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RESUMO 

 
A automedicação é a prática de ingerir substâncias de ação medicamentosa sem o 
aconselhamento e/ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado, ou 
seja, sem a prescrição médica. Ocorre quando o indivíduo tem algum sintoma 
doloroso e/ou patológico e decide tratar-se por conta própria. Os medicamentos são 
a principal causa de intoxicação. Dentre todos os medicamentos, os anti-inflamatórios 
não-esteroidais (AINEs) são os mais utilizados. Devido sua ação anti-inflamatória, 
antipirética e antitérmica, o paracetamol e nimesulida são os medicamentos mais 
consumidos pela população, por ser de fácil acesso. A educação e a conscientização 
da população são fundamentais para o uso racional de medicamentos. O farmacêutico 
tem um papel crucial na dispensação, no que diz respeito à informação e orientação 
em relação às interações entre fármacos, o esclarecimento quanto aos períodos de 
administração e também quanto a reações adversas. O objetivo deste trabalho é 
enfatizar a questão sobre a automedicação e o uso irracional e exacerbado de 
Paracetamol e Nimesulida (anti-inflamatórios não-esteroidais, AINEs) e a importância 
do profissional Farmacêutico no combate a esta pratica. Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica exploratória de caráter descritivo e explicativo de forma sistemática e 
logica, que permite o acúmulo de informações. De maneira geral, o conceito adotado 
neste trabalho se referiu a iniciativa da pessoa em utilizar medicamentos sem 
prescrição. A automedicação no Brasil é uma prática comum e adotada por vários na 
sociedade, com a dor se destacando como o principal problema motivador e os anti-
inflamatórios e analgésicos como os principais medicamentos utilizados. 
 
 

Palavras-chave: Automedicação; AINEs; Paracetamol; Nimesulida; Profissional 

Farmacêutico;  
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ABSTRACT 

Self-medication is the practice of taking medication substances without the advice and 
/ or follow-up of a qualified health professional, ie without a medical prescription. It 
occurs when the individual has some painful and / or pathological symptom and 
decides to treat himself / herself. Medicines are the main cause of intoxication. Of all 
drugs, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are the most commonly used. 
Due to its anti-inflammatory, antipyretic and antipyretic action, paracetamol and 
nimesulide are the drugs most consumed by the population, being easily accessible. 
Education and population awareness are fundamental to the rational use of medicines. 
The pharmacist has a crucial role in dispensing, concerning information and guidance 
regarding drug interactions, clarification regarding administration periods and adverse 
reactions. The objective of this work is to emphasize the question about self-medication 
and the irrational and exacerbated use of Paracetamol and Nimesulide (non-steroidal 
anti-inflammatory drugs, NSAIDs) and the importance of the pharmacist in combating 
this practice. An exploratory bibliographic research of a descriptive and explanatory 
character was carried out systematically and logically, which allows the accumulation 
of information. In general, the concept adopted in this study refers to the person's 
initiative to use non-prescription medicines. Self-medication in Brazil is a common 
practice and adopted by several in society, with pain standing out as the main 
motivating problem and the anti-inflammatory and analgesic as the main drugs used.  

Keywords: Self-medication; Ines; Paracetamol; Nimesulide; Pharmaceutical 
Professional;  
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os medicamentos têm o potencial de conferir grandes benefícios à 

população, principalmente para aliviar sintomas comuns como dor e febre. Os anti-

inflamatórios estão entre os medicamentos mais prescritos no mundo, devido a sua 

diversidade de indicações. Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) paracetamol 

e nimesulida são os mais utilizados no tratamento de dor aguda ou crônica decorrente 

do processo inflamatório.  

Os AINEs apresentam reações adversas como distúrbios gastrointestinais e 

sanguíneos, além de problemas renais, contribuindo com importante carga para a 

saúde. A sobre dosagem pelo uso indiscriminado e excessivo desses fármacos, 

podem provocar uma serie de complicações, resultando numa intoxicação grave.  

É imprescindível que o farmacêutico conheça as propriedades fármaco 

terapêutica dos anti-inflamatórios para que possa orientar o paciente, cabe ao 

profissional farmacêutico exercer suas habilidades e responsabilidades na orientação 

e intervenção na automedicação. Contudo, qual a importância da atuação do 

profissional farmacêutico diante do risco da automedicação por AINEs? 

  O objetivo deste trabalho é enfatizar a questão sobre a automedicação e o uso 

irracional e exacerbado de Paracetamol e Nimesulida (anti-inflamatórios não-

esteroidais, AINEs) e, ainda, descrever os perigos ocasionados por eles e demonstrar 

a importância do profissional farmacêutico no combate a essas práticas.     

Esta pesquisa contribui para melhor atuação do profissional farmacêutico para 

que possa oferecer orientações aos pacientes da melhor forma possível, visando a 

cura e oferecendo a ele, maior bem-estar, qualidade de vida e atendimento de 

excelência. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória de caráter descritivo e 

explicativo de forma sistemática e logica, que permite o acúmulo de informações, 

através de recursos metodológicos, atendendo a particularidade da pesquisa. Foram 

coletados dados através da internet (artigos científicos), livros e revistas. Com base 

Scielo, Lilacs, Bireme e outros. Respeitando os critérios de inclusão e exclusão dos 

artigos, dos últimos 20 anos de pesquisa de 1997 a 2017.  Palavras-chaves: 

automedicação, paracetamol, nimesulida, AINEs e profissional Farmacêutico.  
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1 AUTOMEDICAÇÃO  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2005), a automedicação é 

conceituada como a prática de ingerir substâncias de ação medicamentosa sem o 

aconselhamento e/ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. 

