um pico de 60-120 min, mas por 5h 95% da droga é 

absorvida.  As concentrações máximas de paracetamol após recomendadas doses orais variam 

8-32 mcg/mL. Quando o paracetamol é coadministrado com alimentos, a taxa de absorção do 

fármaco é amortizada, amortecendo a concentração máxima de paracetamol por via oral em 

49% e para o alívio rápido de dor, o paracetamol não deve ser tomado com alimentos ou após 

uma refeição, principalmente se elevado em hidratos de carbono. O paracetamol é de maneira 
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uniforme difundido por toda maioria dos fluidos corporais, atravessa livremente a placenta e 

penetra a barreira hematoencefálica, abrangendo o pico liquoral, concentrações em 2 a 3 h após 

a administração oral. Seguindo a dose oral habitual, aproximadamente 25% do paracetamol é 

metabolizado na primeira passagem através do fígado (BERTOLINI, 2006). 

 

3.2 HEPATOTOXICIDADE DO PARACETAMOL. 

 

   Nos Estados Unidos, mais de 50% dos eventos de insuficiência hepática aguda 

encontram-se relacionados a medicamentos. No Banco de Transplantes de Órgãos dos Estados 

Unidos, dentre todos os transplantados, pelo menos 15% estiveram relacionados a 

medicamentos e em determinados países europeus a causa mais comum de insuficiência 

hepática induzida por medicamentos é o consumo de acetaminofeno/paracetamol. Este fato está 

relacionado inteiramente ao seu metabolismo, na produção de um metabólito secundário que 

pode se responsabilizar pela toxicidade (PARANÁ; WAKSMAN, 2011).    

A toxicidade induzida pelo paracetamol é uma consequência muito comum da overdose 

e pode induzir uma insuficiência hepática aguda. Outro estudo nos Estados Unidos mostrou 

dentre os 662 pacientes de cuidados terciários, 48% exibiram hepatotoxicidade grave por 

paracetamol e não tinham intenção de envenenarem-se, utilizaram o medicamento para fins 

terapêuticos; estes pacientes tendem a ser mais velhos confrontados aos pacientes propositados 

(tentativa de suicídio) (LARSON et al., 2005).   

Dados históricos sugerem que a toxicidade comumente advém apenas acima de 

150mg/kg. A metabolização do paracetamol pode causar intermediários altamente reativos nas 

células hepáticas, neste procedimento, a maior parte sofre conjugação com o sulfato e ácido 

glicurônico e uma pequena percentagem por meio do citocromo P-450, este último caminho 

criará um composto eletrofílico reativo, chamado NAPQI, ou N-acetil-p-benzoquinoneimina 

(PARANÁ; WAKSMAN, 2011).  

Em dosagem terapêutica, a NAPQI se liga a glutadiona nucleofílica, mas em doses 

cavalares, o esgotamento da glutadiona pode induzir a achados patológicos de necrose hepática. 

Na administração de altas doses elevadas, há um esgotamento das reservas de sulfato, antes 

ainda da maior parte do acetaminofeno sofrer biotrasformação. Como o método de 
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glicuronidação é de velocidade limitada, a maior parte do medicamento é repelida para 

metabolização pelo sistema do citocromo P450 (PARANÁ; WAKSMAN, 2011). 

Por meio dessa reação de conjugação com a glutationa, este mediador reativo pode ser 

inativado. Todavia, a reserva de glutadiona é depletada pelo paracetamol, evitando a 

neutralização e consentindo que o intermediário reativo reaja com substituintes nucleofílicos 

presentes em macromoléculas, gerando a hepatotoxicidade (PARANÁ; WAKSMAN, 2011). 

 

3.2.1 Fatores que influenciam a hepatotoxicidade do paracetamol.  

 

O paracetamol é considerado um componente hepatotóxico dose-dependente e pode 

causar lesão hepatocelular por meio de três mecanismos, ocorrendo de maneira independente 

ou em associação, sendo a mais corriqueira a sobredose (ingestão de doses superiores); 

segundo, a demasiada intensificação do sistema citocromo P450 (CYP) resultante do consumo 

de determinados medicamentos provedores do desenvolvimento de radicais livres de oxigênio 

responsáveis pela lesão hepatocelular; e por último, a depleção dos níveis de glutationa do 

hepatócito por consumo de bebidas alcoólicas, sobredose e desnutrição responsável pela 

inativação da NAPQI (JUNIOR, 2011).  

