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Que evidências existem em relação ao uso de antitérmicos nas
reações e na resposta imune às vacinas em crianças?

1- O que é a febre e como podemos defini-la?
Dr Marco Aurélio: A febre é parte da resposta inflamatória normal (fisiológica) frente a uma grande variedade de condições, sendo as infecções as mais freqüentes.
A febre ocorre quando há uma elevação na temperatura
central corpórea em decorrência de uma mudança do
ponto de regulação térmica (termostato) para um patamar mais alto. Em condições normais a temperatura
corpórea apresenta um ritmo circadiano, com variações
de 0,5°C a 1ºC, sendo os menores valores medidos na
madrugada e os maiores valores no final da tarde, com
um valor médio de 36,5ºC1-4.
Não existe um consenso em relação ao valor da
temperatura para a definição de febre. Entretanto,
considera-se febre uma temperatura maior que 38°C,
quando medida com o termômetro no reto. Devemos
nos lembrar que temperaturas mensuradas no reto ou
na boca são, em geral, aproximadamente 0,5°C mais
altas que a temperatura axilar. A temperatura medida na
região axilar, prática utilizada no Brasil e na maioria dos
países da América Latina, é considerada menos confiável
por estar mais sujeita às variações determinadas pelas
condições ambientais, refletindo de maneira menos
fidedigna a temperatura central corpórea1-4.
2- Qual a patogênese da febre e como ela é
desencadeada?
Dr Marco Aurélio: A febre pode ser desencadeada tanto por substâncias pirogênicas endógenas e exógenas. Como exemplos de pirógenos
exógenos, podemos citar os agentes infecciosos
(vírus, bactérias, fungos, etc.), assim como as endotoxinas e exotoxinas por eles produzidas. Existem,
ainda, pirógenos exógenos não infecciosos como
certas drogas, antígenos resultantes de destruição
celular e complexos antígeno-anticorpo. As células
do sistema imune (macrófagos principalmente e
em menor proporção os linfócitos) reagem a estes pirógenos exógenos produzindo as chamadas
citoquinas (fator de necrose tumoral, interleucinas,
linfocinas, interferon, etc.) que se comportam
como pirógenos endógenos.

Estas citoquinas produzidas agem estimulando o endotélio dos vasos da área pré-óptica do hipotálamo
(centro termoregulador) a sintetizar a prostaglandina E2
(PGE2) a partir do ácido araquidônico (figura 1). Para
esta síntese é fundamental a presença de uma enzima
chamada ciclooxigenase (COX). A síntese de PGE2,
elemento chave na gênese da febre, ativa os neurônios
termoreguladores a elevar o ponto de regulação térmica
do termostato hipotalâmico. A elevação do “termostato”
determina uma série de respostas por parte do nosso
organismo, com o objetivo de elevar a nossa temperatura
para o novo ponto de regulação térmica estabelecido. A
partir deste momento o organismo irá diminuir a perda
de calor para o meio ambiente (através de vasoconstrição periférica e diminuição da sudorese) e também
produzir mais calor (através de contração muscular).
Todas estas alterações fazem com que o indivíduo possa
apresentar palidez cutânea, sensação de frio, tremores
e calafrios no período em que a temperatura está se
elevando para atingir o novo patamar. Desta maneira,
elevações na temperatura corpórea ocorrem quando
as concentrações de PGE2 aumentam em determinadas áreas do cérebro. Quando cessa a produção de
citoquinas o termostato retorna ao seu patamar normal, fazendo com que o organismo elimine calor pela
transpiração e vasodilatação periférica2-5. Raramente, a
febre resulta de disfunção do sistema nervoso central
(p. ex. tumores do hipotálamo) que altera diretamente
o ponto de regulação termostático.