Geralmente ocorre, quando o indivíduo tem algum sintoma doloroso e/ou patológico e 

decide tratar-se, sem consultar um profissional especializado. O indivíduo determina 

então o medicamento a ser utilizado, seja por verificação de eficiência anterior, ou 

seja, por indicação de outra pessoa não habilitada, como amigos e familiares 

(OMS,2005).  

Os medicamentos que são utilizados sem prescrição de profissionais 

autorizados constituem-se a prática da automedicação (Goulart et al., 2012; Souza et 

al., 2011).  

Para Souza (2008), a automedicação é uma forma comum de auto atenção à 

saúde, consistindo no consumo de um produto com o objetivo de tratar ou aliviar 

sintomas ou doenças percebidas, ou mesmo de promover a saúde, 

independentemente da prescrição profissional. Para tal, podem ser utilizados 

medicamentos industrializados ou remédios caseiros. 

Segundo Sá et al. (2007), sintomas como febre e dores são os principais 

indutores da automedicação e, por se tratarem de transtornos considerados menores, 

e devido à precariedade da saúde pública e, muitas vezes, à dificuldade de acesso 

aos serviços médicos, induzem à prática de se automedicar.  

Segundo Naves et al. (2010) em lugares onde o sistema de saúde é 

insatisfatório e os aspectos contextuais das enfermidades passam despercebidos, o 

medicamento assume um papel central e começa a ser visto como resolução do 

problema. 

Um dos fatores determinantes na prática da automedicação é a escolaridade, 

Santos et al. (2013), diz que, quanto menor a escolaridade, maior a realização dessa 

prática. Ressalta também o poder aquisitivo, questões culturais e acesso a informação 

como fatores envolvidos na automedicação. Alguns estudos revelam que um grande 

indutor da prática de automedicação, é a padronização atual de prescrições, fazendo 

com que a população adote critérios próprios para solucionar problemas de saúde de 
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menor gravidade (BORTOLON et al., 2007; SCHIMD et al., 2010; SANTOS et al., 

2013).  

Dentre os fármacos mais usados, estão os anti-inflamatórios, antibióticos, 

anticoncepcionais, antidepressivos e analgésicos (ARRAIS et al.,1997). Muitos 

desses medicamentos são adquiridos de forma muito simples, favorecendo a 

automedicação (SILVA, 2002). 

Segundo Arrais (et al.) 1997, a automedicação está também relacionada ao 

grau de instrução do usuário, ou seja, quanto mais próximos os usuários estão da área 

da saúde mais se sentem capazes de se medicarem. Mas o que muitas pessoas 

desconhecem é que a automedicação pode dificultar o diagnóstico da doença 

podendo ocasionar o agravamento do quadro clínico do paciente, como resistência 

bacteriana, efeitos adversos, reações alérgicas, intoxicações, hipersensibilidade e 

dependência química do fármaco (NASCIMENTO, 2007). 

A automedicação existe desde a formação das primeiras civilizações tornando-

se uma prática comum nas sociedades modernas, este método é usado para amenizar 

e até mesmo combater a dores dos pacientes (NICOLETTI, 2002). 

Segundo a ANVISA s.d, o Brasil está entre os 10 países que mais consomem 

medicamentos em todo o mundo. Um dos principais fatores que contribuem para o 

aumento de casos de intoxicações medicamentosas no Brasil são propagandas 

publicitárias persuasivas, com vocábulo fácil com frases curtas e objetivas que 

induzem o consumo de medicamento prometendo alívio rápido para o doente, 

tornando a intoxicação pelo o uso de medicamentos em 1º lugar (CARVALHO et al., 

2003). 

No Brasil, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas 

(Abifarma), todo ano, cerca de 20 mil pessoas morrem, no País, vítimas da 

automedicação (CASA GRANDE et al., 2004). 

 

1.1  INTOXICAÇÃO POR MEDICAMENTOS  

 

Segundo Mota et al. (2012), o medicamento pode ser definido como produto 

farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, 

paliativa ou para fins de diagnóstico. Mas que pode ser um potencial causador de 

dano e óbito, sendo um dos principais agentes responsáveis por intoxicações 
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resultando em atendimento, nas emergências toxicológicas, hospitalização e óbitos 

em diferentes países. Apesar disso, autoridades sanitárias de países em 

desenvolvimento ainda não se sensibilizaram efetivamente para a vigilância desse 

agravo. 

No Brasil, os medicamentos são a principal causa de intoxicação. 

Representando aproximadamente 28% dos casos de intoxicação humana registrados 

anualmente pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicos (Sinitox)/ 

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

(ICICT)/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/Ministério da Saúde (MS), sendo que 

crianças menores de cinco anos representam cerca de 35% dos casos registrados. 

