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RESUMO
A química medicinal objetiva descobrir novos compostos adequados ao tratamento de
enfermidades e doenças. Desta forma, fazse necessário aplicar métodos e testes à substância,
para que seja utilizada como fármaco. Os fármacos devem ser utilizados de forma racional,
conforme prescrição médica, pois, o uso indevido pode causar danos à saúde do indivíduo,
como é o caso da dengue. O medicamento mais utilizado e indicado no tratamento de dengue
é o paracetamol, contudo, existem outros medicamentos que podem ou não ser utilizados
como dipirona e ácido acetilsalicílico. Neste trabalho, pretendese analisar quais as reações
químicas causadas no organismo por medicamentos contraindicados no tratamento da
dengue. A natureza deste é puramente qualitativa, baseandose em referenciais bibliográficos
e entrevistas realizadas com médicos do Hospital Municipal Santa Marta da cidade de São
Roque de Minas  MG. Os resultados obtidos foram analisados sob a ótica da química quanto
às reações, considerandose as possibilidades clínicas.
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MEDICINAL CHEMISTRY, CHEMICAL REACTIONS AND THE EFFECTS
CAUSED BY DRUGS IN CASE OF DENGUE
ABSTRACT
Medicinal chemistry is aimed at the discovery of new compounds suitable for treating illness
and disease. Thus, it is necessary to apply methods and testing the substance to which it is
used as a drug. The drugs must be used rationally, according to medical prescriptions, because
improper use can damage the health of the individual, such as dengue. The drug most
commonly used and indicated for treatment of dengue is paracetamol, however, there are other
medicines that may or may not be used as dipyrone and acetylsalicylic acid. In this work, we
intend to analyze the chemical reactions in the body that are caused by medications
contraindicated in the treatment of dengue. The nature of this is purely qualitative, based on
bibliographical references and interviews with doctors from the Municipal Hospital Santa
Marta in São Roque de Minas  MG. The results were analyzed from the perspective of the
chemistry and reactions, considering the possibilities clinics involved.
Keyword: Drug. Medicinal Chemistry. Paracetamol.

1 INTRODUÇÃO
A química medicinal tem por objetivo descobrir novos compostos a serem utilizados
no tratamento de doenças. Para essas descobertas acontecerem é necessário o
desenvolvimento de métodos e testes que identifiquem a substância a ser utilizada. Após o
desenvolvimento, estas substâncias são utilizadas na cura de doenças em animais e homens,
sendo que o efeito ocorre como analgésico ou bloqueador. (THOMAS, 2003).
Existe

um

desenvolvimento

constante

de

novos

fármacos

objetivando

o

aperfeiçoamento no tratamento de doenças, e o trabalho da química se concentra na
descoberta de novos compostos com propriedades médicas específicas. À administração e
dosagem de um fármaco dáse o nome de posologia, que pode variar de uma única dose ou
várias durante o dia, conforme avaliação médica e organismo do paciente. O efeito terapêutico
depende da estabilidade do complexo fármacoenzima, pois, quanto melhor a interação entre
os dois, maior a eficácia.
O paracetamol é um medicamento que promove analgesia pela elevação do limiar da
dor e antipirese através da ação no centro hipotalâmico regulador da temperatura. Esta
substância não deve ser administrada a indivíduos hipersensíveis a qualquer dos componentes
da fórmula. (MEDLEY, 2010). Este fármaco é adicionado a compostos inativos por
combinação com sulfato e glicuronídeo, sendo uma pequena parte metabolizada pelo sistema
de enzimas citocromo. Os citocromos oxidam o paracetamol produzindo uma substância
intermediária, a imina Nacetilpbenzoquinona. Sua toxicidade é extremamente variável, nos
adultos, por exemplo, doses superiores a 10 g ou 150 mg/kg ou doses múltiplas menores
dentro de 24 horas que excederem esses níveis, ou mesmo com a ingestão crônica de doses
baixas como 4 g/dia têm razoável probabilidade de causar hepatotoxicidade, podendo ocorrer
até mesmo a morte ainda que com dosagens baixas como 6 g/dia.
Embora não haja estudo relacionado ao fato, o paracetamol é o medicamento mais
utilizado no tratamento da dengue, sendo que é fato o paracetamol não poder ser indicado em
todos os casos, por ser uma droga lesiva ao fígado. Em 2002, pesquisas com microscopia
eletrônica mostraram que a dengue na verdade corresponde a um quadro de hepatite viral
causado por um dos 4 sorotipos do vírus da dengue, em razão da hepatoxicidade desta classe –
os flavivírus – à qual também pertencem os agentes etiológicos da hepatite C e febre amarela.
As alterações hepáticas na dengue não são devidas às complicações, mas fazem parte do