Figura 1
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3- Quando devemos tratar a febre?
Dr Marco Aurélio: Entre os potenciais efeitos benéficos
da febre está a capacidade de melhorar, em temperaturas
elevadas, o desempenho da resposta imune (aumentar
a produção de neutrófilos, a proliferação de células T e
auxiliar as reações de fase aguda) do indivíduo, além do
potencial efeito de retardar o crescimento e a replicação
de vários microrganismos virais e bacterianos. Assim
sendo, podemos considerar a febre como uma resposta
adaptativa, que deve ser tratada apenas em determinadas
circunstancias.
Temperaturas acima de 38,0 °C geralmente estão associadas a sensações de maior desconforto, fazendo com
que a redução da temperatura através da administração
de antitérmicos faça a criança se sentir melhor. Em crianças de risco, como portadores de cardiopatias, doenças
pulmonares crônicas, doenças metabólicas e neurológicas,
a terapia com antitérmicos é de benefício inequívoco.
Crianças de seis meses a cinco anos têm maior risco de
crises convulsivas febris benignas, assim como aquelas
com epilepsia têm maior risco de convulsão associado
à elevação da temperatura6-7.
4- Como agem os antitérmicos em crianças?
Dr Marco Aurélio: Os antitérmicos são eficientes agentes antipiréticos, amplamente utilizados e geralmente
de venda livre. Em sua maioria eles agem diminuindo
a produção de prostaglandinas (PGE2) no hipotálamo,
através da inibição da enzima ciclooxigenase (COX)9. A
COX tem duas isoenzimas predominantes: uma forma
constitutiva sintetizada, a COX-1, encontrada em plaquetas, mucosa gástrica, fígado, rins e quase todos os
tecidos; e uma forma induzida, a COX-2, encontrada
em monócitos, nervos periféricos e medula espinhal
e associada à lesão e à inflamação. As prostaglandinas
estão associadas à inflamação, à dor e à febre, porém
desempenham também importantes funções fisiológicas,
como, por exemplo, a manutenção da integridade da
mucosa gástrica e a função renal. Entre os antitérmicos
mais utilizados em crianças no nosso meio podemos
destacar o paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno.
Creio que a aspirina, em função dos potenciais eventos
adversos associados, não tem atualmente indicação como
antitérmico em crianças, sendo o seu uso reservado a
determinadas condições reumatológicas, no tratamento
da síndrome de Kawasaki e como inibidor de adesividade
plaquetária10.
5- Existem estudos que investigaram a interferência
dos antitérmicos na resposta imune das vacinas?
Dr Marco Aurélio: O primeiro ponto a ser destacado
nesta resposta é diferenciar, nas crianças vacinadas, o uso
4

profilático dos antitérmicos versus o uso terapêutico.
Chamamos de profilático o uso dos antitérmicos quando
administrados no momento da vacinação e em doses
subseqüentes nas primeiras 24 horas. O uso terapêutico
é definido como sendo a administração dos antitérmicos apenas nas crianças que apresentam algum evento
adverso, após o aparecimento do mesmo.
Apesar da febre após a vacinação ser, de maneira
geral, benigna e auto-limitada, ela causa preocupação
freqüente em pais e profissionais de saúde, especialmente pela chance da ocorrência de crises convulsivas
desencadeadas pela elevação da temperatura e pela
impressão de que tal evento traz graves conseqüências
à criança. Desta maneira, apesar da ausência de evidências na literatura que suportassem tais recomendações,
a administração profilática de drogas antipiréticas no
momento da vacinação acabou se tornando, em muitos
locais, uma prática comum, quando da aplicação de
algumas vacinas.
O primeiro estudo que se propôs a avaliar o efeito da
administração profilática de um antitérmico (paracetamol) no momento da vacinação nas taxas de reações
febris e na resposta imune às vacinas foi publicado em
2009 no Lancet11 e recentemente, em Janeiro de 2011,
um segundo estudo12, publicado no Vaccine, também
investigou esta potencial interferência.
6- Quais foram os principais achados destes estudos?
Dr Marco Aurélio: Os estudos trazem importantes e
inéditas contribuições em relação aos potenciais efeitos
do uso de antitérmicos profiláticos na ocorrência de
reações adversas e na resposta imune desencadeada
pela vacinação de crianças. No que tange ao objetivo
primário do primeiro estudo, de fato, os autores puderam
demonstrar que o uso de paracetamol profilático, em
crianças, no momento da vacinação e nas primeiras 24h.
diminuiu significativamente (40% a 50%) a incidência de
febre acima de 38ºC. Entretanto, a ocorrência de febre
acima de 39,5ºC foi infreqüente nas crianças estudadas,
inclusive no grupo que não recebeu paracetamol profilático, assim como a procura por atendimento médico
em decorrência de febre ou outros efeitos adversos, não
sendo possível verificar diferença relevante entre os dois
grupos estudados. O número de crianças incluídas no
estudo não permitiu que pudesse ser avaliado o potencial benefício do paracetamol profilático na prevenção
de crises convulsivas. Importante aqui salientar, que o
efeito preventivo dos antipiréticos nas crises convulsivas
febris não foi, até o momento, demonstrado de maneira
conclusiva.