Os benzodiazepínicos, antigripais, antidepressivos e anti-inflamatórios são as classes 

de medicamentos que mais intoxicam (FIOCRUZ, 2009; FIOCRUZ, s.d.).  

Mota et al. (2012), ressalta que nos anos 1986 e 2006, foram registrados no 

Brasil, pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), 

1.220.987 casos de intoxicação, com um total de 7.597 (0,6%) óbitos e que a partir de 

1994, os medicamentos assumiram a primeira posição no conjunto de agentes tóxicos 

estudados, respondendo por 24,5% dos casos de intoxicação registrados no país. Ao 

longo dos vinte anos de registro, os medicamentos foram responsáveis por 1.327 

óbitos, resultando em uma taxa de letalidade de 0,4%15. 

Segundo o Ministério da Saúde (2010), várias circunstâncias podem levar a um 

quadro de intoxicação por medicamentos: acidentes, tentativas de suicídio (57,2%) 

(MOTA et al., 2009) e aborto, automedicação, erro de administração, prescrição 

inadequada e abuso, entre outras (MINISTERIO DA SAÚDE, 2010). 

Segundo Hepler 2000, a morbidade relacionada a medicamento é um problema 

para muitos sistemas de saúde.  Os resultados inadequados da farmacoterapia devem 

ser prevenidos sob um ponto de vista clínico e humanitário. 

Hepler (2000) e Hennessy (2000), ambos concordam que as principais causas 

de morbidade relacionadas a medicamentos são: prescrição inadequada; reações 

adversas a medicamentos inesperadas; não adesão ao tratamento; superdosagem ou 

sub-dosagem; falta da farmacoterapia necessária; inadequado seguimento de sinais 

e sintomas e erros de medicação.  

Alguns procedimentos são realizados em casos de intoxicação 

medicamentosa, como: lavagem gástrica ou indução ao vômito com xarope de ipeca, 
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o antídoto específico (N-acetilcisteína) deve ser administrado imediatamente, algumas 

medidas de suporte, como: manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, correção da 

hipoglicemia e outras (INFARMED, 2006; JANSSEN, s.d.) e o carvão vegetal ativado: 

material poroso e adsorvente que se liga a diversas substâncias, diminuindo sua 

disponibilidade para absorção sistêmica no trato gastrointestinal e a absorção 

sistêmica de vários agentes tóxicos, incluindo ácido acetilsalicílico, ácido mefenâmico, 

fenilbutazona e paracetamol (MS, 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde (2010), a administração de antídotos, além de 

não estar disponível para todos os tipos de intoxicação, quando está disponível deve 

ser ponderada quanto aos riscos e benefícios, como em qualquer terapia. Há 

antídotos não específicos que podem ser utilizados em vários casos de intoxicação, 

como por exemplo o bicarbonato de sódio que promove a eliminação de certos 

fármacos ácidos.  

Para prestar informações de urgência, foi criado pela Anvisa (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária) o Disque-Intoxicação (0800-722-6001). Esse contato deve 

estar impresso nos rótulos e bulas dos produtos regulados pela Agência e em avisos 

indicativos de hospitais, laboratórios e clínicas (BRASIL s. d.). 

Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) estão entre os medicamentos 

mais amplamente utilizados dentre os agentes terapêuticos. São prescritos para 

queixas musculoesqueléticas “reumáticas” e geralmente são tomados sem prescrição 

para dores menores, sendo assim, um grande causador de intoxicação (RANG et al., 

2001). Dentre os AINEs mais conhecidos, estudaremos no próximo capitulo os 

medicamentos paracetamol e nimesulida e os riscos de intoxicação causados pelo 

seu uso excessivo.  
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2 ANTI-INFLAMATÓRIOS não ESTEROIDAIS (AINEs) 

 

A concepção sobre os AINEs e analgésicos, está relacionada aos 

medicamentos que curam qualquer tipo de enfermidade sem acarretar efeitos 

maléficos (REIS et al., 2002). 

Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) estão entre os medicamentos 

mais utilizados entre os agentes terapêuticos. São prescritos com maior frequência, 

para queixas musculoesqueléticas “reumáticas” e geralmente são tomados sem 

prescrição médica para dores menores (RANG et al., 2001). 

  Os AINEs são eficazes em dor leve a moderada, especialmente em dores 

originadas no processo inflamatório ou lesão tecidual. São indicados em 

manifestações sintomáticas musculoesqueléticas, em pacientes com artrite 

reumatoide, polimiosite, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica progressiva, 

poliartritenodosa e espondilite anquilosante. Demonstram eficácia na dismenorreia 

primária, mastocitose sistêmica, serosites lúpicas (pleurite e pericardite). São também 

utilizados como adjuvantes no tratamento da gota aguda e em osteoartrose, 

artroplastia e fibrose cística (SILVA et al., 2014).   

Silva et al. (2014), relata que os AINEs são os medicamentos mais indicados 

por vários especialistas, como pediatras, otorrinolaringologistas, reumatologistas, 

ginecologistas e ortopedistas. 

As primeiras observações das propriedades dos analgésicos e antipiréticos 

foram feitas no final do século XIX, quando compostos alternativos pareciam reduzir 

a febre em tratamento de infecções. Os antipiréticos usados para essa indicação 

consistiam em preparações feitas de compostos naturais (TEIXEIRA et al, 2006). 

