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Tylenol Sinus (paracetamol e cloridrato de pseudoefedrina) Forma farmacêutica e apresentações: Comprimidos Revestidos com 500 mg de paracetamol e 30 mg de cloridrato de pseudoefedrina: embalagens com 24 comprimidos. Uso Adulto. Indicações e
Posologia: para o alívio temporário dos sintomas decorrentes de gripes e resfriados comuns, sinusites (congestão nasal, obstrução nasal, coriza, mal estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, etc) e para a redução da febre. Adultos e crianças de 12 anos ou mais: 2 cp a cada
4-6 hs. Não exceda 8 cp, em doses fracionadas , em um período de 24 hs, ou conforme orientação médica. Não utilize em crianças abaixo de 12 anos. Contraindicações: hipersensibilidade ao paracetamol, ao cloridrato de pseudoefedrina ou a qualquer outro componente
da fórmula; pacientes cardiopatas, hipertensos, com distúrbios da tiróide, diabéticos, com dificuldades de urinar devida a aumento da próstata. Precauções e Advertências: Não use outro produto que contenha paracetamol. Este medicamento contém Açúcar (amido),
portanto, deve ser usado com cautela por portadores de Diabetes. Embora o produto possa ser utilizado durante a gravidez, o médico deve ser consultado antes da sua utilização. A administração deve ser feita por períodos curtos. Não deve ser administrado por mais de 7
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dias para dor ou para febre por mais de 3 dias. Usuários crônicos de bebidas alcoólicas podem apresentar um risco aumentado de doenças do fígado caso seja ingerida uma dose maior que a dose recomendada (superdose) de Tylenol Sinus. O paracetamol pode causar
dano hepático. Interações Medicamentosas: não deve ser administrado a pacientes em uso de inibidores da monoaminooxidase (IMAO), como alguns medicamentos antidepressivos, ou para distúrbios psiquiátricos e emocionais, ou para doença de Parkinson, ou por 2
(duas) semanas após o término do uso destes medicamentos. Pacientes em uso de bicarbonato de sódio podem apresentar diminuição da eliminação renal da pseudoefedrina aumentando a sua meia-vida e podendo levar a uma toxicidade de caráter moderado, com agitação,
hipertensão, taquicardia. Reações Adversas: Caso ocorra uma rara reação de sensibilidade, o medicamento deve ser descontinuado. Podem ocorrer nervosismo, tontura ou insônia. Caso ocorram um ou mais desses sintomas, o medicamento dever ser descontinuado.
Venda sob prescrição médica. MS-1.1236.3365 Informações adicionais para prescrição: vide bula completa.
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MS - 1.1236.3326 / Tylenol® DC MS - 1.1236.3358. Precauções: Não exceder a dose máxima de 75mg/kg de paracetamol (crianças) e 4g de paracetamol (adultos) em um período de 24 horas. Se você toma 3 ou mais doses de
álcool por dia, consulte o seu médico se pode tomar produtos à base de paracetamol.
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Uso de analgésicos,
antitérmicos e anti-inflamatórios

As diferentes temperaturas
Quando se fala em febre, o racional e o inconsciente se misturam, a ponto de se cunhar um termo específico
para expressar a forte sensação de ansiedade acompanhada de intensa insegurança: febrefobia ou fever

rápido. É verdade que a dor incomoda, e a febre assusta! Assim, tanto para o paciente como para os
familiares, quanto mais rápido estes sintomas forem controlados, melhor.
Talvez um dos maiores mitos seja o de que vários medicamentos combinados são melhores do que
um só. Provavelmente, um dos momentos mais angustiantes para uma mãe ou um pai, que vê seu

A polêmica começa na definição do que seria temperatura normal.

da febre baixar, ela aumenta.

