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RESUMO 
 

O acetaminofeno é um antitérmico, analgésico e possui baixo efeito anti-inflamatório, 
que se administrado em doses elevadas pode causar hepatotoxicidade. O objetivo 
deste estudo foi proporcionar, aos profissionais e futuros profissionais da área da 
saúde, conhecimento dos riscos que pode acarretar o uso exagerado de paracetamol, 
a ponto de detalhar como o fármaco age no organismo humano, ressaltar os riscos à 
saúde humana ao tomar o paracetamol indiscriminadamente e apontar o papel do 
profissional Farmacêutico nessas circunstâncias. O estudo foi realizado através de 
referências pesquisadas na Scielo, Lilacs, Bireme, Google acadêmico e também em 
outras fontes confiáveis, publicadas até 2017. Conforme a revisão realizada, foi 
concluído que: o paracetamol não possui mecanismo de ação analgésica definido, 
mas sabe-se que age bloqueando a síntese de prostaglandinas no sistema nervoso 
central (COX-3) e em menor frequência, no início do impulso doloroso periférico; é um 
dos AINE’s mais vendidos do país e, por esse motivo, possui elevada prevalência de 
automedicação e também de intoxicação; o profissional farmacêutico, está tentando 
buscar seu espaço, mesmo com sua desvalorização na maioria das regiões 
brasileiras, mas sem dúvidas é o profissional mais capacitado para desenvolver a 
assistência farmacêutica, em prol da conscientização do paciente em relação a 
utilização correta do medicamento. 
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ABSTRACT 
 

Acetaminophen is an antipyretic, analgesic and has a low anti-inflammatory effect, 
which if administered in high doses can cause hepatotoxicity. The objective of this 
study was to provide professionals and future health professionals with knowledge of 
the risks that exacerbated use of paracetamol might entail to the point of detailing how 
the drug acts in the human body, highlighting the risks to human health when taking 
paracetamol indiscriminately and to point out the role of the pharmacist in these 
circumstances. The study was carried out through references researched in Scielo, 
Lilacs, Bireme, Google academic and also in other reliable sources, published until 
2017. According to the review, it was concluded that: paracetamol has no mechanism 
of defined analgesic action, (COX-3) and less frequently at the beginning of the 
peripheral pain impulse; is one of the best selling NSAIDs in the country and, therefore, 
has a high prevalence of self-medication and also intoxication; the pharmaceutical 
professional, is trying to find its space, even with its devaluation in most Brazilian 
regions, but without doubt is the most qualified professional to develop pharmaceutical 
assistance, in order to raise awareness of the patient regarding the correct use of the 
drug. 
 

Key-words: Indiscriminate use; Paracetamol; Toxicity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a utilização 

descontrolada de medicamentos não se limita apenas à automedicação, possui 

relação com a “medicalização”, ou seja, um caminho ao encontro da cura para as 

patologias e desenvolver o bem-estar utilizando somente o medicamento. Uma das 

complicações relacionada a automedicação e ao uso exacerbado de medicamentos é 

o perigo de intoxicação. Os anti-inflamatórios não esteroidais pertencem às classes 

de fármacos que mais intoxicam (BRASIL, 2016). 

Utilizar medicamentos sem limite pode ocasionar a complicação de uma 

doença e, também, o uso incorreto pode mascarar alguns sintomas. Outro problema 

relacionado a utilizar medicamento relaciona-se má combinação. Neste caso, utilizar 

um medicamento em combinação pode bloquear ou elevar a ação outro. Utilizar 

fármacos inadequadamente pode levar, ainda, a consequências como: processos 

alérgicos, dependência e até a óbito (SBEM, 2016). 

Na atualidade, o uso irracional de medicamentos está se tornando abundante 

e preocupante. Devido à população mal-acostumada a ter o medicamento quando 

bem entender e aos conhecidos indicarem, por determinado medicamento ser eficaz 

ao seu organismo.  

Ao utilizar o paraceramol em doses elevadas pode causar hepatite fulminante 

com perigo de falecimento (WILLIAN; HENDERSEN, 1994). Por se mostrar um 

fármaco que não faz mal, o paracetamol passou a ser utilizado amplamente por 

pediatras, mas ainda assim pode causar morte quando usado sem controle, do mesmo 

modo que os outros antiinflamatórios da atualidade (SILVA; LORENÇO, 2014). 