histórico natural da doença. Quanto mais se usa paracetamol, mais complicações
hemorrágicas e óbitos são registrados. (LOPES, 2010).
Entre as doenças reincidentes, a dengue se configura na mais importante arbovirose e
está caracterizada no Brasil e outros países tropicais como questão de Saúde Pública, tornando
a obtenção de informações sobre a evolução dos casos extremamente necessária para a
promoção de ações preventivas e corretivas por parte dos órgãos públicos, pois a ineficácia
das políticas de saúde pública ajuda em sua propagação. (FIGUEIREDO, 2009)
Neste trabalho, foram verificadas as reações químicas causadas por medicamentos
contraindicados no tratamento da dengue (como é o caso da hemorragia digestiva e reações
alérgicas), pelo fato de existir uma grande preocupação com a doença e medicamentos
indicados e contraindicados. Na execução deste, foram realizadas buscas bibliográficas e
entrevistas em Hospital da cidade de São Roque de Minas. Existem evidências médicas da
necessidade do uso de antitérmicos quando o paciente está com febre. Segundo Corrêa (2009)
há dois tipos de antitérmicos: ácido acetilsalisílico e paracetamol, sendo que o primeiro não
pode ser utilizado em casos de dengue. O efeito do ácido acetilsalisílico está diretamente
relacionado ao aumento de hemorragia. O uso indevido pode ocorrer quando o paciente
confunde os sintomas de dengue com gripe comum. Por apresentar um quadro febril
associado a fortes dores de cabeça, no corpo e ausência de secreções, é possível descartar os
sintomas de gripe comum e considerar a possibilidade de dengue, evitando o uso dos
salicilatos. A pesquisa obteve ainda informações de como têm sido prescritos os
medicamentos e sua eficácia e quais não devem ser utilizados.
2 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA DENGUE
2.1 Medicamentos indicados
No caso do paracetamol, as indicações clínicas são: dor leve a moderada em geral,
dores musculares, cefaleias, dismenorreia e dores pósoperatórias e casos de suspeita de
dengue. O medicamento não produz interações farmacológicas relevantes, podendo ser
administrado associado a diversos fármacos, havendo poucas contraindicações para sua
prescrição, por causar poucos efeitos colaterais, podendo ser utilizado por crianças e idosos,
sendo bem tolerado por portadores de úlceras pépticas. (FERRAZ et al, 2005).
Medicamento utilizado (VIEIRA et al, 2003) como analgésico e antipirético, com ação

semelhante à aspirina, o paracetamol foi inicialmente utilizado na medicina em 1893 por Von
Mering. Contudo, só se popularizou a partir de 1949 quando foi reconhecido como o principal
metabólito ativo tanto da acetanilida como da fenacetina, ambos com ação analgésico
antipirética. Apesar de suas propriedades farmacológicas, em caso de overdose o paracetamol
pode causar sérias lesões hepáticas ou ser fatal. A dose utilizada varia de 300 mg a 1g diários,
em caso de dor aguda e de 325 a 500 mg nos casos de febre, com doses proporcionalmente
menores em crianças. (SMITH, 2009).
A excreção do paracetamol ocorre principalmente via renal. Após administração de
doses terapêuticas, 90 a 100% da droga, podem ser detectados na urina do primeiro dia,
principalmente na forma conjugada com ácido glicurônico e, em menor proporção, com ácido
sulfúrico e cisteína. (SILVA, 2006).
O paracetamol é uma droga alternativa à aspirina em pacientes que não toleram essa
droga, em portadores de alterações da coagulação ou em indivíduos com úlcera péptica. Em
crianças, o uso do paracetamol como analgésico ou antipirético é mais segura do que a
aspirina, no que se refere a superdosagem, e infecções virais. (ALONZO et al, 2001). A
fórmula química do paracetamol é C8H9NO2.
Os medicamentos que contêm dipirona (Metamizol), como Novalgina®, podem ser
utilizados no tratamento da dengue, entretanto, é necessária prescrição médica, uma vez que
pode causar diminuição da pressão arterial e manchas de pele (semelhantes as da dengue) e
redução drástica de granulócitos (agranulocitose), células brancas do sangue, que servem à
defesa do organismo (ALONZO et al, 2001). A fórmula química é C13H16N3O4SNa.
2.2 Medicamentos contraindicados
Alguns medicamentos são contraindicados no tratamento da dengue. Mesmo não
existindo nenhum medicamento específico para tratamento, o uso de antitérmicos precisa ser
criterioso, como é o caso do ácido acetilsalicílico que dificulta a coagulação do sangue,
gerando ou intensificando os sangramentos. (CIÊNCIA e SAÚDE, 2008).
O ácido acetilsalicílico é o princípio ativo de vários medicamentos que compõem o
grupo denominado NSAID's  Non Steroidal Anti  Inflamatory Drugs ou drogas não
esteroidal antiinflamatórias. O medicamento possui alta e efetiva ação no tratamento da
febre, com atuação analgésica e antiinflamatória. (MEDEIROS, 2004). O ácido