B
45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

Crianças (%)

A
45

>40.0oC
39.5-40oC
39.0-39.5oC
38.5-39.0oC
38.0-38.5oC

D

C

Crianças (%)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
PP NPP

PP NPP

PP NPP

PP NPP

Dia 0

Dia 1

Dia 3

Dia 3

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

PP NPP

PP NPP

PP NPP

PP NPP

Dia 0

Dia 1

Dia 3

Dia 3

Figura 2: Prevalência diária de febre durante o período de 4 dias (dias 0-3) após cada vacinação (coorte total vacinada)11
(A) Dose1. (B) Dose 2. (C) Dose 3. (D) Dose de reforço. PP=paracetamol profilático. NPP=sem paracetamol profilático.

Em relação ao objetivo secundário do primeiro estudo,
de avaliar o efeito do paracetamol profilático na imunogenicidade das vacinas, os autores chegaram à inesperada
conclusão que ocorreu uma redução significativa da
resposta imune após a imunização primária, demonstrada
pelas menores concentrações de anticorpos para os
sorotipos pneumocócicos da vacina conjugada, para o
polissacarídeo do Haemophilus influenzae b (Hib), para
os antígenos do tétano, difteria e pertactina (tabelas 1 e
2). Resultados similares, com menores concentrações de
anticorpos, foram observados em uma análise post-hoc,
realizada em crianças que receberam paracetamol profilático no momento da aplicação da vacina pneumocócica
conjugada heptavalente11. Tais efeitos não haviam sido
previamente reportados na literatura médica e apesar de
não podermos predizer a exata relevância clínica desta

menor imunogenicidade nas crianças vacinadas, existe um
risco potencial de que a menor concentração de anticorpos possa interferir, por exemplo, na capacidade das
vacinas conjugadas (pneumocócica e Hib) de erradicar o
estado de portador ou até mesmo de conferir proteção
contra as doenças invasivas associadas. Merece destaque
o fato de, a despeito das menores concentrações de
anticorpos, pelo menos 95,7% das crianças do grupo
que recebeu paracetamol profilático na imunização
primária e na dose de reforço apresentaram títulos de
anticorpos maiores ou iguais a 0,2 µg/mL para cada um
dos sorotipos pneumocócicos na avaliação da resposta
imune feita um mês após a dose de reforço.
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Tabela 1: Respostas de anticorpos IgG antipneumocócicos 1 mês após a vacinação primária com PHiD-CV, DTPa-HBVIPV/Hib, e vacina de rotavírus humano com ou sem administração de paracetamol profilático (coorte de imunogenicidade ATP). 11

Paracetamol profilático
N
		

Sem paracetamol profilático

Crianças com concentração GMC (µ/mL; 95%CI)
N
> 0-2 µg/mL (n [%; 95%CI])			

Crianças com concentração
> 0-2 µg/mL (n [%; 95%CI])

GMC (µ/mL; 95%CI)