 

2.1  MECANISMO DE AÇÃO 

 

O mecanismo de ação destes medicamentos está relacionado a inibição 

periférica e central da atividade de enzimas ciclooxigenase (COX-1 e COX-2) e 

subsequente diminuição da biossíntese e liberação dos mediadores da inflamação, 

dor e febre, as prostaglandinas (SILVA, 2002). 

Porém Lullmann et al., (2010), relata que o COX-1 é constitutiva, está sempre 

presente no organismo, colaborando paro o funcionamento fisiológico dos órgãos. Sua 



 

 

 

19 

inibição produz, efeitos como lesões às mucosas, lesão renal, alterações 

hemodinâmicas e distúrbios da função uterina, sendo estes efeitos indesejados. A 

COX-2 é induzida pelos processos inflamatórios e produz prostaglandinas que 

sensibilizam os nociceptores, provocam febre e inflamação por meio da vasodilatação 

e do aumento da permeabilidade vascular. Porém, em alguns órgãos, a COX-2 

também é constitutiva, como nos rins, endotélio vascular, útero e SNC (Sistema 

Nervoso Central). 

Segundo Silva et al. (2014), as ações antiinflamatória, antipirética e analgésica 

decorrem da inibição sobre a COX-2, enquanto os efeitos indesejáveis são resultantes 

da inibição da COX-1. 

Para Rang et al., (2000), os analgésicos e anti-inflamatórios são classificados 

como drogas inibidoras da enzima cicloxigenase (COX), drogas da enzima fosfolipase 

A2, drogas que deprimem diretamente o nocicepitor e fármacos de ação central. Os 

anti-inflamatórios tem ação claramente vinculada com o COX-2, resultando também 

em vasodilatação, edema de modo indireto e dor. Seus efeitos indesejáveis decorram 

em grande parte da inibição da COX-1.Dentro da classe das drogas inibidoras da COX 

encontram-se os anti-inflamatórios não-esteróides (AINES), o ácido acetil salicílico 

(AAS), o paracetamol, a nimesulida, o meloxicam e o diclofenaco sódico entre outros. 

A introdução dos inibidores seletivos da COX-2 na prática clínica visa manter a 

eficácia anti-inflamatória sem os efeitos gastrintestinais indesejáveis. Hoje se dispõe 

de alguns inibidores seletivos da COX-2, por exemplo, os coxibes, que se ligam 

seletivamente ao local ativo da enzima COX-2 e a bloqueia com mais eficácia que a 

COX-1. Nota-se que essa subclasse tem efeito analgésico e anti-inflamatório 

semelhante aos demais AINEs, estando em primeira escolha para o tratamento de 

idosos e pacientes predispostos a ulceração e sangramento digestivo. Todavia 

estudos sugerem toxicidade associado ao seu uso (SILVA et al., 2014). 

Os AINEs constituem uma extensa classe de compostos heterogêneos com 

estruturas químicas variantes, podendo ser distribuídos em classes, de acordo com 

seu grupo químico (Figura 1) (SILVA et al., 2014).  

Tabela 1: Classificação dos Anti-inflamatórios não-esteroidais. 

Inibidores não-seletivos da COX Inibidores seletivos da COX 

Derivados do Ácido Salacílico 

(salicilatos): Ácido Acetilsalicílico 

Derivado da Sulfonanilida: Nimesulida 
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(Aspirina), Salicilato de Sódio, Salicilato 

de Metila, Diflunisal, Flunfenisal, 

Sulfassalazina, Olsalazina 

Derivados Pirazolônicos: Dipirona, 

Fenilbutazona, Apazona, Sulfimpirazona 

Derivado do Ácido Indolacético: 

Etodolaco  

Derivados do Para-aminofenol: 

Paracetamol (Acetaminofeno) 

Derivado FuranonaDiarilsubstituído: 

Rofecoxib 

Derivados do Ácido Indolacético e Ácido 

Indenoacético:  Indometacina, 

Sulindaco, Etodolaco 

Derivado PirazolDiarilsubstituído: 

Celecoxib 

Derivados do Ácido N-fenilantranílico 

(fenamatos): Ácido Mefenâmico, Ácido 

Meclofenâmico, Ácido Flufenâmico, 

Ácido Tolfenâmico, Ácido Etofenâmico 

Derivado BipiridínicoDiarilsubstituído: 

Etoricoxib 

Derivados do Ácido Pirrolalcanoico: 

Tolmetino, Cetorolaco 

Derivado IsoxazolDiarilsubstituído: 

Valdecoxib 

Derivados do Ácido Fenilacético: 

Diclofenaco de Sódio, Aceclofenaco 

 

Derivados do Ácido Propiônico: 

Ibuprofeno, Naproxeno, Flurbiprofeno, 

Cetoprofeno, Fenoprofeno, Oxaprozino, 

Indoprofeno, Ácido Tiaprofênico 

 

Derivado do Ácido Enólico (Oxicam): 

Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, 

Sudoxicam, Isoxicam, Ampiroxicam, 

Droxicam, Lornoxicam, Cinoxicam, 

Ampiroxicam, Pivoxicam 

 

Derivado do Ácido Naftilacético: 

Nabumetona, Proquazona 

 

Derivados do Ácido Carbâmico Flupirtina  

Fonte: SILVA et al., 2014. 
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Segundo Silva et al., (2014), todos os AINES são antipiréticos, analgésicos e anti-

inflamatório, com exceção do paracetamol que praticamente não possui ação anti-

inflamatória, possuindo assim, somente ação antipirética e analgésica.  