e no início da manhã, e máxima no final da tarde (17 horas) e no início da noite. Esta diferença inicia-se no

funcionar e que, enquanto isso, a febre pode continuar subindo – é um fato absolutamente normal.
E o que dizer do paciente com dor? Ela é insuportável. O analgésico receitado não funcionou do jeito
que gostaria.
Estes motivos por si só explicam o porquê se tentam tantas associações. Ou mesmo porque ocorrem
tantas superdosagens, resultando em efeitos adversos, muitas vezes sérios.
O lançamento de novos anti-inflamatórios em gotas e com sabor mais atrativo revolucionaram o
receituário. Fármacos, como o diclofenaco e o piroxicam, passaram a ser muito receitados para as
crianças. E sempre associados aos analgésicos e antitérmicos convencionais, baseados sempre pelos
motivos acima citados.
Mas não está claro se a associação ou a intercalação represente um papel razoável, pelo menos do ponto
de vista científico. Não há relatos na literatura científica que permitam assegurar que tal associação
seja benéfica ou mesmo mais adequada que o uso dos fármacos isoladamente.
Atualização sobre o uso de analgésicos no tratamento da febre

sustentem, e verdades apoiadas em claras evidências científicas.

Existe uma variação circadiana da temperatura corpórea, mais baixa pela madrugada (por volta das 3 horas)

medicação leva alguns minutos para agir, que ela precisa ser metabolizada para começar a
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O enfrentamento dessa manifestação vem-se pautando por mitos, carentes de fundamentos que os

filho com febre, seja aqueles intermináveis minutos após a medicação ter sido dada e que, ao invés

Neste momento, é difícil explicar, mesmo que o paciente esteja disposto a entender, que a
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Várias correntes se apresentam ao se discutir quando, como e se a febre deve ser combatida.

Para a febre e a dor, de leve a moderada intensidades, os analgésicos convencionais em doses e

lactente a partir dos seis meses de idade (0,5ºC), se acentua a partir dos dois anos, culminando no préescolar (0,9 a 1,1ºC).
Outras variáveis são a temperatura discretamente mais elevada no sexo feminino, aumentada nas atividades
físicas e oscilando segundo as variações térmicas do meio ambiente, e as diferenças segundo o local
da medição: retal, oral ou axilar. 2
Diante do exposto, pode-se definir febre quando a temperatura axilar está acima dos 37,5ºC, a
temperatura oral acima dos 37,8ºC e a temperatura retal acima dos 38ºC, não tendo validação científica
os termômetros auriculares e fitas térmicas cutâneas (termômetro de testa). 3
Na prática clínica diária, lidar com a febrefobia é tarefa constante. A terapia antitérmica tem, como
finalidade, o alívio do desconforto causado pela febre e também, em alguns casos, a prevenção de algumas
consequências deste fenômeno.
As drogas antitérmicas mais utilizadas em nosso meio são o paracetamol, a dipirona, o ácido acetilsalicílico
e, mais recentemente, o ibuprofeno. Embora estudos científicos frequentemente avaliem a eficácia e a
segurança destas drogas, permanecem os mitos e as indagações sobre a terapêutica antitérmica.
Ainda existem médicos que preconizam o alívio da temperatura com medidas físicas de resfriamento

intervalos corretos são mais do que suficientes. Eles aliviam, confortam e, principalmente, dão o tempo

com banhos e esponjas, e resfriamento do ambiente, facilmente disponíveis e de baixo custo.

necessário para que o organismo se encarregue de solucionar o problema. O uso de anti-inflamatórios

No entanto, alguns estudos chamam a atenção para o rápido início de ação, mas com pequena duração do

estaria restrito àquelas patologias nas quais a inflamação é o fator principal.

efeito na redução da temperatura corpórea 4, de tal modo que seu uso oferece pequena vantagem sobre

A utilização racional dos analgésicos e dos anti-inflamatórios reduzirá consideravelmente a ocorrência

a terapêutica medicamentosa.

de reações indesejáveis e de superdosagens. É importante estar atento, no momento da prescrição, às

Uma revisão sistemática Cochrane, envolvendo sete ensaios clínicos (467 participantes), avaliou diferentes

medicações que estão em uso ou foram utilizadas previamente pelo paciente.

estratégias não medicamentosas. Os métodos físicos não diferiram do placebo em eficácia ou segurança