Pelos fatos existentes, é de suma importância uma síntese de informações 

concretas a respeito dos efeitos e da toxicidade do paracetamol, se baseando em 

evidências e estudos comprovados cientificamente para orientar todos os profissionais 

e acadêmicos da saúde de que o paracetamol, em quantidades excedentes, pode 

causar danos irreversíveis à saúde humana. Aliás, quais os riscos existentes, no caso 

de um uso exacerbado de paracetamol? Dentro deste contexto, este trabalho foi 

desenvolvido em prol de interessados conhecerem os verdadeiros riscos de uma 

automedicação por paracetamol sem orientação. 
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O estudo foi realizado através de referências pesquisadas na Scielo, Lilacs, 

Bireme, Google acadêmico e também em outras fontes confiáveis, publicadas até 

2017. Foram inclusos todos os artigos relacionados a utilização irracional de 

acetaminofeno, exceto os que apresentaram informações somente sobre interações. 

Assim, o maior objetivo deste estudo foi proporcionar, aos profissionais e futuros 

profissionais da área da saúde, conhecimento dos riscos que pode acarretar o uso 

exagerado de paracetamol, a ponto de detalhar como o fármaco age no organismo 

humano, ressaltar os riscos à saúde humana ao tomar o paracetamol 

indiscriminadamente e apontar o papel do profissional Farmacêutico nessas 

circunstâncias. 
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1 MECANISMO DE ACAO DO PARACETAMOL  

 

O paracetamol é também conhecido como acetaminofeno (Figura 1). Este 

fármaco é comumente indicado e utilizado sem receituário médico, com as finalidades 

de analgesia, contra a febre e contra leves inflamações, na qual, é muito eficiente em 

dores de dente, febre, dor de cabeça, dores musculares, artrite e em pós-operatório. 

Se o paracetamol for utilizado de forma correta, o mesmo é seguro e não possui 

maleficio secundário algum. Mas em grande quantidade e uso constante desse 

medicamento pode provocar efeitos adversos, por meio de acúmulo de metabolitos 

tóxicos, podendo levar a uma nefrotoxicidade e hepatoxicidade graves, podendo ser 

fatal (DEVARAJ; DEIVASIGAMANI; JAYADEVAN, 2013; PETTIE; DOW, 2013; ZHU 

et al., 2014; DEVKAR, 2016). O fármaco para combater a febre mais comum é o 

paracetamol, pois é utilizado tanto na profilaxia como no tratamento de febre pós-

vacinação e dores nas crianças (CRANSWICK; COGHLAN, 2000; DE MARTINO; 

CHIARUGI, 2015; DHINGRA; MISHRA, 2011). 

Foi através da formação de N-acetil-p-benzoquinoneimina (NAPQI) que a 

tocixidade do paracetamol foi gerada, pois é um produto tóxico ao citocromo hepático 

P450 (WALLACE, 2004). Este metabólito oxida os lipídios e as proteínas nos tecidos 

e, também altera a homeostase do cálcio e esgota a glutationa (ABA; ENEASATO; 

ONAH, 2016). 

O paracetamol (Figura 1) está entre os fármacos mais vendidos do mundo e no 

mercado é de fácil acesso tanto na forma genérica como através de nomes 

comerciais, por exemplo: Tylenol e Panadol (INFARMED, 2014). 

 

                      Figura 1 – Estrutura química do paracetamol (SILVA, 2012). 

 

                       Fonte: Silva (2012). 
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Nos anos 60, defendiam a hipótese de que o mecanismo de ação entre os 

salicilatos e o paracetamol eram semelhantes em relação a dor. Assim que foi 

descoberto que o mecanismo de ação essencial dos AINE´s era o bloqueio da 

atividade das ciclooxigenases (COX’s), pouco após souberam que o bloqueio de 

enzimas também era uma ação do paracetamol. Constataram, por intermédio de 

evidências, que era através do bloqueio da prostaglandina G/H sintetase no cérebro 

que o acetaminofeno agia contra a febre (GOLDMAN; GILMAN, 2001; BERTOLINI et 

al., 2006). O paracetamol, por mais que possua diferenças no método de ação e nos 

efeitos colaterais, está enormemente incluso na classe dos AINE´s (WARD; 

ALEXANDER-WILLIAMS, 1999). 