acetilsalicílico ou ácido 2hydroxiBenzoico possui a fórmula química C7H6O3.
Algumas pessoas fazem uso contínuo desse medicamento e nesse caso, ao contrair
dengue é necessário imediatamente procurar um médico, pois alguns medicamentos podem
aumentar o risco de hemorragias, como é o caso do Marevan®. Este medicamento tem como
substância ativa a varfarina.
A varfarina é um anticoagulante pertencente à classe dos antagonistas da vitamina K,
sendo que seu mecanismo de ação ocorre através da interferência na interconversão ácida da
vitamina K e seu 2,3 epóxido. A varfarina é uma mistura racêmica de quantidades
aproximadamente iguais de 2 isômeros opticamente ativos, as formas R e S.
Aproximadamente 97% da substância está ligada à albumina plasmática, distribuindose
amplamente em todos os tecidos e ao ser metabolizada no fígado gera metabolitos inativos
excretados pela urina e fezes. A meia vida de eliminação (T1/2ß) da varfarina é de 25 a 60
horas. A duração da ação, em condições normais, é de 2 a 5 dias. (MEDICIANNET, 2010).
Também devem ser evitados os medicamentos antinflamatórios, a citar o Voltaren®
que tem como princípio ativo Diclofenaco Sódico. A dose diária inicial é de 100 a 150 mg, no
entanto, em casos leves ou para terapias prolongadas, 75 a 100 mg por dia são suficientes. É
contraindicado em pacientes nos quais as crises de asma, urticária ou rinite aguda são
precipitadas pelo ácido acetilsalicílico ou por outros fármacos inibidores da prostaglandina
sintetase. A fórmula química é C14H11Cl2NO2.
Outro medicamento antiinflamatório é o Profenid® que tem como princípio ativo o
cetoprofeno inibidor da agregação plaquetária e a síntese das prostaglandinas. Ambos os
medicamentos não devem ser utilizados como antitérmicos, devido a efeitos colaterais como
hemorragia digestiva e reações alérgicas. A fórmula química é C16H14O3.

2.3 Reações químicas causadas no organismo

Alguns medicamentos podem causar hemorragias, alergias, desmaios entre outros. O
ácido acetilsalicílico, contra indicado no tratamento da dengue, também possui ação corrosiva
às paredes estomacais. Assim, para solucionar esse problema, o grupo  OH ligado
diretamente ao anel aromático é convertido a éster acetato, originando o ácido acetilsalicílico
(AAS). Essa alteração na estrutura produz um composto com ação menos potente, mas,
também, menos corrosivo para o estômago. (MEDEIROS, 2004).