Em relação à intercalação de analgésicos, não se encontra nenhuma publicação científica que valide

e os efeitos adversos foram mais comuns nos grupos que receberam resfriamento, destacando os calafrios

tal prática, embora, atualmente, o receituário pediátrico está repleto de orientações de intercalar-se,

e irritabilidade aumentada. 5 Baseados nestas evidências, os métodos físicos representam papel coadjuvante

sobretudo dipirona e paracetamol, como forma de controlar melhor a dor e a febre.

no controle da hipertermia, sobretudo enquanto se aguarda o período de latência dos medicamentos.

Atualização sobre o uso de analgésicos no tratamento da febre

utilizar anti-inflamatórios, tanto em casos de dor quanto nos de febre, visando alcançar um efeito mais

phobia para render méritos à sua primeira citação na literatura.1
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Muito se tem discutido sobre o melhor analgésico, o melhor antitérmico e da necessidade de se

Principais medicações

peso) foi mais eficaz na redução da febre, e os efeitos adversos (hipotensão e vômitos) foram

Ácido Acetilsalicílico

estatisticamente semelhantes nos dois grupos (6/59 no grupo 30 mg/kg e 5/62 no grupo 15 mg/kg).

O ácido acetilsalicílico possui ação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória, dependendo da dose utilizada,

O paracetamol mostra-se seguro quando utilizado dentro dos limites posológicos. Um estudo publicado

de 60 a 80 mg/kg/dia, tem ação central (analgésica e antitérmica) de 80 a 150 mg/kg/dia, adicionando-se

na Revista Brasileira de Toxicologia, mostra o número e a porcentagem de intoxicações por analgésicos,

a ação periférica (anti-inflamatória).
Era um dos produtos mais utilizados no mundo até a década de 70 quando estudos epidemiológicos
mostraram uma possível relação de seu uso em certas doenças virais, como varicela, influenza
e parainfluenza, com a ocorrência da Síndrome de Reye. Trata-se de uma doença rara, porém de elevada
mortalidade: o uso do ácido acetilsalicílico aumenta em 26 vezes o seu risco.
No Brasil destaca-se a importância do alerta para a contraindicação do ácido acetilsalicílico

antitérmicos e anti-inflamatórios não hormonais em 2001: a dipirona liderou a lista com 28,6%
das intoxicações, os anti-inflamatórios não hormonais com 26,2%, os salicilatos, 21,5% e o
paracetamol, 12,1%.8
A hepatotoxicidade relacionada ao metabólito ativo e a outros fatores apresenta considerável
variação individual. A suscetibilidade a esse efeito fica aumentada pelo consumo de álcool, mas é rara
nas doses terapêuticas.
Estudos controlados por placebo mostraram que a ingestão repetida de dose terapêutica de paracetamol

na dengue. Não se pode deixar de citar os distúrbios gastriintestinais associados ao ácido acetilsalicílico

durante 48 horas por pacientes com alcoolismo grave não produziu aumento das aminotransferases

e o risco de hipersensibilidade dos pacientes atópicos (asma, rinite e urticária).

hepáticas, nem manifestações clínicas adversas.9

Dipirona

Em estudo realizado com pacientes alcoólatras, o paracetamol em doses terapêuticas não determinou

A dipirona tem ação antitérmica e analgésica, sem efeitos anti-inflamatórios. O início de ação leva de

alterações clínicas ou laboratoriais (Dart, 2000).

30 a 60 minutos, e a duração do efeito é de 4 a 6 horas. Entre as reações adversas, como a urticária

Em doses recomendadas, o paracetamol pode ser seguramente utilizado em pacientes com doença hepática

e rash cutâneo, anafilaxia, broncoespasmo e agranulocitose, destacamos a hipotensão, muito frequente

crônica. Nestes pacientes, o paracetamol pode ser o analgésico/antipirético de escolha, pois não apresenta

na rotina pediátrica. Esse sintoma deve-se principalmente ao uso incorreto da dose farmacológica

a disfunção plaquetária, toxicidade gastriintestinal e nefrotoxicidade como os anti-inflamatórios (Benson GD,

da dipirona, preconizada em 15 mg/kg/dose.

