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Introdução: O paracetamol (acetaminofeno; N-acetil-p-aminofenol) é um analgésico-

antipirético, de baixa capacidade anti-inflamatória, que apresenta baixa incidência de 

efeitos colaterais, estando disponível sem prescrição médica, com alta comercialização, 

nas formas de cápsulas, comprimidos, gotas e xaropes. A dose oral diária convencional 

é de 325 a 1.000 mg, com as doses totais não devendo exceder 4.000 mg. O paracetamol 

age no sistema nervoso central inibindo a ciclo-oxigenase, impedindo a conversão do 

ácido araquidônico em prostaglandinas. A via de maior metabolização do paracetamol é 

a hepática, onde ocorre a biotransformação através das reações de conjugação com 

ácido glicurônico (glicorunização), sulfatação e oxidação Objetivos: Identificar e 

propor uma alternativa para diminuição da hepatotoxidade do paracetamol. Métodos: 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado por meio de consulta aos 

periódicos Scielo e PubMed. Foram consultadas produções científicas escritas em 

português e inglês, utilizando-se na busca os descritores: Paracetamol, Hepatotoxidade, 

Probióticos. Resultados e Discussão: A glicorunização e sulfatação produzem 

metabólitos não tóxicos, porém a ação oxidativa tem a produção do metabólito tóxico, a 

qual é ativada através do citocromo P-450, um grupo de enzimas que que aumenta a 

produção de N-acetil-benzoquinonaimina (NAPQI) considerado um metabólito tóxico. 

Em condições favoráveis ao organismo, estes são conjugadas com a glutationa para 

posteriormente ser eliminada. Entretanto, quando são administradas doses acima de 

4g/dia, ocorre a saturação da glutationa, ocasionando a diminuição da eliminação 

completa do metabólito tóxico NAPQI e, consequentemente, levando a 

hepatotoxicidade do paracetamol. A partir disso, há necessidade da utilização de 

mecanismos antioxidantes que neutralizem a ação desses produtos tóxicos. Sabe-se que 

os probióticos são microrganismos que auxiliam na recomposição da microbiota 

intestinal, diminuindo a ocorrência dos microrganismos patogênicos ou indesejáveis. As 

bactérias mais utilizadas são os Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococus, Bacillus e 

algumas espécies de leveduras, as quais são tolerantes à acidez gástrica e ao processo de 

hidrólise dos sais da bile. Além disso, apresentam habilidades na modulação do sistema 

inume e atividade antioxidante. Conclusão: Portanto, a ação dos probióticos em relação 

ao paracetamol está ligada à produção de glutationa, uma proteína encontrada em todas 

as células do corpo, especialmente no fígado, que age como um antioxidante de suma 

importância para a eliminação de metabólitos tóxicos, especialmente da 

biotransformação do paracetamol.  
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