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Acetaminofeno e Autismo 

Recentes estudos cientí ficos vem trazendo a  tona importantes informaço es sobre o uso 

de medicaço es extremamente to xicas ao organismo e a suas repercusso es neurolo gicas, 

hepa ticas e imunolo gicas. Esses dois estudos correlacionam a exposiça o ao 

acetaminofeno pre -natal e po s-natal com o desenvolvimento de autismo. 

O acetaminofeno conhecido popularmente e facilmente encontrado em farma cias, 

pode ser comprado sem ao menos prescriça o me dica, nas prateleiras das drogarias fica 

ao lado de xaropes, soro fisiolo gico e outros medicamentos que ditos “inofensivos”, 

algumas marcas do acetaminofeno ainda vem escrito “baby” passando ate  mesmo uma 

sensaça o de segurança e tranquilidade para seu uso em bebe s. 

Felizmente as pesquisas cientificas esta o cada vez mais expondo os perigos do uso 

indiscriminado desses medicamentos e a associaça o como desenvolvimento de autismo, 

ja  que tambe m demonstram que ale m da hepatotoxidade (va o afetar e esculhambar o 

fí gado), tambe m possuem repercusso es importantes neurolo gicas, tanto no 

desenvolvimento ainda na gestaça o, quanto depois quando a criança nasce em especial 

exposiça o antes dos 2 anos de idade, na o e  coincide ncia que o surgimento dos sintomas 

de autismo em geral, sa o observados nessa idade. 
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Acetaminofeno usado durante a gravidez 

 

 

O uso desse medicamento durante a gestaça o devido a s dores na lombar, pernas, 

enxaqueca sa o muito comuns, principalmente porque os medicos evitam a prescriça o de 

dipirona pelo risco de baixar muito a pressa o, enta o recorrem imediatamente aos efeitos 

analge sicos do acetaminofeno. Esse estudo demonstrou que mais de 65% das mulheres 

gra vidas nos Estados Unidos e mais de 50% na Europa usaram acetaminofeno na 

gravidez. No entanto muitos estudos ao longo dos anos ja  demonstraram a associaça o do 
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uso desse medicamento e risco de asma, criptorquidia (quando na o desce testí culo, esta  

relacionado diretamente com a produça o de testosterona pelo acetaminofeno), desordens 

do neurodesenvolvimento e aqui incluindo autismo e transtorno do de ficit de atença o.  

O fí gado e  o principal o rga o de metabolismo do acetaminofeno (alia s de todas as 

porcarias que voce  coloca pra dentro, aqui inclui o podra o da esquina tambe m), em 

adultos com uma boa sau de hepa tica (isso e  bem difí cil de achar nos dias de hoje) em 

torno de 5 a 10% do acetaminofeno e  processado no metabo lito (vou chamar de praga) 

que causa problemas no fí gado (se voce  quiser dar um google, pesquise: “n-acetyl-p-

benzoquinone imine”) que depois deve ser transformado para enta o ser jogado para fora 

do organismo, em bebe s a metabolizaça o dessa praga e  bem mais difí cil e a PRAGA fica 

dando um role  no organismo por mais tempo do que o normal, causando os problemas 

que o estudo mostra. O estudo tambe m mostra que a criança precisa de menos 

acetaminofeno para ter repercusso es neurolo gicas, e que antes de da PT no fí gado ja  deu 

ruim no ce rebro, aqui na o estamos falando de eixo, correlaça o com sintomas e que depois 

afetara  no comportamento, etc NA O estamos falando diretamente de dano neurolo gico e 

sintomas de autismo. 
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Acetaminofeno e uso em bebês 

 

Esse outro estudo publicado recentemente (01 de janeiro de 2020) correlaciona o uso 

dessa medicaça o DEPOIS do nascimento e suas repercusso es hepa ticas, no estresse 

oxidativo e neurolo gicas. 

Eles tambe m correlacionaram alteraço es gene ticas comuns nos autistas favorecendo 

a dificuldade de metabolizaça o do acetaminofeno e aí  suas pragas ficam rolando pelo 

corpinho da criança fazendo a festa por mais tempo.  
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Outro fato que poderia favorecer esses problemas com o acetaminofeno e  a diminuiça o 

de glutationa reduzida (GSH) e sulfato livre o que e  bem comum encontrarmos em 

crianças autistas, dificultando ainda mais a metabolizaça o do acetaminofeno, sendo 

necessa ria inclusive uma dose menor do medicamento para afetar o ce rebro ANTES de 

ter repercusso es no fí gado, sugerindo que crianças autistas seriam mais suscetí veis a  

toxicidade do acetaminofeno. 

 

Ok, já sei que é uma porcaria. O que fazer? 

Existem muitas opço es terape uticas, inclusive naturais para se atuar com na febre e dor. 

Alguns exemplos: 

0. Uso de o leo de magne sio  

1. Uso de compressas frias nas axilas, testa, nuca e regia o inguinal (virilha) 

2. Uso de o leos essenciais (em especial o peppermint - consulte seu aromaterapeuta 

e acesse o autflix prime para mais informaça o) 

3. Homeopatia (consulte seu homeopata e acesse o autflix prime para entender mais 

sobre os medicamentos homeopa ticos) 
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4. Cha  de camomila 

Levando sempre em consideraça o a instruça o do seu me dico quanto o controle e 

tratamento das causas da febre. 

Aonde posso encontrar mais informações? 

Em breve a maior plataforma onlinde de estudos para pais de autistas estara  disponí vel, 

o                                                 .Na o esqueça de ficar ligado nos e-mails e nas redes sociais para 

participar da abertura e do encontro por webnario. 
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