Em episódio febril, os pirogénios endógenos gerados pelos leucócitos causam 

um crescimento de prostaglandinas no líquido cefalorraquidiano. O paracetamol 

bloqueia a febre, impedindo a produção e a liberação de prostaglandinas no sistema 

nervoso central (SNC) e bloqueia a atividade de pirogénios endógenos nos recetores 

N-metil-d-aspartato (NMDA) do hipotálamo, atingindo como resultado a vasodilatação 

periférica, o suor excessivo e acaba com a alta temperatura (ANDERSON et al., 1998).  

As ações antipiréticas do paracetamol ocorrem por meio de um super 

bloqueador da produção de prostaglandinas, por reduzirem os índices de 

prostaglandina E2 do SNC por meio da COX, e agir de maneira periférica impedindo 

a síntese de impulsos nos quimiorrecetores sensíveis à bradicinina, encarregados da 

atividade dos impulsos nocicetivos. A ação analgésica do acetaminofeno é causada 

também por ser um antagonista do recetor N-metil-D-aspartato (NMDA) e da 

substância P da medula espinhal (neurotransmissor encarregado da modulação da 

dor), e por possuir uma atividade bloqueadora sobre a ação do óxido nítrico espinhal 

(JACQZ-AIGRAIN; ANDERSON, 2006). No entanto, existe além de um mecanismo 

incluso nas ações analgésicas do paracetamol (CASTRO, 2017).  

O acetaminofeno possui uma atividade analgésica através da estimulação das 

vias serotoninérgicas. Há relatos de que o principal local de ação do paracetamol seja 

iniciado pelo bloqueio da produção de prostaglandinas ou através de um produto que 

interfere nos receptores canabinóides. Recentemente, estudos apresentam que o 

acetaminofeno impede a produção de prostaglandinas por intermédio do ácido 
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araquidônico através de circunstâncias específicas, ocorre quando é baixa a 

quantidade de peróxidos em células isoladas (ANDERSON, 2008).  

A mais importante isoenzima da COX é a COX-2, pois está relacionada a 

produção de prostaglandinas quando as quantidades de ácido araquidônico são 

pequenas. A produção de prostaglandinas é gerada pela COX-1 quando a quantidade 

de ácido araquidônico é grande, chegando à conclusão de que o acetaminofeno pode 

se tornar um bloqueador específico da COX-2. Neste contexto, o acetaminofeno pode 

bloquear a COX-1 se a quantia de peróxido for pequena. O paracetamol pode também 

ser seletivo para a COX-2 e bloquear a COX-1, conforme for a produção de 

prostaglandinas em frente a baixas concentrações de ácido araquidônico. 

Teoricamente, explica o porquê que o paracetamol é eficiente no SNC e nas células 

endoteliais, locais que as quantidades de peróxidos são pequenas, e ineficiente em 

plaquetas e células de defesa como os leucócitos, pois mostram grandes quantidades 

de peróxido. Pelo contrário dos AINE’s, o paracetamol não impede a COX em tecidos 

periféricos, não é anticoagulante e possui pouca atividade antiinflamatória. Nas 

inflamações, exibe efeito em altas doses na artrite reumatóide, mas devido a 

toxicidade o uso é bloqueado (GRAHAM et al., 2013). 

Devido as prostaglandinas serem citoprotetoras do estômago e serem 

produzidas através da combinação da COX-1 e COX-2, e o bloqueio das duas serem 

determinadas como a causa maior de toxicidade gastrointestinal dos AINE’s. Um dos 

maiores efeitos adversos dos AINE’s é a toxicidade na parte superior do trato 

digestório. No que se refere a isto, o acetaminofeno é semelhante aos bloqueadores 

específicos da COX-2 ao inverso dos AINE’s não-seletivos. Ao ter tolerância no trato 

digestório, o paracetamol é indicado no caso de histórico de úlcera péptica (GRAHAM 

et al., 2013). 

Recentes informações foram disponibilizadas pela identificação de outra 

isoforma da COX em relação ao mecanismo de ação do paracetamol, a COX-3, que 

se localiza no SNC de algumas espécies. O acetaminofeno assim como os outros 

fármacos com características parecidas, são bloqueadores específicos desta enzima 

(CHANDRASEKHARAN et al., 2002; RANG et al., 2008). 