Os fatores que podem diminuir o limiar para a sobredosagem ou ampliar a perspectiva 

de insuficiência hepática são:   

Álcool: não predispõe a hepatotoxicidade pelo paracetamol em pacientes não etilistas 

crônicos, incidindo na competição do álcool com o paracetamol para a metabolização e menor 

produção de NAPQI com plausível finalidade protetora. A utilização crônica do álcool 

intensifica a via metabólica CYP, depleta os níveis de glutationa acrescentando a produção de 

NADPI, sendo assim os níveis a hepatotoxicidade pelo paracetamol pode incidir em doses 

menores. Estudos recentes ratificaram que 10% dos pacientes etilistas crônicos precisaram de 

doses inferiores de 4g/dia para lesão hepática (LARSON et al, 2005).   

Idade e sexo: como as crianças exibem normalmente elevados estoques de glutadiona, 

o aguardado é que as mesmas estivessem menos vulneráveis ao paracetamol; mas em estado de 

febre prolongada, diarreia, vômitos ou subnutrição, há redução dos níveis de glutadiona, 

deixando as crianças suscetíveis tanto como os adultos, podendo gerar danos hepáticos bruscos 

além da icterícia (ZHAO, 2011).   
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Genética: polimorfismos incidem nas isoenzimas do CYP, induzindo a diminuição do 

metabolismo, falta de metabolismo ou metabolização excessiva de determinado composto 

(JUNIOR, 2011). 

 De acordo com Zhao (2011), várias mutações foram identificadas na fase I e II, genes 

de desintoxicação indispensável para o metabolismo do paracetamol, que podem atingir a 

velocidade de eliminação do mesmo ou a produção do metabólito tóxico NAPQI.   

Tabagismo: tabaco contém produtos indutores do CYP1A2 e alarga o metabolismo 

oxidativo. O tabagismo é estimado fator de risco independentemente da mortalidade integrada 

à sobredose por paracetamol (JUNIOR, 2011).  

Hepatopatas: em doentes com doença hepática grave, o acréscimo na meia-vida de 

eliminação do fármaco foi conexo com hipoalbuminemia e acréscimo do tempo protrombina.   

A Associação Americana para o Estudo das Doenças do Fígado (AASLD) aconselha a 

prescrição de doses baixas de paracetamol para tratamento de dor e febre aos pacientes com 

doença do fígado (dose máxima de 2g/dia) (ZHAO, 2011).   

Estado nutricional: o jejum causa a redução dos níveis de glicogênio no hepatócito, 

portanto acontece à depleção de glutationa e a indução do CYP2E1, alargando a toxicidade do 

paracetamol particularmente em pacientes etilistas crônicos (JUNIOR, 2011).   

Medicamentos: fármacos que excitam a atividade do CYP podem aumentar os níveis de 

NAPQI favorecendo a hepatotoxicidade pelo paracetamol. A Administração concomitante de 

paracetamol com zidovudina leva a potencialização da toxicidade de ambas. Medicamentos 

capazes de ativar enzimas microssomais hepáticas, como fenobarbital e isoniazida, aumentam 

o efeito hepatotóxico do paracetamol (FIGUEIRÓ-FILHO et al, 2011). 

 

3.3 CONSUMO INDISCRIMINADO E IRRACIONAL DO PARACETAMOL 

 

A automedicação é definida como a utilização de medicamentos, por decisão do 

indivíduo ou responsáveis, independente de uma prescrição e avaliação profissional, com o 

objetivo de tratar ou aliviar sintomas (BRAND et al., 2015). 

Diante da ausência de orientação profissional, inúmeros medicamentos são usados de 

maneira imprópria, com problemas na dosagem, posologia, via de administração e tempo de 

uso (NOGUEIRA et al., 2015). 
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Trata-se de um costume comum no Brasil e continuamente foi um assunto muito 

debatido e controverso, além de um método nocivo à saúde da população, principalmente em 

crianças. O emprego indevido de medicamentos ponderados comuns pode ocasionar várias 

consequências, como resistência bacteriana, no caso dos antimicrobianos, reações de 

hipersensibilidade, dependência, reações adversas, interações medicamentosas e intoxicação. 

Além disso, o alívio instantâneo dos sintomas pode disfarçar uma doença de base, induzindo à 

progressão (BRESEGHELLO, 2016). 

Diante de sintomas incômodos comuns, o responsável pela criança procura o uso de 

medicamentos populares como analgésico, antitérmicos, antigripais, anti-histamínicos, anti-

inflamatórios, antimicrobianos, entre outros (BRESEGHELLO, 2016). Igualmente se averigua 

uma tendência geral exercitada pela população em partilhar medicamentos com outros 

membros da família ou do círculo social. Hábito cada vez mais presente também no campo da 

pediatria (MEDEIROS; PEREIRA; MEDEIROS, 2015).  

