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RESUMO 
 

A automedicação é uma prática muito comum na população, com objetivo de aliviar e tratar sinais, 

sintomas e doenças. O fármaco mais consumido com essa prática é o analgésico e antitérmico 

dipirona, sendo o produto principal de venda livre no Brasil. A dipirona passou a ser comercializada 

no Brasil em 1922 com nome comercial Novalgina®.  Devido à incidência de agranulocitose sua 

venda foi proibida em alguns países. O levantamento bibliográfico teve como base de dados Portal 

ANVISA, Portal FIOCRUZ, Scielo e Google acadêmico para verificar o uso da dipirona e seus riscos. 

O objetivo do trabalho é mostrar os riscos da automedicação com o fármaco dipirona evidenciando o 

desconhecimento da população sobre o seu uso correto. Sua reação adversa inclui distúrbios no 

sistema imunológico, distúrbios na pele, distúrbios vasculares, tendo como a mais grave a 

agranulocitose. Conclui-se que a automedicação com o fármaco dipirona está diretamente associada 

com a discrasia sanguíne a agranulocitose e esta leva o indivíduo adquirir graves infecções. 

 

Palavras-Chave: Automedicação, agranulocitose, infecção. 

 

SUMMARY 
 

The self-medication is a usual practice on population, as objective to evaluate and to treat the signal, 

symptoms and diseases. The most used drug with this practice it is the dipyrone as analgesic and 

anti-thermal, being the principal for free sale in Brazil. The dipyrone past to be commercialized in 
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Brazil at 1922 as commercial name Novalgina® and because its incidence to agranulocytosis its sale 

was prohibited in some countries. The bibliographic survey had as database Portal ANVISA, Portal 

FIOCRUZ, Scielo and Scholar Google to verify the risk of dipyrone uses. the objective’s work was to 

present the risks to self-medication by dipyrone drug evidencing the unknown of the population about 

its right  use its adverse effects are disturbs  on immunology system, skin’s disturbs, vascular disturbs 

have as most serious the blood’s dyscrasia agranulocytosis. The self-medication with the drug 

dipyrone is direct associated with the blood agranulocytosis dyscrasia and this taking the invidious to 

serious infection. 

 

keywords: self-medication, agranulocytosis, infection. 

 

 
1. Introdução 

 

A prática de se automedicar é definido como um procedimento determinado pela 

iniciativa de um indivíduo doente ou de seu responsável utilizar um medicamento 

sem prescrição médica confiando que lhe trará benefícios no alívio dos sintomas ou 

no tratamento de doenças. Uma atividade que pode ter resultados incertos e vários 

riscos associados à saúde. Fatores culturais, políticos e econômicos contribuem 

para o aumento de automedicação mundial, tornando um problema de saúde pública 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

Com seu efeito analgésico a dipirona ou metamizol um derivado pirazolônico 

chamada de antipirina sintetizada na Alemanha pelo laboratório Hoechst AG em 

1.920, seu início de comercialização deu-se no Brasil em 1.922, com o nome 

comercial Novalgina® e está entre os fármacos mais utilizados pela população 

brasileira. Seu comércio tornou crescente até a década de 70, quando surgiram 

relatos da patologia de agranulocitose, assim a dipirona passou a ser observada 

com desconfiança e retirada do mercado em alguns países. Como efeito adverso da 

dipirona temos distúrbios no sistema imunológico, distúrbios na pele como erupções 

cutâneas, distúrbios vasculares como hipotensão e relatos de casos graves como 

distúrbios no sangue a qual podemos destacar a agranulocitose (PIRES; OLIVEIRA, 

2015). 
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O fármaco dipirona é de venda livre, sendo isento de prescrição médica tornando-o 

de fácil acesso a população a qual pode usá-lo indiscriminadamente. 

O objetivo do trabalho foi mostrar os riscos da automedicação com o fármaco 

dipirona destacando o desconhecimento da população sobre o seu uso correto. 

 

 

 

2. CONTEÚDO 
 

Segundo profissionais das Unidades da Fiocruz a prática de automedicação é um 

dos maiores fatores de interação medicamentosa. O Instituto de Pesquisa e Pós-

graduação para farmacêuticos (ICTQ) revela dados no qual uma pesquisa realizada  

mostra que 76,4% da população brasileira utilizam medicamentos a partir da 

indicação de colegas, familiares, vizinhos e outros, são pessoas que consomem 

qualquer medicamento (FIOCRUZ, 2015). 

A dor está na participação da história da humanidade como componente principal do 

ciclo de vida da população, independente do desconforto a dor tem atividade de 

estimular ações protetoras e de alerta ao nosso organismo, como um aviso que algo 

não está bem. A busca crescente da população por tratamento e alívio dos sintomas 

da dor incentiva às indústrias farmacêuticas a desenvolver novas fórmulas de 

analgesia, melhorando as atuais no mercado. Entre esses fármacos o número um 

em consumo dos Brasileiros é a dipirona com 31,8% na utilização de analgésicos no 

mercado (PIRES; OLIVEIRA, 2015). 

 Conforme gráfico abaixo temos o índice de automedicação com medicamentos mais 

consumidos pela população, pesquisa realizada em cinco estados brasileiros no ano 

2016. Com uma porcentagem elevada a dipirona se destaca entre os cinco estados 

(SOTERIO, 2016). 
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Fonte: Soterio, 2016. 