 

2.2 PARACETAMOL  

 

Em 1886, foi introduzida na medicina, a acetanilida que é um composto original 

desse grupo de fármacos com o nome de antifebrina dado por Cahn e Hepp, que 

descobriram acidentalmente sua ação antipirética, mas esta mostrou-se 

excessivamente tóxica e, alguns de seus derivados químicos foram desenvolvidos e 

testados para substituí-la. Um dos mais satisfatórios foi a fenacetina, sendo 

introduzida nos tratamentos de dor e febre em 1887. Sendo largamente empregada, 

em misturas analgésicas até serem diagnosticadas com causas de nefropatia por uso 

abusivo de analgésicos. Retirada do mercado na década de 1980 (GILMAN, 2006). 

O paracetamol foi utilizado pela primeira vez na medicina por von Mering em 

1893, parecendo apresentar tais propriedades antipiréticas e analgésicas. Em 1895, 

verificou-se que este composto estava presente na urina de pacientes que 

administravam a fenacetina e acetanilida, indicando que o paracetamol era um 

metabólito destes compostos (TEIXEIRA et al, 2006). 

Entretanto, só obteve popularidade a partir de 1949, quando foi reconhecido 

como principal metabólito ativo da acetanilida e da fenacetina (GILMAN, 2006). 

Derivado do p-aminofenol, o paracetamol é um analgésico-antitérmico que possui 

ação antipirética, analgésica e baixa ação anti-inflamatória. Comercializado na forma 

de capsulas, drágeas ou comprimidos, gotas, xarope, efervescentes e pastilhas 

(LOPES; MATHEUS, 2012). 

Sendo um medicamento de venda livre, tornou-se de fácil acesso para a 

população. Com o desconhecimento da população sobre seus efeitos nocivos, 

aumentou-se o número de intoxicação (SEBBEN et al., 2010). 

Segundo Lopes e Matheus (2012) é o analgésico-antipirético mais utilizado 

pelos pediatras e, mais escolhidos pelas grávidas e em condições de afecções virais. 

Pois, possui poucos eventos adversos como erupção cutânea, urticarias, angioedema 

e irritação gástrica.    
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A dose terapêutica convencional varia de 325 a 1000 mg em adultos, não 

ultrapassando 4000 mg ao dia. Já em crianças, pode-se administrar uma dose de 10 

mg/kg, não utilizando mais que 5 doses em 24 horas (Goodman et al., 2010). 

Seu mecanismo de ação não é conhecido, mesmo com o seu uso há anos para 

alivio da dor ou febre. Sabe-se que o paracetamol atua preferencialmente no sistema 

nervoso central inibindo a ciclo-oxigenase 3 (COX 3), considerada uma variante da 

COX 1, inibindo a conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas. A COX 3 é o 

alvo dos antitérmicos (LOPES; MATHEUS, 2012). Também não está eliminada a ação 

do paracetamol sobre as outras isoformas de COX (Anderson, 2008). 

Possui fácil absorção pelo gastrointestinal. Alcançando um pico plasmático 

após 40/60 minutos, quando administrado de forma solida. Já na forma liquida, a 

absorção é mais rápida, cerca de 30 minutos (LOPES; MATHEUS, 2012). 

 

2.3 NIMESULIDA  

 

O Nimesulida é um inibidor seletivo da COX-2 e apresenta ações analgésicas, 

anti-inflamatórias e antipiréticas. Com indicação para o tratamento de estado febril, 

processos inflamatórios relacionados com a liberação de prostaglandinas, 

notadamente ósseo articulares e musculoesqueléticas e também como analgésico 

para cefaleias, mialgias, e no alívio da dor pós-operatória (ARAÚJO, 2012).  

É um anti-inflamatório não-esteróide (AINE), com ação preferencialmente sobre 

a COX-2. (TAM et al., 2007). Além da inibição seletiva da COX-2, o nimesulida 

neutraliza a formação de radicais livres de oxigênio produzidos durante o processo 

inflamatório (CARVALHO, 2010). 

O fármaco é comercializado atualmente em formas farmacêuticas orais, como 

comprimidos, comprimidos, gotas, granulados e suspensões, pois estas reduzem a 

incidência de efeitos indesejáveis associados à inibição da COX tipo 1 fisiológica, 

como as irritações gastrointestinais (RUELA, et al. 2009).  