Koff RS, Tolman KG, Am. J. Ther, 2005).

Quando utilizado na apresentação em gotas, 1 gota contém 25 mg do princípio ativo; portanto,

Ibuprofeno

o uso tradicional de 1 gota/kilo pode levar à superdosagem do fármaco, aumentando o nível de risco
e a ocorrência de hipotensão, hipotermia e sudorese excessiva.

O ibuprofeno é um derivado do ácido propiônico, com uma análise racional semelhante ao ácido
acetilsalicílico, com efeito analgésico, antipirético e anti-inflamatório, além de sua ação antiespasmódica.
O ibuprofeno assume diferentes indicações e efeitos na dependência das doses administradas. Quando se

O paracetamol é um derivado do para-aminofenol, com ação analgésica e antitérmica, sem ação

deseja uma ação antitérmica e/ou analgésica, o ibuprofeno deve ser utilizado em doses de 5 a 10 mg/kg/

anti-inflamatória. Sua dose terapêutica varia de 10 a 15 mg/kg/dose, e a dose máxima diária é de 75 mg/

dose ou 20 a 40 mg/kg/dia.10 A ação anti-inflamatória será observada ao se administrar o ibuprofeno em

kg. A dose tóxica é de 120 mg/kg por dia em crianças e acima de 8 a 10 gramas por dia em adultos.

doses de 15 a 20 mg/kg ou em média 60 mg/kg/dia.11

Um estudo dose-resposta com o paracetamol empregou doses de 5, 10 e 20 mg/kg de paracetamol

Em ensaio clínico randomizado e duplo-cego,12 doses únicas de paracetamol e ibuprofeno, sob mesma forma

Em metanálise de seis ensaios clínicos,14 o paracetamol e o ibuprofeno nas doses recomendadas

6

de paracetamol, seguido de 15 mg/kg após 4 horas se necessário; o outro grupo utilizou a dose tradicional

demonstraram o mesmo efeito antitérmico em uma hora. Nova medida em seis horas mostrou efeito mais

7

de 15 mg/kg a cada 4 horas quando necessário.

duradouro com o ibuprofeno.

em pacientes pediátricos, com febre acima de 39ºC. Quando se utilizou 5 mg/kg, a diminuição da
temperatura não chegou a 0,5ºC, com duração de quatro horas; quando se utilizou 10 mg/kg, houve queda

farmacêutica, foram comparadas em 116 crianças com temperatura média de 39ºC. Os fármacos mostraramse equivalentes em início de efeito, velocidade de queda da temperatura e duração do efeito antitérmico.

de 1,5ºC com uma duração que variou de 5 a 6 horas; e quando foi dada uma dose de 20 mg/kg, a queda

Outro ensaio duplo-cego e paralelo comparou ibuprofeno e paracetamol,13 administrados a intervalos de

foi bastante acentuada (quase 3ºC) durando o efeito por até 6 horas.6

seis horas, até um máximo de doze doses, no tratamento de crianças febris. Não houve diferença entre os

Outro estudo 7 avaliou 121 crianças entre 4 meses e 9 anos, com temperatura entre 39 e 40ºC. Foram

fármacos em relação à eficácia antitérmica e incidência de efeitos adversos.

Mitos e Verdades

divididas em dois grupos: o primeiro, com 59 participantes, utilizou uma dose de ataque de 30 mg/kg

Atualização sobre o uso de analgésicos no tratamento da febre

Paracetamol

Mitos e Verdades
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A conclusão mostra que a dose de ataque de 30 mg/kg (aproximadamente 2 gotas por quilo de