Sorotipo 1

207

202 (97·6%; 94·5-99·2)

0·92 (0·83-1·03)

226

224 (99·1%; 96.8-99·9)

1·45 (1·31-1·61)*

Sorotipo 4

206

205 (99·5%; 97·3-100)

1·33 (1·18-1·50)

226

225 (99·6%; 97·6-100)

2·13 (1·91-2·37)*

Sorotipo 5

207

206 (99·5%; 97·3-100)

1·42 (1·28-1·58)

227

226 (99·6%; 97·6-100)

2·04 ( 1·85-2·25)*

Sorotipo 6B

206

128 (62·1%; 55·1-68·8)

0·26 (0·22-0·31)

225

170 (75·6%; 69·4-81·0)*

0·46 ( 0·38-0·54)*

Sorotipo 7F

208

206 (99·0%; 96·6-99·9)

1·57 (1·43-1·72)

227

226 (99·6%; 97·6-100)

2·16 (1·96-2·37)*

Sorotipo 9V

204

200 (98·0%; 95·1-99·5)

1·03 ( 0·92-1·15)

225

222 (98·7%; 96·2-99·7)

1·48 (1·34-1·64)*

Sorotipo 14

207

206 (99·5%; 97·3-100)

2·30 ( 2·05-2·58)

225

224 (99·6%; 97·5-100)

3·57 (3·16-4·03)*

Sorotipo 18C

208

199 (95·7%; 91·9-98·0)

1·19 ( 1·03-1·38)

227

226 (99·6%; 97·6-100)

2·65 (2·37-2·98)*

Sorotipo 19F

208

203 (97·6%; 94·5-99·2)

3·46 ( 3·01-3·98)

227

227 (100%; 98·4-100)

5·59 (4·99-6·26)*

Sorotipo 23F

204

164 (80·4%; 74·3-85·6)

0·49 (0·42-0·59)

225

196 (87·1%; 82·0-91·2)

0·76 (0·64-0·90)*

N=Número de crianças com resultados disponíveis. GMC=Concentração média de anticorpos. PHiD-CV= vacina pneumocócica 10-valente conjugada
com a proteína D do Haemophilus influenzae não tipificável. DTPa-HBV-IPV/Hib: Vacina hexa-valente, difteria, tétano-pertussis acelular de 3 componentes,
hepatite B, poliovírus inativo tipo 1, 2 e 3, H. influenzae b. ATP=de acordo com o protocolo. *Diferença significativa (não há sobreposição com IC de 95%)
entre o grupo de paracetamol profilático e não profilático.

Tabela 2: Respostas de anticorpos após a vacinação primária com PHiD-CV, DTPa-HBV-IPV/Hib, e vacina de rotavírus
humano, com ou sem administração de paracetamol profilático (coorte de imunogenicidade ATP).11

Limiar
de SP
Anti-PRP

Paracetamol profilático
N

≥ 0·15µg/mL 207

Sem paracetamol profilático

SP/SC(n[ %; 95% CI])

GMC/T (95% CI)

N

SP/SC(n[ %; 95% CI])

GMC/T (95% CI)

199 (96·1%; 92·5-98·3)

2·278 (1·883-2·755)

224

224 (100%; 98·4-100)*

4·264(3·673-4·951)*

Anti-PRP

≥1·0µg/mL

207

153 (73·9%; 67·4-79·8)

-

Anti difteria

≥ 0·1lU/mL

206

206 (100%; 98·2-100)

2·670 (2·417-2·950)

225

225 (100%; 98·4-100)

3·561(3·294-3·849)*

Anti tetânica

≥ 0·1lU/mL

206

206 (100%; 98·2-100)

1·639 (1·474-1·822)

225

225 (100%; 98·4-100)

2·669(2·434-2·927)*

Anti-PT

≥ 5 ELU/mL

205

205 (100%; 98·2-100)

39·3 (36·5-42·3)

224

224 (100%; 98·4-100)

42·3 ( 39·2-45·7)

