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OBJETIVOS DA PESQUISA

Esta pesquisa tem como objetivo estudar o perfil das exposições tóxicas ao

paracetamol, em atendimentos presenciais realizados pelo CIATox-Campinas,

nos anos de 2018 a 2020.

• Realizar o levantamento do banco de dados do CIATox-Campinas sobre

exposições tóxicas ao paracetamol.

• Descrever o perfil demográfico, as circunstâncias de uso e o quadro clínico e

toxicológico das exposições.

• Descrever o quadro clínico a partir das análises toxicológicas.

Estudo descritivo das suspeitas de exposição 

tóxica ao paracetamol atendidas presencialmente 
pelo CIATox-Campinas de 2018 a 2020.
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METODOLOGIA DA PESQUISA

O presente estudo é descritivo, retrospectivo, em que a

população avaliada foram os prontuários a partir de dados

secundários, cujos critérios são:

• Inclusão: os atendimentos presenciais feitos pelo CIATox-Campinas

por exposição tóxica ao paracetamol, em todas as faixas etárias,

ambos os sexos, com fichas com dados completos sobre as

manifestações clínicas e exames coletados.

• Exclusão: casos cujos exames não foram solicitados, casos

cujos exames não confirmaram exposição e casos sem resolução

e/ou conclusão.

Base de dados e variáveis

O sistema utilizado para realizar a abertura e acompanhamento dos

casos que chegam para o CIATox é o Datatox (SANTOS et al., 2016).

Por lá, os plantonistas registram toda assistência prestada pelo

CIATox, sendo possível fazer a leitura destes registros para obter as

variáveis do estudo. As variáveis avaliadas foram:
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O paracetamol, ou acetaminofeno, possui ações antipiréticas e

analgésicas (PENDOPHARM, 2017). Em seu metabolismo hepático, a

reação de oxidação pelo citocromo forma seu metabólito mais tóxico, a

N-acetil-p-benzoquinonaimina (NAPQI), que faz uma rápida

conjugação com glutationa (FDA; CDER, 2015).

Para avaliar a situação do paciente, além do nomogramade Rumack-

Matthew, outros marcadores podem ser utilizados com o intuito de

indicar ou confirmar lesão hepática, como transaminase glutâmica

oxalacética (TGO), transaminase glutâmica pirúvica (TGP) e a relação

normatizada internacional (RNI). O antídoto mais utilizado para

intoxicações é a N-acetilcisteína (NAC), que minimiza os danos

causados pelo NAPQI.

Figura 2: Nomograma de Rumack-Matthew adaptado da American Academy on Pediatrics (2001).

Figura 1: Ação do metabólito tóxico NAPQI. Fonte: SHANG et al., 2018

METODOLOGIA DA PESQUISA (cont.)

• Paciente: idade, sexo, município de procedência, raça

e escolaridade;

• Exposição: circunstância, local e zona de exposição,

manifestações clínicas, desfecho, internações, tempo entre

atendimento e exposição, gravidade, nomograma e utilização de

antídoto.
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Quanto ao desfecho dos casos, houve 1 óbito (9%), 27,3% de

assintomáticos e 63,7% de casos finalizados em cura.

há relativamente poucos atendimentos feitosde forma presencial.

CONCLUSÃO

Há relativamente poucos atendimentos feitos de forma presencial,

porém estes mostram dados alarmantes quanto ao uso de

paracetamol em tentativas de suicídio, além de uma visão geral

quanto os perfis de exposição tóxica ao medicamento.

BIBLIOGRAFIA

BUCARETCHI, F. et al. Acute liver failure in a term neonate after repeated

paracetamol administration. Revista Paulista de Pediatria, v. 32, n. 1, p. 144–

148, 2014.

FDA; CDER. HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION: Acetaminophen.

p. 1–18, 2015.

PENDOPHARM, D. OF P. I. PRODUCT MONOGRAPH; Acetaminophen

Suppositories USP. [s.l: s.n.].

SANTOS, P. et al. Tutorial DATATOX - BI. 2016.

SHAN, Shulin; SHEN, Zhenyu; SONG, Fuyong. Autophagy and acetaminophen-

induced hepatotoxicity. Archives of Toxicology, v. 92, n. 7, p. 2153-2161, 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO (cont.)

O estudo fez uma avaliação de 11 casos, todos atendimentos do

CIATox-Campinas no período proposto que se encaixaram nos

critérios selecionados.

As variáveis de pacientes mostraram que a distribuição de 27% dos

pacientres do sexo masculino e 73% do sexo feminino. Quanto à

raça, 36,4% de brancos, assim como de pardos, 18,2% de pretos e

9% não informado. mais de 80% dos atendimentos foram feitos por

pacientes residentes no município de Campinas.

As variáveis de exposição mostraram que 8 dos 11 casos analisados

se derem em uma circusntância de tentativa de suicídio. 72,7% dos

atendimentos apresentaram manifestações clínicas, 45,5% dos casos

houve internação, sendo um desses com desfecho de óbito devido à

exposição.

A maior parte dos tratamentos das exposições foi feita com NAC

EV em 2 fases, protocolo padrão para tratamento de tentativas de

suicídio com paracetamol orientado pelo CIATox.