 

No Brasil, a dipirona também conhecida como metamizol teve início de 

comercialização em 1.922 pela NOVARTIS, com nome comercial de Novalgina®, é 

um dos fármacos mais utilizados no Brasil, sendo indicada para patologias como 

dores reumáticas, cólica renal, cefaleias, dores pós-operatórias, neuralgias e outras 

com ação analgésica, antipirética, anti-inflamatória e antiespasmódico (MIOTI; 

CASTRO, 2017). ‘ 

O fármaco citado enquadra-se na lista dos medicamentos isentos de prescrição 

(MPIs), disponível em várias apresentações como supositórios, comprimidos, 

solução oral, injetáveis e xaropes. Seu mecanismo de ação atua inibindo níveis da 

síntese de prostaglandina, sua administração é por via oral e parenteral e é 

excretado pelo rim (LANNA; LEÃO; SIQUEIRA; SOARES, 2013). 

Com o suposto efeito adverso que a dipirona pode causar alguns países 

suspenderam seu comércio como no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, 

Noruega, Austrália. O efeito adverso mais preocupante em relação ao consumo da 

dipirona é a agranulocitose. Em 1.935 foi relatada a existência de casos da patologia 

relacionada ao uso de dipirona, o que motivou ao menos 16 países a limitar seu 

consumo (FERRERA et al., 2013). 
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Foi realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 2.001, o Painel 

Internacional de Avaliação da Segurança da Dipirona (ANVISA, 2001). 

A agranulocitose é caracterizada como a diminuição de granulócitos do sangue 

periférico, podendo causar no organismo diminuição de células que combatem aos 

agentes infecciosos. É uma alteração intensa do sangue, com o organismo 

debilitado o indivíduo está apto a contrair infecções. Os primeiros sintomas são 

febre, faringite, amigdalite, calafrios e na fase aguda astenia, sepse, pneumonia, 

estomatite e prostração. Em alguns casos o risco de infecção é imediato 

(PANAROTTO et al., 2013). 

Os Leucócitos conhecidos como glóbulos brancos são células do sistema 

imunológico, tem atividade de defender o organismo de substâncias estranhas e 

agentes infecciosos. São células produzidas na medula óssea classificada em dois 

grupos: grupo dos granulócitos eosinófilos, basófilos e neutrofilos (células que tem 

variedades de grânulos), grupo dos agranulócitos linfócitos e monócitos. 

Frequentemente um organismo saudável produz milhões de glóbulos brancos, 

variando esses valores de individuo para individuo (PIRES; OLIVEIRA, 2015).  

Trombocitopenia caracteriza-se na diminuição de plaquetas no sangue, os pacientes 

apresentam manifestações hemorrágicas. Os sintomas percebidos são 

sangramentos espontâneos desde petêquias a uma hemorragia grave. Após 

suspender o uso do fármaco o quadro hemorrágico é revertido, podendo levar uma 

semana para o desaparecimento dos sintomas (MIOTO; CATRO, 2017). 

De acordo com Arruda et al. (2016), existe relato de caso de dermatose 

mucocutânea relacionada com o uso de dipirona. Dermatose essa conhecida como 

Síndrome de Steven-Johnson (SSJ) é definida por alterações mucocutâneas, 

desenvolvida por uma desordem imunológica. Manifesta-se por lesões vesículo-

bolhosas e crostas hemorrágicas em mucosas e pele. 

As reações alérgicas relacionadas com o fármaco são definidas como 

hipersensibilidade imunológica e se manifestam por sintomas cutâneos (urticárias), 

respiratórios, com alterações hematológicas, hepáticas, linfadenopatias.  A urticária 

é classificada como leve e urticária generalizada (angioedema) inchaços das 
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mucosas. Os sintomas percebidos são como prurido, rubor, edema e ardor. A 

respiratória é uma inflamação na mucosa que afeta as vias superiores e inferiores 

(VALE, 2016).    

A hipotensão arterial pode ser citado como outro efeito adverso da dipirona. Se 

administrada por via intravenosa rápida, pode ocorrer queda da pressão sanguínea. 

Na prática essa administração deve ser lenta inclusive em pacientes que já se 

encontra em estado frágil assim como idosos e crianças (VALE, 2016). 

É notório o consumo crescente com a dipirona e os riscos com a automedicação 

afirma Soterio (2016), com a dose excessiva o fármaco provoca vômito, dor 

abdominal, náuseas, vertigens, insuficiência aguda nos rins e na eliminação de urina 

percebe-se uma cor avermelhada.  

3. CONCLUSÃO 
 

Segundo os estudos citados pode-se afirmar que a dipirona é um dos fármacos mais 

consumidos no país e está frequentemente relacionado a reações adversas como 

agranulocitose, hipersensibilidade na pele, diminuição da pressão sanguínea entre 

outras reações tóxica. Como é de venda livre facilita sua comercialização ao 

indivíduo na qual às vezes faz uso sem ter necessidade e/ou por indicação de 

próximos, podendo ter resultados incertos, adquirir uma doença e mascarar possível 

diagnóstico. 

É de suma importância à conscientização da população em não praticar a 

automedicação e não fazer uso inadequado do medicamento buscando atendimento 

médico ou farmacêutico para que estes possam orientar qual a melhor conduta a ser 

tomada diante dos sinais e sintomas apresentados. 
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