Anti-FHA

≥ 5ELU/mL

204

204 (100%; 98·2-100)

148·0 (134·5-162·8)

224

224 (100%; 98·4-100)

166·2(151·9-181·8)

Antipertactina

≥ 5ELU/mL

206

205 (99.5%; 97·3-100)

59.0 (52.1-66.8)

225

224 (99.6%; 97.5-100)

78.0 (70.5-86.2)*

Anti-HBs

≥10 mIU/mL

50

48 (96.0%; 86.3-99.5)

254.2 (171.6-376.6)

66

64 (97.0%; 89.5-99.6)

306..6 (218.6-430.1)

Antipólio 1

≥ 1:8

20

20 (100%; 83·2-100)

215·3 (135·4-342·1)

25

25 (100%; 86·3-100)

142·7(78·7-258·8)

Antipólio 2

≥ 1:8

19

19 (100%; 82·4-100)

171·7 (91·1-323·7)

23

23 (100%; 85·2-100)

108·6(59·8-197·3)

Antipólio 3

≥ 1:8

17

17 (100%; 80·5- 100)

409·1 (222·2-753·4)

23

23 (100%; 85·2-100)

284·3(165·9-487·1)

176

142 (80·7%; 74·1-86·2)

156·3 (120·1-203·4)

193

163 (84·5%; 78·6-89·3)

184·1(144·3-234·8)

Anti rotavirus lgA ≥ 20U/mL

224 205 (91·5%; 87·1-94·8)*

-

N=Número de crianças com resultados disponíveis. GMC / T = Média geométrica de concentração/média. SP/SC = Crianças com concentrações de
anticorpos soroprotetores/soropositivos, ou soroconversão para rotavírus anticorpos IgA (crianças inicialmente soronegativas que se tornaram soropositivas
> 20 U / mL após a vacinação). PRP = fosfato Ribitol poliribosil. PT = toxina pertussis. FHA = hemaglutinina filamentosa. HBs = antígenos de superfície da
hepatite B. UEL / mL = unidades de ELISA por mL. PHiD-CV= vacina pneumocócica 10-valente conjugada com a proteína D do Haemophilus influenzae
não tipificável. DTPa-HBV-IPV/Hib: Vacina hexa-valente, difteria, tétano- pertussis acelular de 3 componentes, hepatite B, polio¬vírus inativo tipo 1, 2 e 3, H.
influenzae b.. ATP = de acordo com o protocolo. *Diferença significativa (não há sobreposição com IC de95%) entre o grupo de paracetamol profilático e
o grupo sem paracetamol profilático.

No segundo estudo, os autores avaliaram o efeito da
vacina pneumocócica conjugada 10-valente em reduzir
as taxas de portadores de pneumococo e outras bactérias. Os grupos de lactentes vacinados receberam
duas doses da vacina aos 3 e 5 meses com uma dose
de reforço aos 15 meses de idade. Os grupos foram
divididos de acordo com o uso prévio ou não de paracetamol profilático. As crianças do grupo que recebeu
6

paracetamol profilático apresentaram menores concentrações de anticorpos para os sorotipos contemplados
na vacina (exceção ao 19F) tanto na avaliação após as
duas primeiras doses (imunização primária) como após
a dose de reforço. Os autores puderam, ainda, observar
que a vacina reduziu, em cada uma das visitas, as taxas
de portadores dos sorotipos pneumocócicos contemplados na vacina em 22% a 35% (figura 3). Na avaliação

realizada antes da dose de reforço a redução foi mais
pronunciada no grupo que não recebeu paracetamol
profilático. Entretanto, na avaliação feita após a dose de
reforço, não houve diferença significativa na redução das
taxas de portadores observadas entre os grupos que