A similaridade de eficácia antitérmica e segurança foram reiteradas em outra metanálise de 17 ensaios

de 12,5 mg/kg/dose a cada 6 horas, o segundo (n=155) utilizou ibuprofeno na dose de 5 mg/kg/dose
a cada 8 horas, e o terceiro (n=155) utilizou a alternância de paracetamol e ibuprofeno a cada 4 horas.22

clínicos randomizados e duplo-cegos realizados em crianças. 15
A ação analgésica do ibuprofeno foi e vem sendo avaliada com grande frequência em várias
pesquisas. Um estudo randomizado e cego avaliou 298 crianças e adolescentes apresentando
dor músculo-esquelética por trauma físico.16 A população estudada foi dividida em três grupos.
Um grupo recebeu ibuprofeno, o outro, codeína, e o último, paracetamol. A conclusão mostra que o
grupo ibuprofeno apresentou uma melhora maior da dor após 1 hora da administração do medicamento;
após 4 horas de observação, houve uniformização dos grupos quanto à dor.

Os resultados mostraram que o terceiro grupo teve menor média de temperatura, redução mais
rápida da febre, menor preocupação dos pais e redução do absenteísmo escolar, com destaque
para dois viéses estatísticos: a) no primeiro grupo, a dose de paracetamol indicada deveria ser
utilizada a cada 4 horas conforme recomendam os tratados de farmacologia; b) o segundo
grupo que fez uso de 5 mg de ibuprofeno a cada 8 horas quando o ideal seria a cada 6 horas.
Estas observações poderiam mudar a conclusão estatística do estudo.
Outro estudo, realizado no Departamento de Pediatria da Universidade de Beirute, no Líbano,

Intercalar os antitérmicos é a solução?
Apesar da falta de evidências científicas que justifiquem a alternância de antitérmicos, essa prática

utilizou 69 crianças com febre divididas em dois grupos: no primeiro, 36 pacientes utilizaram a
alternância de ibuprofeno e paracetamol gotas e no segundo, 33 pacientes utilizaram ibuprofeno
alternando com placebo em gotas.23

tornou-se um hábito na clínica pediátrica.
Os autores afirmam, como conclusão, que “a alternância de doses entre ibuprofeno e paracetamol
Várias publicações alertam para o risco dessa prática. Pais frequentemente erram em dosagens na ânsia
do controle da febre, aumentando o risco de intoxicações.17

em crianças febris parece ser mais eficaz que o ibuprofeno isolado. Portanto, acreditamos que
o tratamento combinado não deve ser utilizado na prática clínica antes que maiores estudos

Nos EUA, diante da proibição da comercialização da dipirona, a alternância entre paracetamol e ibuprofeno

clínicos confirmem a segurança e eficácia deste regime.”

é frequente. Como os dois agentes têm mecanismos de ação similares, não há benefício de seu uso
18

conjunto. Apesar destas recomendações, um levantamento norte-americano mostra que mais de 50%
dos pediatras recomendavam aos pais essa prática.19
Um levantamento espanhol mostra que 68,8% dos pediatras espanhóis praticam a alternância de
antitérmicos, o que motivou a Academia Espanhola de Pediatria a emitir um alerta sobre a falta de
embasamento científico.20

Nem todas as gotas garantem a dose correta
É interessante observar que, com o passar do tempo, os conceitos básicos se modificaram sem
que muitos médicos se dessem conta. Um deles se refere a que, hoje em dia, 1 mL nem sempre
corresponde a 20 gotas!

Um estudo dessa modalidade terapêutica realizado nos EUA merece relato. Por meio de questionários,

Mitos e Verdades
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Em outra pergunta do questionário, 81% dos pais informaram que a recomendação da alternância partiu
do pediatra da criança com um detalhe anedótico – 9% dos pediatras recomendaram a alternância

A principal razão é porque os medicamentos tiveram sua viscosidade e solubilidade modificadas,
assim como o gotejador que possui orifícios de diâmetros diferentes, ou seja, cada apresentação
possui concentração de droga diferente por gota.

de paracetamol e ibuprofeno a cada 2 horas, 16% a cada 3 horas, 43% a cada 4 horas, 23% a cada 6

Dependendo do fabricante, uma gota de paracetamol possui entre 7,8 e 14,3 mg/gota, o ibuprofeno,

horas, mostrando a falta de consenso para tal prática.

de 5 mg a 10 mg/gota, e a dipirona com 25 mg/gota, praticamente em todas as apresentações.

