
Série Infância
Febre na Pediatria



É IMPORTANTE QUE CRIANÇAS COM  
AS MANIFESTAÇÕES ABAIXO SEJAM 
ENCAMINHADAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.

Febre ou pirexia é o aumento da temperatura corpórea acima da faixa  

de normalidade. Vale a pena saber que hipertermia é o aumento   

ou diminuição da perda de calor (está relacionada ao aumento  

da temperatura ligada a fatores externos, por exemplo, uma criança pequena 

 com muita roupa pode apresentar hipertermia e não febre).

Para fins de entendimento e medicação, vamos então considerar febre  

a temperatura aferida acima de 37,8ºC (lembrando que hoje não temos   

só o termômetro digital para realizar a aferição da temperatura e que   

é necessário condições adequadas para a verificação dessa temperatura).

Dados  importantes para nos atentarmos:

• Crianças com idade inferior a três meses;

• Febre de mais de 39,4ºC (especialmente se acompanhada de calafrios);

• Mau estado geral;

• Apatia e/ou irritabilidade extrema;

• Pele muito pálida e choro inconsolável;

• Respiração ofegante e gemente;

 • Duração da febre maior que 72 horas (independentemente de seu valor).

Sintomas associados à febre:

Dor no corpo, irritabilidade, mal-estar e perda de apetite. 

A febre tem baixíssima probabilidade de causar danos ao organismo,   
às vezes, pode ser benéfica. Por isso a importância de sempre 
 nos atentarmos ao quadro geral apresentado.

CUIDADOS NOS MOMENTOS  
DE FEBRE



UMA DICA IMPORTANTE E SIMPLES:

Se uma criança com febre se apresenta quieta, gemente, cansada, e depois de medicada
esses sintomas somem, significa que tudo isso é manifestação da febre e que   
a probabilidade disso ser devido a alguma doença grave é pequena. Mas se depois   
de medicada com antitérmico esses sintomas persistem, é importante uma avaliação 
 médica independentemente do período de sua duração.

É importante sempre termos um antitérmico de nossa confiança em casa, sabermos
quando e como usar, e após isso avaliar o quadro clínico da criança e se necessário
levarmos para uma avaliação médica. Lembrando que procuras desnecessárias   
ao pronto-socorro, além de expor nossas crianças a um ambiente contaminado, pode
gerar condutas precipitadas.

ORIENTAÇÃO MÉDICA:

A orientação de seu médico de confiança para quando e como usar o antitérmico  é 
importante, pois assim você terá segurança e tranquilidade no momento da febre.

Vale a pena relembrar que não devemos usar medicações sem a devida orientação,   
que não está indicado o uso de substâncias para auxílio na diminuição da temperatura  
(por exemplo: água misturada ao álcool, associação de mais de um antitérmico para febre 
sem a devida necessidade) e que toda medicação tem sua correta aplicação.
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