O Nimesulida possui efeitos adicionais como: diminuição da produção de 

citocinas, redução na produção de enzimas de degradação e, eventualmente, ativação 

de receptores glicocorticoides (BRUNTON et al., 2008); inibição da liberação de 

histamina pelos mastócitos e basófilos; e a produção do fator de ativação plaquetária 

(PAF) por neutrófilos (KULKARNI, 2002).  
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Comercializado primeiramente na Itália a partir do ano de 1985. Após o seu 

lançamento, vários relatos de casos de hepatotoxicidade e até mesmo insuficiência 

hepática fatal causada por ele fez com que alguns países reexaminassem o perfil de 

segurança dessa droga (TAM et al., 2007). Segundo Bessone et al. (2010), a 

incidência de hepatotoxicidade induzida por nimesulida não é homogênea em toda a 

literatura médica  

  É importante ressaltar que seu uso concomitante com outros fármacos 

potencialmente hepatotóxicos, como por exemplo, a amoxicilina associada ao ácido 

clavulânico (ELMALEM, 2000), pode aumentar o risco de danos ao fígado e isso se 

aplica a todos os outros AINEs (BISSOLI, 2008). 

A eliminação do nimesulida no organismo é quase que exclusivamente através 

do metabolismo hepático, sendo metabolizada pelas enzimas do citocromo P450. 

Dessa forma, a insuficiência hepática modifica quase que completamente o perfil 

farmacocinético da nimesulida, aumentando significativamente as taxas de seu 

metabólito 4hidroxinimesulida e sua meia-vida plasmática, reduzindo assim a sua 

eliminação (ARAÚJO, 2012). 

 

2.4 SINAIS E SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO E EFEITOS TOXICOS  

 

Silva et al. (2014), relata que a inibição da COX-1 pode resultar em alguns 

efeitos colaterais como: gastrite, disfunção plaquetária, comprometimento renal e 

broncoespasmo. 

O uso crônico de AINEs, segundo Silva et al. (2014), podem ocorrer 

complicações gastrointestinais, esofagite, gastrite ou duodenite, ulcera gástrica ou 

duodenal, tendo como principais fatores de riscos para estas complicações a história 

pregressa do paciente, utilização concomitante de corticosteroides e anticoagulantes 

Como os efeitos colaterais são mediados principalmente pela inibição da COX-

1, Hilário et al. (2006), acreditava que os inibidores seletivos da COX-2 seriam uma 

alternativa mais segura. Entretanto, apesar de alguns estudos terem referido menor 

frequência de complicações gastrintestinais com os inibidores da COX-2 do que com 

os AINEs convencionais, a recente preocupação com a segurança cardiovascular tem 

limitado a utilização dos medicamentos dessa subclasse. 
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Silva et al. (2014), relata que ao iniciar um tratamento com AINE deve sempre 

realizar uma avaliação individual do risco cardiovascular, considerando 

cuidadosamente os seus benefícios e riscos com o uso dos medicamentos.  

Em casos de gravidez, deve-se evitar o uso de AINEs durante o primeiro e o 

segundo trimestre de gestação, podendo acarretar riscos gestacionais e fetais. Após 

30 semanas de gestação, seu uso também deve ser evitado, pois, pode ocorrer o 

fechamento prematuro do ducto arterial e diminuição do líquido amniótico (SILVA et 

al., 2014). 

Segundo a Infarmed (2006) e Janssen (s.d.), a intoxicação por paracetamol 

podem apresentar alguns sinais e sintomas, como: hepatotoxicidade, náusea, vômito, 

sudorese intensa, palidez, anorexia e mal-estar.  

Segundo Gilman (2006), o paracetamol é considerado um medicamento 

seguro, desde que sejam respeitadas as doses terapêuticas de 4g/dia. Caso haja uma 

ingestão de uma dose maior, de uma única dose de 10 a 15g (150 a 250mg/kg) pode 

ocorrer hepatoxicidade. Para Gaziano e Gibson (2008), doses acima de 4g/dia podem 

ocasionar hepatoxicidade, já para Lopes e Matheus (2012) doses de 3-4g/dia são 

suficientes para ocasionar uma lesão hepática. Em casos de doses mais elevadas de 

20 a 25g são potencialmente fatais. O efeito agudo mais sério relacionado a overdose 

por este fármaco é uma necrose hepática centro lobular geralmente fatal. Os sinais 

clínicos e laboratoriais de toxicidade hepática podem não estar presentes até 48 a 72 

horas após a ingestão da dose maciça (INFARMED, 2006; JANSSEN, s.d.).  

Alguns efeitos tóxicos provocados pelo uso indiscriminado do fármaco 

(paracetamol) são: hepatoxicidade, nefrotoxicidade, efeitos colaterais com o uso 

concomitante de álcool e toxidade com outros medicamentos por exemplo o 

cloranfenicol (GILMAN, 2006). As intoxicações causadas por doses elevadas (acima 

de 4g/dia) de paracetamol podem ocasionar também distúrbios cardiovasculares, 

neurológicos, gastrointestinais e endócrinos (Sebben et al., 2010). 

O quadro clínico de intoxicação por paracetamol apresenta geralmente três 

períodos bem definidos nas primeiras 24 horas. O paciente apresenta-se 

assintomático ou com sintomatologia leve como mal-estar, vômitos, náuseas, palidez 

e epigastralgia. Entre 24 e 72 horas o paciente pode seguir a mesma sintomatologia 

semelhante ao primeiro período. O período de 72 horas a cinco dias é de máxima 
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expressão da hepatotoxicidade, podendo evoluir para falência hepática aguda 

(LOPES, MATHEUS 2012).  