Em 2005, um novo método de ação do acetaminofeno foi descoberto e trata da 

sua analgesia estar englobada com a sua atividade nos receptores canabinóides CB1 

indiretamente (Figura 2). No fígado, o acetaminofeno é desacetilado a p-aminofenol. 
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Na medula espinhal e no cérebro, o p-aminofenol é misturado ao ácido araquidônico, 

gerando N-araquidonoilfenolamina (AM404) através da amidahidrolase de ácido 

gordo (FAAH). Esse canabinóide endógeno é um bloqueador da captação de 

anandamida e e um agonista dos receptores TRPV1 (transient recetor potential cation 

channel, subfamily V, member 1). A anandamida presente, induz a aumentar a 

quantidade de canabinóides endógenos, elevando a ação dos receptores 

serotoninérgicos (5-HT) que bloqueiam a transmissão de maus estímulos, sintetizando 

a analgesia e a antinocicepção (ANDERSON, 2008; BERTOLINI et al., 2006). 

 

Figura 2 - Representação esquemática do mecanismo de 

ação do paracetamol 

 

Fonte: Mallet et al. (2008). 
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O método de atividade o paracetamol agir está acoplado diretamente à 

produção de prostaglandinas e à interação com outros métodos de bloqueio da dor, 

sendo que a direta oxigenação da COX-2 conduz a oxigenação dos 

endocanabinóides, e o englobamento da serotonina nas vias de ação analgésica do 

acetaminofeno induz a interagir com os sistemas canabinóides. Portanto, o 

acetaminofeno pode agir possivelmente em sua função nas mais diversificadas fases 

por intermédio da medula espinhal (GRAHAM et al., 2013). 
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2 CONHECENDO OS RISCOS DO PARACETAMOL 

 

Para tratar as doenças os medicamentos são de suma importância, tendo o 

papel de melhorar a qualidade de vida da sociedade. Mas, a utilização indiscriminada 

pode ocasionar complicações à saúde. É preocupante a automedicação, devido ao 

acesso sem limites à produtos com eficácia terapêutica e as consequências que traz 

para a saúde (SCHWEIM; ULLMANN, 2015). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se automedicar é selecionar 

fármacos para o tratamento de sintomas e doenças consequentes sem orientação 

devida de um profissional habilitado (WHO, 1998). 

Na comunidade, se automedicar racionalmente significa economizar recursos 

nos tratamentos de pequenas patologias, reduzindo as faltas no serviço por poucos 

sintomas (WHO, 2000; ETICHA; MESFIN, 2014). 

Portanto, os riscos são variados para quem se automedica, mesmo tendo em 

vista o autocuidado com a população (WHO, 2000). Sem a devida prescrição médica, 

o medicamento pode provocar riscos graves à saúde do indivíduo e da sociedade 

(GUALANO, 2015). 

Praticando a automedicação não ficará livre de consequências, em especial a 

algumas classes terapêuticas. A automedicação pode acabar mascarando doenças 

graves, levando à um atraso significativo no diagnóstico ou à danos no 

acompanhamento médico em ocasiões graves, e também considerando que alguns 

doentes podem utilizar os medicamentos inadequadamente, principalmente idosos ou 

doentes com falta de cognição significativa. E, por conseguinte, a interação 

medicamentosa entre fármacos com prescrição e sem prescrição é uma hipótese à 

não esquecer (VASCO, 2000). 

O paracetamol está entre os analgésicos mais utilizados na automedicação 

(MIYAKE et al., 1998). Para o consumo dos analgésicos é recomendado ingerí-los 

com água e jamais com café, refrigerantes ou bebidas alcóolicas, caso contrário pode 

danificar o fígado. Não é recomendado gestantes tomarem analgésicos, pois pode 

complicar os fatores de coagulação do bebê (CASTELLON; BOCK, 2001). 

A administração de AINE’s orais deve ser realizada com muito leite ou agua 

para não danificar o estômago. Os AINE’s podem apresentar os seguintes efeitos 

adversos: rashes cutâneos, alergias, azia, suores, indução de parto, sangue, baço, 
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rim, fígado, na agregação plaquetária, efeitos no sistema digestório, diarréia, vômito, 

dores no estômago, náuseas e zumbidos (ARAÚJO et al., 2005). 

