
O paracetamol é um
fármaco de venda livre

amplamente empregado no
controle da dor e da febre

em adultos e crianças. 
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Paracetamol
A T U A L I Z A Ç Õ E S

O paracetamol atua de maneira
diferente dos anti-inflamatórios

convencionais, como por exemplo,
aspirina, ibuprofeno, diclofenaco,

nimesulida, dentre outros. Uma das
diferenças é que o paracetamol não
tem atividade anti-inflamatória,

isto é, não consegue diminuir o
inchaço associado ao processo

inflamatório. Por este motivo, pode
ser associado a anti-inflamatórios

com o objetivo de se obter um
melhor efeito analgésico, ou seja,

para aliviar a dor. 
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Gestantes

Precauções

Para crianças acima de 12 anos de idade e
adultos, o consumo máximo diário de

paracetamol não deve exceder 3-4 gramas
(cerca de 6 comprimidos de 500 mg). Para

crianças entre 2 e 11 anos, não deve ser
utilizado mais de 50-75 mg/kg em um dia.

 

Quando utilizado em excesso (acima da
recomendação diária) ou por períodos muito
prolongados, o paracetamol pode ser tóxico

para o fígado, causando hepatite
medicamentosa que pode levar à óbito. 

 

Outro alerta recente diz respeito ao uso
indiscriminado de paracetamol durante a

gestação. Nas últimas décadas foi
observado que o consumo excessivo de
paracetamol durante a gestação pode

resultar em risco aumentado de transtorno
de déficit de atenção/hiperatividade e
autismo na infância, atrasos na fala e

puberdade precoce em meninas, dentre
outras alterações. Portanto, sugere-se que

seu uso durante a gestação seja reavaliado. 

Recentemente, a ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta
sobre o risco do consumo excessivo de

paracetamol para o alívio dos sintomas pós-
vacinais. Algumas vacinas contra a COVID-

19 causam dor e febre como efeitos
adversos. O paracetamol é o fármaco mais

indicado para tratar esses sintomas,
inclusive pelos fabricantes da vacina, visto

que anti-inflamatórios devem ser evitados. O
problema é que muitas pessoas tem feito

uso excessivo e prolongado de paracetamol,
colocando em risco a própria vida. 

EVITE A AUTOMEDICAÇÃO E EM
CASO DE DÚVIDAS PROCURE UM

PROFISSIONAL DE SAÚDE.

INDICADO PARA TRATAMENTO DA
FEBRE E DOR DE INTENSIDADE

LEVE A MODERADA.

OS COMPRIMIDOS
PODEM CONTER 500

OU 750 MG DE
PARACETAMOL

FIQUE ATENTO POIS VÁRIOS
MEDICAMENTOS POSSUEM

PARACETAMOL EM SUA
FORMULAÇÃO.

De acordo com as
recomendações atuais, as
gestantes só devem utilizar

paracetamol quando indicado
por profissional da saúde, e o

uso deve ser feito em doses
adequadas e pelo menor

intervalo de tempo possível. 
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O paracetamol é considerado um
fármaco seguro, desde que sejam

respeitadas as doses recomendadas
em bula e a posologia para cada

faixa etária. 

Segurança