Segundo Araújo (2012), a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem 

registrado cerca de 320 casos de desordens hepato-biliares estando associadas ao 

uso de nimesulida. A Agência Européia para Avaliação de Medicamentos (EMEA) 

atualmente recomenda um período limitado para o uso da nimesulida (15 dias) e com 

dose máxima de 100mg/dia, além de que o uso em crianças deva ser evitado 

(Bessone, 2010). 

O mecanismo da hepatotoxicidade causada pela nimesulida ainda é 

desconhecido. Porém, evidências experimentais sugerem que os mecanismos de 

ação envolvidos na hepatotoxicidade incluem aumento da concentração do fármaco 

no compartimento hepatobiliar, a formação de metabólitos reativos que modificam de 

forma covalente as proteínas produzindo estresse oxidativo e lesão mitocondrial 

(ARAUJO, 2012). 

É nesse cenário que o papel do farmacêutico, enquanto profissional de saúde 

responsável pela orientação da utilização correta dos medicamentos, faz-se 

fundamental e necessário para o sucesso e segurança da terapia. Estudaremos no 

próximo capítulo a importância do profissional Farmacêutico diante deste contexto. 
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3 O PAPEL DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO 

 

De acordo com a Resolução nº 417/04 do Conselho Federal de Farmácia 

(CFF), que aprova o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, o farmacêutico é um 

profissional da saúde, por isso, deve executar todas as atividades de seu âmbito 

profissional de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde pública e, ainda, 

participar ativamente de ações de educação dirigidas à comunidade na promoção da 

saúde. 

  O profissional farmacêutico deve zelar pela saúde pública, promovendo ações 

que implementem a assistência farmacêutica em todos os níveis de atenção à saúde, 

conforme alínea “p”, do artigo 6º, da Lei Federal nº 3.820/60 com as alterações da Lei 

Federal nº 9.120/95, de acordo com o Código de Ética Farmacêutico Brasileiro (CFF, 

s. d.).  

Segundo Mendes (2008), o farmacêutico, enquanto profissional da saúde, pode 

colaborar com toda a comunidade na prática do uso racional de medicamentos, 

através de ações como diagnóstico do uso de medicamentos e ações voltadas a sanar 

problemas encontrados.  

Cabe ao profissional farmacêutico lutar para que o uso racional de 

medicamentos seja pauta dos comitês de saúde; fazer parte de equipes 

multiprofissionais, como Comissão de Controle de Infecções, Comissões de Revisão 

de Prontuários, Comissões de Revisão de Óbitos e Comissão de Farmácia e 

Terapêutica; Tornar viável o processo de farmacovigilância; tornar - se especialista 

em assuntos relacionados a fármacos; atuar junto a bases de saúde pública na busca 

por formular alternativas de tratamento; orientar o adulto quanto a seu tratamento e 

dos menores que estejam sob seus cuidados; acompanhar os resultados do 

tratamento questionando o paciente e/ ou o responsável pelo mesmo (caso de 

menores de idade) (MENDES, 2008). 

Segundo Oliveira et al. (2005), a Atenção Farmacêutica é entendida como um 

modelo de prática profissional, tendo como finalidade aumentar a efetividade do 

tratamento medicamentoso.  

A Atenção Farmacêutica refere-se às atividades específicas do farmacêutico 

no âmbito da atenção à saúde, modelo desenvolvido no contexto da Assistência 

Farmacêutica. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma 
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farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados 

para a melhoria da qualidade de vida (BOVO et al., 2009).  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2002), a prática da 

Atenção Farmacêutica envolve macro componentes como a educação em saúde, 

orientação farmacêutica, dispensação, atendimento farmacêutico e seguimento 

farmacoterapêutico, além do registro sistemático das atividades, mensuração e 

avaliação dos resultados. Por tanto, o farmacêutico atende o paciente diretamente, 

avalia e orienta em relação à farmacoterapia prescrita pelo médico (BOVO et al., 

2009).  

Para Bovo et al. (2009), a Atenção Farmacêutica busca pela cura de uma 

doença do paciente, a eliminação ou a redução da sintomatologia, a detenção ou a 

diminuição do progresso da doença e a prevenção de uma doença ou de uma 

sintomatologia. Outro benefício é tornar a função do farmacêutico uma prática mais 

humanística e contextualizada, demonstrar a importância do farmacêutico junto à 

construção de um novo modelo de atenção à saúde, possibilitando uma intervenção 

em busca da melhoria da qualidade de vida (NETO, 2000). 

Segundo Bovo et al. (2009), a Atenção Farmacêutica no Brasil está sendo 

implantada aos poucos. E este fato se dá principalmente, por que a maioria dos 

profissionais não têm uma formação voltada para tal e, em muitos casos, o profissional 

é forçado a lapidar-se com a prática diária e com as dificuldades encontradas no 

mercado de trabalho. Ressalta ainda, que o farmacêutico não deve utilizar seus 

conhecimentos apenas para dispensar medicamentos corretamente, mas também 

para realizar um acompanhamento farmacoterapêutico com qualidade. 

No serviço público, o farmacêutico pode representar o elo com todos os 

profissionais envolvidos no processo de saúde e doença. As questões culturais da 

população e dos profissionais de saúde ligam o papel do farmacêutico diretamente às 

questões de acesso e consumo de medicamentos (MESTRINER, 2002). 