Existem também alguns efeitos adversos pouco comuns dessa classe, como: 

alterações hepáticas, anormalidades na medula óssea e efeitos no SNC, sendo as 

primeiras as mais plausíveis se o sistema renal estiver comprometido (RANG et al., 

2007). 

Existem controvérsias de alguns estudos de casos e controles em relação ao 

uso de paracetamol ser associado a asma, toxicidade gastrointestinal e doença renal 

crônica. Por mais que a urticária seja desenvolvida de pacientes ocasionais, são 

poucas as reações de hipersensibilidade. Analisando sistematicamente alguns 

estudos, notou-se que as quantidades dadas como terapêuticas, na realidade, 

estavam em concentração plasmática tóxica (GRAHAM; SCOTT; DAY, 2005). 

Através de levantamento desenvolvido entre pediatras israelenses, foi 

evidenciado que 42% dos mesmos sempre ou frequentemente faziam prescrições 

contendo paracetamol para tratamento contra febre, em quantidades não iguais as 

das estipuladas no formulário terapêutico nacional. E também eram falhos de 

fornecimento de instruções adequadas sobre a utilização correta do fármaco aos pais 

(GREENBERG et al., 2005). Ao contrário, um trabalho de revisão mostra a 

possibilidade de associação entre o uso de acetaminofeno e a origem de asma em 

pacientes suscetíveis, sendo atribuído ao estresse oxidativo e à redução de glutationa 

pulmonar (ENELI et al., 2005). 

A interação dos AINE’s com o álcool, pode desenvolver hemorragias no 

estômago. Os barbitúricos, sedativos, elevam sua toxicidade se ocorrer a utilização 

contínua de contraceptivos orais com AINE’s (DESTRUTI, 2007). Não há alguma 

interação adversa significativa em humanos. Devido ao paracetamol possuir 

dependência ao esvaziamento gástrico, medicamentos que alteram esse fator podem 

alterar sua farmacocinética (TOES; JONES; PRESCOTT, 2005). 

Pouco descreveram sobre interações significativas do paracetamol. Em 

experimentos com paracetamol, foram identificados muitos compostos com poder de 

atribuir para a toxicidade do fígado, mas os mesmos não foram desenvolvidos com 

doses terapêuticas (OSCIER; MILNER, 2009). 

Pacientes que tenham urticária, asma, doenças renais, gastrite, úlceras ou 

sejam doentes hemolíticos, não podem tomar AINE’s. E pacientes com insuficiência 
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renal ou cardíaca também não. Durante a gravidez somente sob orientação médica 

(RANG et al., 2007). 

Os AINE’s são geralmente de venda livre, sob patentes, e muitas vezes 

acrescidos de combinações, como a cafeína, levando assim ao uso irrestrito destes 

fármacos (PAIVA, 2012). 

Se um adulto ingerir quantidade inferior a 125 mg/kg de paracetamol não terá 

danos no fígado (BUCKLEY; EDDLESTON, 2010). O nível tóxico depois de ingerido 

apresenta-se com mais evidencia em crianças, com uma única dose de 200mg/kg 

pouco associada a toxicidade no fígado. O paracetamol que for administrado com 

doses que não ultrapassem 4g por dia, se torna seguro mesmo em pacientes 

alcoolatras (MATTIA; COLUZZI, 2009). 

 Portanto, a utilização de várias preparações que possuam paracetamol ou 

administrá-lo concomitantemente com opióides, aumenta o nível de toxicidade no 

fígado (BUCKLEY; EDDLESTON, 2010). 

 O paracetamol possui o perfil mais viável de efeitos adversos comparando com 

outros analgésicos, melhor tolerância gastrointestinal em relação aos outros AINE’s e 

menor custo se tornando altamente recomendado, sendo administradas prodoses 

corretamente e respeitando a quantidade limite por dia, evitando assim os efeitos 

tóxicos. É necessário preconizar a administração de subdoses, não demonstrando 

que o medicamento possui eficácia inferior, induzindo ao emprego de outros fármacos 

analgésicos dissipadores de danos maiores (WANNMACHER, 2005). 