Ao ingerir uma substância qualquer, alimento ou remédio, a absorção no organismo
pode se dar através das paredes do estômago ou do intestino, sendo o pH no intestino em
torno de 8,0 e o do estômago variando entre 1,01,5 (MARGONATO et al, 2008). Um dos
fatores que determinam onde ocorrerá a absorção é a existência ou não de carga iônica na
molécula. Em geral, uma molécula é melhor absorvida quando não apresenta carga, já que
nessa condição, ela se dissolve na parte apolar das membranas celulares.
3 METODOLOGIA
Desenvolveuse o trabalho em um hospital da cidade de São Roque de Minas, Hospital
Municipal Santa Marta, contando com a colaboração de três componentes do seu corpo
médico.
O combate à dengue na cidade de São Roque de Minas é realizado pela Prefeitura em
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da população, agentes de controle
da dengue e médicos trabalhando ativamente na prevenção da doença. A prevenção se dá
principalmente com relação aos medicamentos, em forma de alerta à população sobre o uso
inadequado desse medicamento e seus efeitos.
O presente trabalho foi norteado por quatro momentos em seu desenvolvimento, sendo
o primeiro deles o que antecede a pesquisa: a formulação e planejamento da pesquisa; em
seguida a realização do trabalho propriamente dito, com a coleta de dados através de
inquirições via questionário previamente elaborado, e comparação com literatura existente. E
por fim, em outro momento, efetuouse a redação do texto final e a divulgação dos resultados
alcançados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados revelaram que as formas de tratamento utilizadas pelos médicos
entrevistados são as mesmas. Todos foram categóricos em dizer que o paracetamol é o mais
indicado no tratamento, tendo como principal efeito colateral a hepatoxicidade. Todos os
entrevistados também destacaram os efeitos do ácido acetilsalicílico e as complicações
causadas em caso de dengue, como a hemorragia, aparecimento de acidose metabólica e dor
epigástrica.

Sobre o ácido acetilsalicílico, foi dito que este é um inibidor inespecífico da ciclo
oxigenase (COX 1 e 2) necessária para múltiplas reações químicas que modulam a
inflamação, febre, dor, agregação plaquetária e outros. Também pode prolongar o tempo de
protombina por inibição da síntese hepática de fatores de coagulação provocando tendência a
hemorragias e sangramentos. Segundo Oliveira (2009) “devido à possibilidade da
trombocitopenia (diminuição da quantidade de plaquetas) e ao risco de hemorragia, os
salicilatos não devem ser administrados a pacientes, que estejam com a suspeita de Dengue”.
Portanto, os resultados da pesquisa confirmam que os medicamentos mais prescritos
em caso de dengue são o paracetamol e a dipirona, enquanto que o ácido acetilsalicílico deve
ser evitado por se tratar de um causador de hemorragia no paciente, dentre outros sintomas.

5 CONCLUSÃO
Ficou claro que os medicamentos utilizados para o tratamento da dengue são
sintomáticos, ou seja, apenas para alívio dos pacientes, não interferindo na evolução da
doença. Constatouse que o paracetamol é o medicamento mais indicado como analgésico e
antitérmico, apesar da dipirona também ser utilizada em casos de febre alta. Quanto à questão
dos medicamentos contraindicados, foi mencionado o ácido acetilsalicílico (AAS), devido ao
risco de provocar ou mesmo intensificar manifestações hemorrágicas e dor epigástrica.
O ácido acetilsalicílico causa inibição específica da ciclooxigenase (COX 1 e 2),
necessária para várias reações químicas que modulam a inflamação, febre, dor, agregação
plaquetária, produção enzimática de prostaglandinas, entre outras. Já o medicamento
paracetamol inibe a síntese das protaglandinas, substâncias implicadas no mecanismo da dor e
febre. Tratase de um antipirético e analgésico, sem atividade antiinflamatória. O ácido
acetilsalicílico atua como inibidor da COX, bloqueando diretamente o centro ativo da enzima,
enquanto o paracetamol bloqueia indiretamente, sendo este inútil quando há presença de
peróxidos. A atuação do paracetamol ocorre no hipotálamo provocando vasodilatação e
aumento do fluxo sanguíneo periférico. Portanto, analisando os riscos, o paracetamol tem
potencial hepatotóxico.
O medicamento dipirona também é utilizado no tratamento da dengue, tendo como
vantagem seu efeito analgésico e antitérmico, e como possíveis efeitos colaterais aumento da
sensação de fraqueza e hipotensão, manchas na pele e, no geral, pode apresentar reações

indesejáveis raras como agranulocitose.
Portanto, através da realização desse estudo a pesquisadora pôde compreender as
reações químicas causadas pelos medicamentos em caso de dengue, comprovando a
necessidade de procurar um médico quando há suspeita da doença. Observouse que caso haja
administração de forma incorreta de alguns desses medicamentos, o paciente pode passar por
sérias complicações, devido às reações químicas no organismo, chegando até mesmo ao óbito.
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