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INTRODUÇÃO
O ibuprofeno é um dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) mais utilizados e
normalmente é seguro e bem tolerado, porém, dependendo da interação entre a
droga e os fatores intrínsecos do paciente, como reações imunoalérgicas,
ocasionalmente pode causar lesão hepática idiossincrática, podendo estar
associada a colestase persistente e hiperlipidemia.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão literária acerca da lesão hepática induzida por ibuprofeno, para melhor
entendimento de suas características.

MÉTODOS
O levantamento bibliográfico refere-se às publicações dos últimos dez anos, em que foram
encontrados 37 artigos na base de dados MEDLINE, por meio dos descritores “Drug
Induced Liver Injury” e “Ibuprofen”

RESULTADOS
Os estudos afirmam que os casos de lesão hepática induzida por ibuprofeno são raros, com
incidência aproximada de 1-1,6 casos em cada 100.000 prescrições. Do total de casos, 10%
irão progredir para insuficiência hepática aguda, desses, 60% necessitarão de um
transplante de fígado. Apesar dos mecanismos detalhados subjacentes à lesão hepática
induzida por AINEs não estarem completamente elucidados, sugere ser multifatorial
decorrente de reações de hipersensibilidades do tipo B, geralmente com um padrão
colestático de lesão hepático, ou por meio de subprodutos metabólicos tóxicos.

CONCLUSÃO
O Ibuprofeno é um medicamento amplamente utilizado pela população, sendo um dos
AINEs de venda livre mais consumidos. Por isso, torna-se necessário o acompanhamento
dos pacientes em uso desse medicamento, visto que existem relatos de que estão
associados a lesão hepática, além de estudos que caracterizem os mecanismos de
complicações hepáticas induzidas por ibuprofeno.
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