 A acetaminofeno é metabolizado no fígado, e seus produtos podem promover 

lesões hepáticas (MAHADEVAN et al., 2006; LARSON, 2007; SEBBEN et al., 2010), 

e também pode complicar quadros de saúde pré-existentes, como a cirrose e s 

hepatite viral crônica (MAHADEVAN et al., 2006; LARSON, 2007). Este medicamento 

é excretado pela urina com dose máxima por dia de 4g e é contra-indicado para 

pacientes alérgicos, com insuficiência renal (JUNIOR, 2010; MUÑOZ-GARCÍA et al., 

2011) ou para pacientes com as funções do fígado comprometidas (MUÑOZ-GARCÍA 

et al.,2011). 

 Conforme revisão sistemática, de ensaios prospectivos não-randomizados, 

descobriu-se que quantidades terapêuticas de acetaminofeno podem ser empregadas 

em pacientes com afecções hepáticas diferentes, como: hepatite viral aguda e cirrose 
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alcoólica, por tempo de até 14 dias, sem efeitos adversos (DART; KUFFNER; 

RUMACK, 2000). 

 Em quadros de intoxicação exacerbada por paracetamol, ainda mais com o 

fígado bastante comprometido, o tratamento é realizado com a Nacetilcisteína, um 

antídoto especifico (MAHADEVAN et al., 2006; RANGANATHAN et al., 2006; 

SEBBEN et al., 2010). 

 A toxicidade hepática do acetaminofeno é dependente da equivalência entre a 

quantidade de metabólito toxico formado, o N- acetil-p-benzoquina (NAPQI), através 

do citocromo P450, o poder de conjugar e eliminar esse produto e a quantidade de 

produção de glutationa no fígado, que se anexa ao NAPQI e ocorre a prevenção da 

ligação e do dano hepático (LARSON, 2007; MITCHELL et al., 2011). A toxicidade do 

paracetamol pode ser encontrada em laboratório através da elevação das 

transaminases, com efeitos clínicos diversificados, a partir de pequenos sintomas, 

como: palidez, vômitos e náuseas, até sintomas mais graves como por exemplo: 

distúrbio de coagulação e encefalopatia (SEBBEN et al., 2010; MITCHELL et al., 

2011). 

 Na atualidade, vários pontos de risco que influenciam de forma negativa a 

toxicidade no fígado do paracetamol são conhecidos por grande parte dos médicos, 

os de suma importância estão ligados ao estado nutricional, tabagismo, consumo 

simultâneo de álcool e/ou outras drogas prejudiciais ao fígado, presença de doença 

hepática crônica, genética e idade (LARSON, 2007). 

 Mas ainda não se tem conhecimento, ou se é ignorado por muitos, de que 

infecções virais presentes possam levar a uma injuria hepática, como um ponto 

negativo para a toxicidade do paracetamol no fígado (LAGERLOV et al.,2006; 

RANGANATHAN et al.,2006). Este fato foi bem descrito em um estudo, que observou 

25 quadros de crianças com infecções por vírus e sem danos hepáticos prévios que 

evoluíram para hepatite fulminante depois da administração de paracetamol em doses 

corretas (RANGANATHAN et al.,2006). 

 Nos derradeiros 15 anos, principalmente na Europa e nos EUA, o 

acetaminofeno se tornou o fator principal de falência hepática aguda, quadro que 

apresenta mais de 85% dos enfermos com prognóstico ruim morrem se não passarem 

por transplante. Recentemente, a utilização de quantidades em excesso (acima de 
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7g/dia) é o fator principal de falência hepática aguda provocada por acetaminofeno 

nos EUA (JALAN; WILLIAMS; BERNUAU, 2006). 

 Mesmo com todo o conhecimento em relação ao paracetamol, este fármaco é 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2007; WHO, 2009), mesmo com uso concomitante pela sociedade 

(LAGERLOV et al., 2006), e ainda é prescrito por muitos médicos (RUSSELL et al., 

2003). 
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3 A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO  

 

Dentre as atividades especificas do farmacêutico, a assistência farmacêutica 

(AF) é a mais importante das ações, tendo em vista que toda a equipe se envolva e 

participe. É extremamente importante que acoplar a AF no sistema de saúde através 

de profissionais eficientes a ponto de: escolher fármacos mais seguros, com eficácia 

e de menor custo conforme as prioridades da sociedade; projetar corretamente a 

aquisição; guardar em local adequado; viabilizar o transporte e a distribuição, para 

manter o produto com qualidade; verificar o estoque; desenvolver diretrizes e 

protocolos atualizados, afim de garantir qualidade e utilização adequada de fármacos 

(BRASIL, 2006). 