Segundo Vieira (2007), o profissional farmacêutico deve atuar na defesa do uso 

racional de medicamentos, sendo de grande oportunidade para desempenhar seu 

papel na sociedade com um serviço de farmácia de qualidade com acompanhamento 

e orientação farmacêutica.  

Segundo Cella e Almeida (2012), para que o Brasil apresente menores índices 

relacionados a uso irracional de medicamentos, o profissional farmacêutico deve 
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adotar medidas como: propor abordagem direta e clara ao paciente e ou responsável 

pelo mesmo; proceder com análise criteriosa da prescrição analisando sua dose e uso 

indicado; propor orientação detalhada e clara sobre a importância do correto uso e 

adesão ao tratamento.  Angonesi (2008) concorda com Cella e Almeida (2012), 

ressalta ainda, que essas medidas podem auxiliar o farmacêutico a estabelecer um 

vínculo de confiança com o paciente ou seu responsável, permitindo que exista entre 

eles uma relação franca onde o paciente se sinta livre para expor suas dúvidas, 

anseios, e assim venha a seguir corretamente as recomendações. 

No Brasil, a bula representa o principal material informativo fornecido aos 

pacientes na aquisição de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica. 

Sendo assim, existe uma carência por parte da população da atuação do farmacêutico 

(BOVO et al., 2009). 

A automedicação é considerada como um problema de saúde pública (VIEIRA, 

2007), porém Souza (2008), diz que a automedicação orientada pelo farmacêutico é 

vista atualmente como uma realidade irreversível e já é considerada como parte 

integrante dos sistemas de saúde.  E que o farmacêutico deve ser efetivamente 

incluído às equipes de saúde para a melhoria da utilização dos medicamentos e o uso 

correto dos mesmos (VIEIRA, 2007). 

Souza (2008), deixa claro que as instruções sobre como e quando tomar os 

medicamentos, a duração do tratamento e o objetivo da medicação devem ser 

explicados pelo médico, a cada paciente. Porém, quando o paciente adquire o 

medicamento na Farmácia, cabe ao profissional farmacêutico registrar em cada rotulo. 

A educação e a conscientização da população são fundamentais para o uso 

racional de medicamentos. O farmacêutico tem um papel crucial na dispensação, no 

que diz respeito à informação e orientação em relação às interações entre fármacos, 

o esclarecimento quanto aos períodos de administração e também quanto a reações 

adversas. Agindo imperativamente nestes aspectos, o profissional contribui para a 

melhoria de qualidade de vida da população. Por esse motivo, é fundamental que 

esteja devidamente capacitado para intervir e orientar os pacientes que procuram por 

esses medicamentos (CFF, s.d.).  

 



 

 

 

29 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A automedicação é um problema que deve ser visto pelos órgãos de saúde 

pública como um desafio constante. Contudo, impossível acabar com esta pratica. 

Percebeu-se que a automedicação é uma forma comum de auto atenção à saúde, 

consistindo no consumo de um produto com o objetivo de tratar ou aliviar sintomas ou 

doenças percebidas, ou mesmo de promover a saúde, independentemente da 

prescrição profissional. 

Diante deste contesto, identificou-se que os fármacos mais utilizados são os 

anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), paracetamol e nimesulida e, que muitas 

vezes, são adquiridos de forma muito simples e sem prescrição medica, favorecendo 

a automedicação. 

É de grande importância a relação entre o profissional farmacêutico e o 

paciente de modo a garantir o bem-estar da população. Este profissional tem papel 

fundamental na etapa de orientação da população para o uso correto de 

medicamentos. O trabalho da atenção farmacêutica junto a população no momento 

da dispensação do medicamento é de grande relevância, pois é nesse momento em 

que o paciente vai receber as orientações sobre como usar o medicamento, a dose 

correta, o tempo de tratamento, riscos ou benefícios, ou dependendo do caso sendo 

orientados a procurar uma unidade de saúde. 

 Visto a prática errônea de utilização de fármacos pela sociedade, é 

imprescindível que o farmacêutico desempenhe papel crucial e de grande importância 

quanto à morbidade e mortalidade produzidas por medicamentos. Mais trabalhos 

devem ser realizados, para que a população tenha maior esclarecimento sobre o 

assunto. 
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Critérios: Comentário: Nota: 

Atividade 1 devidamente corrigida 

conforme feedback da tutoria, respeita 

as regras ortogramaticais, citação e 

formatação correta de acordo com as 

normas da ABNT. 

 

0 – 4 = 4 

Capítulos 2 e 3 apresentam revisão de 

forma aprofundada e fundamentada 

em teorias importantes e pertinentes ao 

tema, respeitam as regras 

ortogramaticais, citação e formatação 

correta de acordo com as normas 

da ABNT 

Arrume tudo que foi 

sugerido.  

0 – 4 = 3 

Referências contemplam todas as obras 

e autores que foram citados no 

trabalho, atendendo à formatação da 

ABNT . 

O trabalho é uma revisão 

tem que utilizar muitos 

artigos para embasar os 

argumentos, apresentar 

lista de referencias com 

todos as referencias 

citadas nas normas ABNT  

0 – 2 =2 
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