Ao fazer um levantamento de todas as publicações indexadas utilizando como palavras-chave febre,

Ao retornarmos às doses preconizadas, verificamos que, no caso da dipirona, usamos uma

alternância de antitérmicos e crianças, de 1978 até 2008, pôde-se encontrar apenas dois estudos

dose quase 70% maior, o que aumenta a possibilidade de mais efeitos adversos e, às vezes, dá

publicados que recomendam a alternância de antitérmicos.

a impressão de que seu efeito é mais rápido em relação às outras drogas.

Um deles foi realizado na Universidade de Tel Aviv, em Israel, no qual se analisou 464 crianças de 6 a 36

Frequentemente verifica-se a prescrição de 30 kg de dipirona para uma criança de 30 kg, o que pode

meses, com febre acima de 38,5ºC, divididas em três grupos: o primeiro (n=154) utilizou paracetamol na dose

corresponder até a uma dose de 750 mg, mais do que um adulto tomaria numa única dose.
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256 pais foram indagados sobre a alternância de antitérmicos: 67% deles responderam afirmativamente.
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Comentários Finais

Avaliação dos gotejadores de 13 diferentes marcas de paracetamol
gotas comercializadas no mercado brasileiro
*Conversão da posologia em gotas/ dose para miligramas/ dose, de acordo com a correlação entre o número de gotas por 1 mL das marcas
de paracetamol gotas estudadas e a diferença obtida para cada medicamento genérico e similar em relação ao de referência. 24

Marca

Produto

Número
de gotas em
1 mL do
medicamento

Concentração
média
mg/ kg/ dose*

% de
princípio ativo
(mg/gota) em
relação ao
medicamento
referência

Concluindo, vemos que a febre é um sintoma que ainda levanta debates e discussões acaloradas,
defendendo um ou outro método ou medicamento antitérmico.
Entre mitos e verdades vemos muita desinformação, a começar pela falta de padronização das
doses das diferentes marcas comerciais que existem. A febre e a dor continuam sendo as causas
mais frequentes de automedicação e representam uma das principais causas de procura por
atenção médica.
Entre os analgésicos e antipiréticos no mercado brasileiro, destacam-se o paracetamol,
o ibuprofeno e a dipirona; os dois primeiros embasados em um número infinitamente maior

A

Referência

15

13,3 mg/gota

100%

B

Genérico

15

13,3 mg/gota

100 %

atividade científica e investigativa.

C

Genérico

17

11,8 mg/gota

88,7 %

O paracetamol possui boa atividade analgésica e antipirética, mas não tem ação anti-inflamatória.

D

Genérico

30

6,7 mg/gota

50,0 %

de superdosagem, intoxicação e efeitos adversos.

E

Similar

14

14,3 mg/gota

107,5 %

O ibuprofeno é um derivado anti-inflamatório não esteroidal com efeito analgésico e antipirético.

F

Similar

20

10,0 mg/gota

75,2 %

G

Similar

20

10,0 mg/gota

75,2 %

de estudos científicos e são liberados e comercializados na maioria dos países, com grande

E, assim sendo, é utilizado com maior frequência, aumentando, desta forma, as citações

Seu perfil de segurança é bom, tendo eficácia e duração de efeitos satisfatórios. Saber trabalhar
a dose do ibuprofeno é interessante e importante arma quando se quer diferenciar efeito analgésico
e antitérmico do efeito anti-inflamatório.
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Similar

20

10,0 mg/gota

75,2 %

I

Similar

20

10,0 mg/gota

75,2 %

J

Similar

22

9,1 mg/gota

68,4 %

K

Similar

22

9,1 mg/gota

68,4 %

L

Similar

25

8,0 mg/gota

60,2 %

M

Similar

26

7,8 mg/gota

58,6 %
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A dipirona também tem ação antipirética e analgésica, sem efeitos anti-inflamatórios.