O insumo essencial em promover e recuperar a saúde é o medicamento e quem 

aproxima com intensidade o farmacêutico e o paciente é a AF, com objetivo de aderir 

o paciente ao tratamento com fármacos e atingir resultados satisfatórios a saúde do 

mesmo. O paciente necessita de acessibilidade ao medicamento correto e conhecer 

para saber manuseá-lo (KOPITTKE; CAMILLO, 2010). 

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) foi aprovada em 2004 

e acrescentou qualidade na prestação de serviços em farmácia, visando o 

aprimoramento das etapas de organização dos planos de AF e atender com prestígio 

na dispensa de fármacos, atribuindo bastante importância ao profissional farmacêutico 

presente no SUS. De início, o farmacêutico a ação do farmacêutico se limitava em 

cumprir sua função planejando e executando logística, mas, com o passar do tempo 

as políticas de saúde e a vigência da AF como suporte primordial no asseguramento 

da saúde colaboraram na implantação deste profissional ao grupo de saúde em 

relação a atenção ao paciente (BRASIL, 2009). 

Segundo a PNAF, a AF em âmbito do SUS deve se estabelecer como um norte 

para a sintetização de políticas em setores, possuindo como um centro de estratégia 

o manuseio e a qualidade dos serviços prestados da AF, a qualidade de recursos 

humanos, como também descentralizar as atividades (BRASIL, 2011). 

A ampliação da acessibilidade e a garantia da utilização adequada de 

medicamento, conjugar a AF às outras políticas de saúde, a otimização dos recursos 

financeiros que existem, desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos para 

implantar a AF e fazer uma gestão eficaz são umas das barreiras (BRASIL, 2010). 
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Inserir a AF no acesso à saúde e constituir significado real, cobra de gestores 

do SUS compromissos concretos com a estrutura e a qualidade da atuação 

farmacêutica e sua essencial atuação em uma equipe com outros profissionais e entre 

os setores. Sendo assim, o profissional farmacêutico necessita estar habilitado para 

completar as prioridades do SUS com conhecimento mútuo e competência que abrem 

as portas para implementar a AF como política de saúde. O conhecimento e a 

articulação dos pilares no SUS é fundamental com a reponsabilidade de gestar, de 

planejar e de avaliar a AF, é de suma importância para promover o acesso aos 

medicamentos com utilização consciente. Por isso, a implantação do farmacêutico é 

de extrema importância e a sua função, como responsável pela utilização racional e 

resolutiva de medicamentos, incorpora caráter de suma importância para atenção à 

saúde, com entendimento do início da integralidade das atividades em saúde 

(BRASIL, 2010). 

O processo para dispensar deve garantir que o fármaco de ótima qualidade 

seja disponibilizado ao paciente exato, na quantidade prescrita e adequada; que haja 

o fornecimento de informações concretas relacionadas a utilização correta e que 

embale de maneira a manter a qualidade do medicamento. Refere-se a atender um 

paciente em especial e que, no entanto, irá ter características e necessidades bem 

definidas, no qual deverá ser levado em consideração na hora de atender. As 

derradeiras oportunidades de, no SUS, redução, correção e identificação de danos 

relacionados ao tratamento medicamentoso (MARIN, 2003).  

Na hora de dispensar, aparecem oportunidades únicas para a colaboração do 

farmacêutico na utilização limitada de medicamentos. Isto acontece por intermédio de 

inúmeros processos: dispensando a quantia exata de medicamento de ótima 

qualidade e em boas condições de armazenagem; informando com precisão ao 

paciente sobre a utilização e os cuidados para com o medicamento, como também 

promover a adesão do tratamento prescrito, para implantar interação completa com o 

objetivo de individualização para atender as prioridades do paciente, cuidando da 

utilização de medicamentos, incluindo a anotação de reações adversas (MARIN, 

2003). 