A automedicação irracional em crianças, comumente, se dá em decorrência da 

insensatez dos pais, os quais ao perceberem a criança com um simples incômodo são 

impulsionados a comprar um medicamento para aliviar ou curar os sintomas, e ocasionalmente 

descontinuam um tratamento por conta própria, induzindo muitas vezes ao agravo do quadro 

clínico (MEDEIROS; PEREIRA; MEDEIROS, 2015).  

A farmacocinética de medicamentos em crianças se diferencia da farmacocinética em 

adultos. Além disso, a maior parte dos medicamentos não é testada apropriadamente na 

pediatria, prosseguindo uma carência na inovação de medicamentos pediátricos. Esses 

medicamentos são formulados em doses adequadas apenas para adultos, sendo convencionadas 

ao público infantil, induzindo os pais a fracionar formas farmacêuticas na dosagem de adultos 

para administrá-los a seus filhos, expondo assim as crianças a riscos (CELLA; ALMEIDA, 

2012).  

A automedicação em crianças tem sido abordada na literatura, mas necessitam de 

estudos que alarguem sua análise e consintam em ratificar intervenções efetivas. A frequência 

da automedicação em crianças mostra-se elevada e é fator preocupante quando parcela 

importante dessa população não recebe atenção apropriada por parte dos serviços de saúde 
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3.4 INTERVENÇÃO DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO  

 

 O desempenho paliativo ou curativo de um medicamento não se restringe unicamente 

à acessibilidade, deve ser seguido de subsídios apropriados, sejam verbais ou por escritas, com 

intervenção de forma incisiva no seu emprego com a finalidade de tornar mínimos os riscos 

previsíveis. Dentro desta conjuntura, pode ser dito que um medicamento é a soma do produto 

farmacêutico com o conhecimento sobre o mesmo (BOLZAN, 2008).  

O farmacêutico diante a sociedade tem a corresponsabilidade pelo bem estar do 

paciente, privilegiando a saúde e trabalhando para que a condição de vida não seja afetada por 

um problema evitável, decorrente de uma terapia farmacológica. Torna-se imprescindível 

atentar ao uso racional, de forma que os pacientes recebam os medicamentos para a indicação 

adequada nas doses, nas vias de administração e no tempo de tratamento adequado; norteando 

as prováveis reações adversas e contraindicações (VIEIRA, 2007). 

Para Nunes (2008), o farmacêutico é o último profissional da saúde que tem contato 

direto com o paciente depois da decisão médica. Diante disto, incluso no sistema de saúde, 

representa umas das últimas oportunidades de identificar, ponderar ou amortizar prováveis 

erros integrados à terapêutica. Com efeito, vários estudos demonstraram redução expressiva do 

número de erros de medicações e reforçaram a ideia de que a intervenção farmacêutica diminui 

o número de eventos adversos, aumenta a qualidade de assistencial e diminui os custos 

hospitalares. 

Nesta lógica, o serviço farmacêutico deve assumir o papel integrante ao serviço médico 

na atenção à saúde, gerando o uso seguro dos medicamentos e prevenindo as práticas impróprias 

aos efeitos adversos e tóxicos dos fármacos. Diante do perfil de dose condicionada do 

acetaminofeno, é de extrema importância que os consumidores sejam adequadamente 

informados para não extrapolar as doses máximas diárias e ser alertados para atentar à somação 

de doses quando usam com frequência as comuns associações em doses fixas, o que pode levar 

à sobredosagem (WANMMACHER, 2010). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta pesquisa observou-se que o paracetamol é considerado seguro e 

eficaz em suas doses terapêuticas (4g dia), porém quando consumido em doses elevadas às 

aconselhadas pode causar hepatotoxicidade, comumente em doses acima de 15mg/Kg. 

Fatores como a ingestão de álcool, idade e o uso concomitante de outros fármacos podem 

encurtar o limite para a sobredosagem ou aumentar a possibilidade de uma insuficiência 

hepática.   

O paracetamol surge como uns dos medicamentos mais utilizados pela população 

decorrente da fácil acessibilidade, além do desconhecimento dos riscos inerentes ao seu 

uso não racional.     

Estratégias, principalmente educativas, são imprescindíveis para a conscientização 

dos pais ou responsáveis acerca dos danos provenientes da automedicação, a fim de se 

impedir a ineficácia da farmacoterapia, e garantir a segurança das crianças, uma fez que o 

paracetamol é o medicamento mais utilizado na pediatria. 

Destaca-se, também, a importância de aprofundar a discussão sobre o papel do 

farmacêutico, como profissional acessível à população, para promover orientações eficazes 

à sociedade como ao uso racional de medicamentos, por intermédio de ações educativas, 

estendendo os conhecimentos à população, e, portanto, garantindo uma terapêutica mais 

racional e segura. 
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