a

receberam ou não paracetamol profilático, sugerindo que
as elevadas concentrações de anticorpos obtidas após a
dose de reforço minimizam a potencial interferência do
paracetamol na resposta imune obtida.
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Sorotipos de Pneumococo não vacinais e sem reação cruzada (PHiD-CV )
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Figura 3: (a) Eficácia da vacina PHiD-CV no estado de portador para qualquer sorotipo de pneumococo (coorte total vacinada) *Diferença estatisticamente significante entre o grupo PHiD-CV e o grupo controle ou o grupo NPP e o grupo controle.
(b) Eficácia da vacina PHiD-CV no estado de portador para sorotipos vacinais de pneumococo (VT) (coorte total vacinada)
*Diferença estatisticamente significante entre o grupo PHiD-CV e o grupo controle ou o grupo NPP e o grupo controle (c)
Eficácia da vacina PHiD-CV no estado de portador para sorotipos de pneumococo não vacinais e sem reação cruzada (NVT)
(coorte total vacinada). Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos.
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7- Qual o provável mecanismo de ação responsável
pela interferência dos antitérmicos profiláticos na
resposta imune das vacinas?
Dr Marco Aurélio: O principal mecanismo responsável
pela interferência do paracetamol na resposta imune
ocorreu provavelmente através da interferência na resposta imune inata e adaptativa precoce, com redução
dos sinais inflamatórios no local da aplicação da vacina,
levando a uma menor interação inicial entre células dendríticas, apresentadoras de antígeno, células T e células
B. O menor impacto do paracetamol profilático após a
dose de reforço corrobora esta teoria, pois as interações
entre células dendríticas e células T e B têm uma menor
importância nas respostas imunes secundárias que nas
respostas primárias. Desta maneira, apenas quando
usado de maneira profilática, antes que tenha havido
o desencadeamento de sinais inflamatórios no local da
aplicação da vacina, o paracetamol pode interferir na
resposta imune.
Os autores puderam, ainda, demonstrar que a interferência na resposta imune observada nas crianças que
receberam o paracetamol profilático não era conseqüência da diminuição da resposta febril fisiológica (em
ambos os grupos, as respostas imunes foram similares
tanto nas crianças que tiveram febre como nas que não
apresentaram reações febris).
8- Os antitérmicos usados de maneira terapêutica
também interferem na resposta imune das vacinas?
Dr Marco Aurélio: Nos casos em que o paracetamol é
usado de maneira terapêutica e não profilática, quando a
febre e os correspondentes sinais inflamatórios já tenham
sido estabelecidos, a expectativa é que esta interferência
não ocorra. Assim sendo, nas situações em que a febre
e/ou outros eventos adversos ocorram após a vacinação,
o uso do paracetamol ou dos demais antitérmicos continua indicado, de acordo com o discernimento médico,
não havendo expectativa de que tal uso possa interferir
negativamente na resposta imune às vacinas previamente
administradas.

8

9- Este efeito do paracetamol profilático é exclusivo deste medicamento?
Dr Marco Aurélio: Levando em conta o mecanismo
de ação dos demais antitérmicos (ibuprofeno, dipirona
e ácido acetil salicílico) é plausível supor que o efeito
observado na resposta imune inata e adaptativa com o
uso do paracetamol profilático seja também verificado
com estes outros antitérmicos. Se lembrarmos que tanto
o ibuprofeno como o ácido acetil salicílico têm maior
atividade anti-inflamatória que o paracetamol, principalmente na ação periférica9, é de se esperar um efeito
talvez maior ainda com estes medicamentos. Assim, as
recomendações de evitar o uso rotineiro profilático do
paracetamol no momento da vacinação, a despeito de
ainda não ser clara a real relevância clínica desta interferência na imunogenicidade, também se aplicam aos
demais antitérmicos.
10- Existe alguma situação em que haja indicação
de uso profilático de antitémicos?
Dr Marco Aurélio: É nosso entendimento que para os
casos de crianças que apresentaram reações adversas
sérias em doses prévias de vacinação, o uso profilático
do paracetamol ou de outros antitérmicos nas doses
seguintes poderá ser considerado individualmente, após
análise de seus riscos e benefícios.
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