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Tomar paracetamol demais ttodos os dias pode matar.
m
E a dipirona?
?
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Doses rep
petidas e cre
escentes de paracetamoll podem serr fatais, de acordo
a
com os resultado
os de uma recente
r
pesq
quisa publica
ada em nove
embro de 20
011 por cien
ntistas
da Universidade de Edimburrgo, na Escó
ócia. Eles an
nalisaram 66
63 pacientess encaminha
ados à
Unida
ade Escocesa
a de Transpllante de Fíga
ado por caus
sa de proble
emas hepáticcos induzidos pelo
uso d
do paracetamol, um dos analgésico
os mais usados no Bras
sil e no mun
ndo. Uma análise
retrospectiva de seis anos fo
oi realizada. Nesse período, os pesqu
uisadores de
escobriram que
q
os
161 p
pacientes qu
ue abusaram
m continuame
ente desse medicamento
m
o, excedendo
o frequentem
mente
a dos
se limite, tiv
veram efeito
os colateraiss piores do que aqueles que toma
aram uma grande
quantidade de comprimidos
c
de uma ún
nica vez. Es
sse tipo de overdose e
escalonada, como
squisadores, aumentou a gravidade das lesões e os riscos de morte nessas
n
definiram os pes
pesso
oas (CRAIG et al., 2011)).
Três explic
cações são ssugeridas:
 A demon
nstração da potencializa ção da indu
ução de enzimas microsssomais hepáticas
após adm
ministração repetida
r
de baixas dose
es de parace
etamol em rratos. Este estudo
e
tem implicações na explicação
e
da
a hepatotoxicidade após
s doses esca lonadas repetidas
de parace
etamol em humanos;
h
 O retardo
o da aprese
entação do p
paciente ao tratamento médico pela
a automedic
cação,
que pode
e tornar os casos de dose
es escalonad
das de parac
cetamol de p
pior prognóstico;
 A utilizaçção de doses repetida s escalonad
das de para
acetamol em
m indivíduos
s que
podem já
á apresenta
ar lesões he
epáticas preg
gressas ou até mesmo
o dependentes de
álcool.
Vale lemb
brar que a dipirona, um analgésico alterna
ativo ao us
so do
parac
cetamol, foi banida da Suécia
S
em 1 974 e dos Estados
E
Unid
dos em 1977
7 e mais de trinta
paíse
es incluindo Japão, Austtrália e a ma
aioria dos países
p
integrrantes da Un
nião Européia por
conta
a de um es
studo que relacionava o uso de dipirona e a ocorrênccia de morte por
agran
nulocitose, uma
u
doença muito perig
gosa e poten
ncialmente fa
atal. Nesse e
estudo, em 1932,
Madis
son e Squier estabelece
eram pela p
primeira vez a relação entre
e
o uso da aminopirina e
agran
nulocitose. O primeiro caso de ag ranulocitose
e, possivelmente relacio
onado à dipirona,
ocorrreu em 1935
5. Entre 193
34 e 1937 u ma crescentte atenção para
p
tal posssibilidade ad
dversa
ocorrreu principa
almente nos
s Estados U
Unidos. Assim, em 1937, a antip
pirina, que tinha
mostrado um perfil
p
basta
ante adversso no que concerne à incidênciia de caso
os de
nulocitose e anemia aplástica, foi retirada
a do merc
cado pelo Food and Drug
agran
da antipirina
Admiinistration no
os EUA. A aminopirina, por sua vez
z, um análog
go sintético d
a teve
seu u
uso modificado para "sob
b prescrição médica". As
ssim, a dipirrona passou a ser olhada
a com
desco
onfiança, dado o seu om
minoso paren
ntesco com drogas dota
adas de um elevado pottencial
de indução de rea
ações adversas graves, em especial, a antipirina
a.
Em 1952, Discombe ( Brit. Med. J,, 1:1270-127
73, 1952) re
ealizou um estudo
e
retrospectivo agregando dad
dos proveni entes de trrês trabalhos, também retrospectiv
vos, e
uma comunicaçã
ão pessoal. Esse trabalh
ho pretendeu estudar a relação enttre a amino
opirina
(não a dipirona) e a sua influência sobre
e a incidênc
cia geral de agranulocito
ose na população.
Disco
ombe dispôs
s, ao fim, de
e um total d
de 1272 pacientes expo
ostos à amiinopirina, co
om 11
casos
s possíveis de
d agranuloc
citose e 8 m
mortes, o qu
ue resultou numa
n
elevad
díssima incid
dência
de morbidade de
e um caso em
m cada 115 exposições (8,6 em 100
00) e mortal idade de um
m caso
em c
cada 159 ex
xposições (6,2 por 1000
0). Porém, este
e
trabalho
o possui errros metodoló
ógicos
inace
eitáveis pelo
os métodos
s bioestatístticos atuais
s. Hoje se sabe que a incidência de
agran
nulocitose possivelmente induzida pela dipiron
na seria de 56 casos po
or 30 milhõ
ões de
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expos
sições, o que
e perfaz, gro
osso modo, algo como 1,5
1 caso por milhão, o qu
ue, em term
mos de
saúde
e pública, po
ode ser cons
siderado um risco muito baixo.
O fato é que o abuso no consumo
o dos analgésicos – opió
óides ou com
muns –
torno
ou-se um do
os maiores desafios
d
da m
medicina atu
ual. Na medida certa, e les aliviam a dor.
Mas, em excesso
o, podem serr extremame
ente ameaça
adores à saúde.
Uma das circunstânccias mais de
elicadas ao se investig ar o proble
ema é
estab
belecer quan
ndo há exagero no conssumo e quan
ndo se pode determinarr que uma pessoa
p
torno
ou-se depend
dente. As sittuações de a
abuso ficam caracterizad
das quando a pessoa co
omeça
a tom
mar o medicamento allém da dosse indicada. Nesse caso, o indivíd
duo acredita
a, por
exem
mplo, que um
ma aspirina só não va
ai fazer efeito e toma duas. Ou, a
ainda, ingerre um
comp
primido e nã
ão espera o tempo nece
essário para que os efeittos se apressentem e já toma
outro
o. Outro problema impo
ortante é tom
mar o analgésico preven
ntivamente, sem ter sin
ntoma
algum
m. Todos estes
e
casos,, sem a in
ndicação mé
édica necessária, são denominado
os de
autom
medicação. A automedicação já fo
oi citada em
m outro ediitorial nosso
o: “O vaivé
ém da
Novalgina®: a coerência da justiça em xeque!”. Es
ssa cultura da
d automediicação, somada à
genio
osidade do marketing,
m
ex
xpõem inúm
meras pessoa
as ao perigo e deve ser ssempre evita
ada.
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ggered
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dose pattern
n and delay to hospital presentation are associated with a
adverse outc
comes
follow
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