O farmacêutico possui a responsabilidade de: avaliar a prescrição médica; 

determinar as prioridades do paciente sobre a utilização de medicamentos e passar 

as informações fundamentais; procurar se manter atualizado para uma excelente 
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prestação de serviços e qualificação da AF; definir condições para cumprir a lei 

vigente; atualizar os registros de dispensação; gravar em registro os efeitos colaterais 

e as reações adversas relacionados a utilização de medicamento, alertando a 

vigilância sanitária local; informar o paciente sobre cuidados e armazenamento de 

medicamentos, principalmente os sensíveis ao calor os sob controle especial; analisar 

as atividades da equipe de apoio (BRASIL, 2001).   

Os danos relacionados ao tratamento com medicamentos podem ser reduzidos 

por investir na qualidade da dispensação. Uma característica associada a implantação 

dessa qualidade era prevenir reações adversas e interações medicamentosas, 

frequente em momentos que mais de um medicamento é utilizado. Por outra face, o 

farmacêutico pode saber do histórico do paciente e dos tratamentos semelhantes e/ou 

contínuo. O caminho da informação, originado pela consulta médica, possui 

continuação na farmácia. O papel do farmacêutico, de informar e educar na 

dispensação, torna-se a peça principal do teatro da AF (PEPE; CASTRO, 2000). 

De maneira abrangente, as funções desenvolvidas pelo profissional 

farmacêutico apresentaram positividade, ao diminuir custos, otimizar as prescrições, 

ocasionar ao paciente maior adesão ao tratamento e estar atento as reações adversas 

(OENNING, 2009). 

A prioridade da função do farmacêutico deixou de ser o medicamento e passou 

a ser encaminhada ao paciente, preocupando-se com os danos provocados através 

do uso deste produto. O profissional farmacêutico está novamente cumprindo sua 

função na população, promovendo o bem-estar do paciente e exercendo sua função 

para a sua própria qualidade de vida não seja comprometida por um problema, 

desenvolvido por um tratamento farmacológico. Esta é uma responsabilidade de 

bastante influencia, tendo em vista que os efeitos adversos a fármacos são uma 

afecção urgente, pois são a causa de enormes perdas, sendo estas de origem 

financeira ou de vida (VIEIRA, 2005). 

O centro das ações é o bem-estar do paciente em relação a pratica 

farmacêutica. O farmacêutico possui um papel importante, juntando os seus esforços 

aos dos outros profissionais de saúde e aos profissionais da comunidade, para 

promover a saúde. Para promover a utilização racional, os farmacêuticos implantam 

iniciativas como: monitorar e educar o paciente; analisar seus danos; prevenir a saúde; 

promovem a saúde e a vigilância das afecções. Utilizar medicamentos irracionalmente 
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é um grande problema de saúde pública; por isso, se faz necessário considerar o 

poder de colaboração do farmacêutico e implantá-lo nas equipes de saúde com o 

objetivo de garantir um melhor uso de medicamentos, reduzindo os danos de 

morbimortalidade e que seu serviço promove meios em relação a farmacoterapia 

sejam ele o principal, mas pequenos para a população (VIEIRA, 2005). 

Em busca de garantir a utilização adequada de medicamentos é preciso 

elaborar, com bastante continuidade e intensidade, um processo para a educação 

farmacológica dos profissionais de saúde, levando a uma crítica em relação a escolha 

e uso dos medicamentos. É através do desempenho e da iniciativa do profissional 

farmacêutico que o procedimento de educação contínua (REIS, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a revisão realizada, foi concluído que o método de ação 

analgésica do paracetamol não foi concretamente elucidado. Mas, o acetaminofeno 

pode atuar frequentemente bloqueando a produção de prostaglandinas no SNC (COX-

3) e com menos frequência inibindo o início do impulso doloroso periférico. 

Atualmente, o paracetamol é um dos analgésicos e antipiréticos mais 

dispensados. No entanto, o acesso facilitado ao fármaco e a ignorância da sociedade 

sobre seus malefícios gera cada vez mais intoxicações através deste fármaco. Sua 

administração em quantidades exacerbadas pode levar a hepatotoxicidade. 

Diariamente, o profissional farmacêutico tenta buscar seu espaço na farmácia, 

por mais que na maior parte das regiões brasileiras seja notória a desvalorização da 

profissão. Dentro das suas habilidades, o farmacêutico é o melhor profissional com 

capacidade de desenvolver a assistência farmacêutica, em prol da conscientização 

do paciente em relação a utilização correta do medicamento e, juntamente com a 

orientação médica proporcionam o bem-estar da população. 
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