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O paracetamol (PAR) é um medicamento utilizado 
como analgésico e antipirético, e frequentemente 
está envolvido em quadros de intoxicação em 
humanos e animais domésticos. As lesões 
hepáticas agudas causadas por este medicamento 
requerem tratamento imediato, e a utilização do 
melhor fármaco está diretamente relacionada com 
a evolução e prognóstico do paciente. Com isso, o 
presente estudo é o resultado de uma pesquisa de 
mestrado que avaliou o potencial terapêutico da 
coenzima Q10 (CoQ10) e da N-acetilcisteína 
(NAC) frente a intoxicação ocasionada por PAR. 
Embora a NAC seja o fármaco mais utilizado 
nestas intoxicações, sua eficácia na clínica 
veterinária ainda é desconhecida, e desta forma, a 
busca por outras alternativas como a utilização da 
CoQ10, vem alcançando sucesso no tratamento 
de diversas intoxicações e enfermidades e foi 
também o nosso objeto de estudo. 

Apresentação do problema 
e motivação da pesquisa

Utilizando roedores como modelo animal, 
estudamos o potencial terapêutico da 
N-acetilcisteína (NAC) e Coenzima Q10 (CoQ10) 
frente a intoxicação por PAR. Foi possível 
identificar lesões macroscópicas e microscópicas 
extensas, no fígado e nos rins  dos animais que 
não receberam nenhum tratamento (Figura 1) ou 
que receberam apenas a NAC como recurso 
terapêutico. Em contrapartida, os animais que 
receberam a CoQ10 como tratamento, 
apresentaram lesões discretas no fígado e nos 
rins (Figura 2), demonstrando ser um tratamento 
promissor nas intoxicações por PAR em ratos 
Wistar. Com esse trabalho, esperamos explorar o 
conhecimento a respeito do mecanismo de ação 
dessa intoxicação, bem como esclarecer a 
atuação da NAC e da CoQ10 neste processo, 
delimitando o melhor tratamento, e futuramente, 
extrapolando este protocolo ao atendimento aos 
animais de companhia. 

Resultados e 
impactos esperados

Concluímos que, dentre os tratamentos 
estudados, a utilização da CoQ10, sem 
associação com a NAC, foi mais eficiente para 
reduzir a hepatotoxicidade proveniente da 
intoxicação por PAR, como observado pelos 
resultados bioquímicos séricos e 
histopatológicos. Entretanto, a elaboração de 
pesquisas futuras são fundamentais para que o 
efeito antioxidante da CoQ10 seja caracterizado 
promovendo uma terapêutica específica para a 
medicina veterinária. 

Conclusão e
perspectivas

Apoio

Figura 1 - Fotomicrografia de tecido hepático de ratos Wistar 
intoxicados por paracetamol (PAR) por via oral. 

Figura 2 - Fotomicrografia de tecido hepático de ratos Wistar 
intoxicados por paracetamol (PAR) por via oral, e que 
recebeu apenas Coenzima Q10 (CoQ10) como 
tratamento.
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