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Os temas deste fascículo foram desenvolvidos pelo
especialista:

O estudo da febre continua sendo um
permanente desafio para a Medicina. Se a
investigação da febre pode ser um quadro
complexo de análise em pessoas adultas,
imagine o grau de dificuldade nas crianças,
independentemente de suas faixas etárias.
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Autor dos livros: Pediatria: Diagnóstico+Tratamento e
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Para analisar este problema, incorporando
alguns enfoques diferenciados, a Johnson &
Johnson apresenta, em dois Fascículos, I e II,
o seguinte tema:

Lembrança
Prof. Dr. Calil Kairala Farhat

A CRIANÇA COM FEBRE
Fascículo I - Introdução / A febre como sintoma
único ou preponderante
Fascículo II - Febre Prolongada / Febre Recorrente / Tratamento da Criança com Febre

Professor por missão, vocação, didática; pediatra infectologista de escol, companheiro na Academia Brasileira
de Pediatria. Calil, colega e amigo, uma luz e um estímulo
para nos guiar.

Acreditamos que este material deverá ser um
estimulante ponto de referência para promover
um melhor aprofundamento do tema entre os
médicos brasileiros.

As informações contidas neste material são de responsabilidade de seus autores e
não refletem, necessariamente, as opiniões da Johnson & Johnson do Brasil.
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A Criança com Febre
A CRIANÇA COM FEBRE - FASCÍCULO I
Febre

• idade (no lactente é mais alta);
• sexo (mais alta no sexo feminino);
• variação circadiana (mais baixa pela madrugada, máximo no início da noite);
• local da medição.

Febre é o sintoma mais preocupante e até angustiante da prática pediátrica. Talvez porque a
febre seja um sinal certo de doença e traz a idéia
de morte. Por isso, baixar a febre da criança com
rapidez torna-se um imperativo para a família.

Desse modo, não existe uma única temperatura normal, mas existe uma faixa e o respectivo
limite superior de normalidade.

Na realidade, a febre é basicamente um sinal
de alerta que deve ser valorizado.

A temperatura axilar (culturalmente aceita
entre nós) varia de 36,5ºC pela manhã até 37,2ºC
no fim da tarde.

O que é febre?
Febre é a elevação controlada da temperatura
do interior (core) do corpo acima dos valores normais para o indivíduo (em torno de 37ºC).

Importante: Enxugar o suor da axila, manter
o termômetro na axila com o braço firmemente
apoiado sobre o tórax por 3 a 4 minutos e fazer
logo a leitura.

Observação – a temperatura corpórea é regulada pelo centro termorregulador (termostato), situado no hipotálamo. Na febre, esse termostato é
reajustado para um patamar mais elevado.

A temperatura bucal é aproximadamente
0,5ºC maior do que a axilar; a retal é 0,8 a 1ºC
maior do que a axilar e, com o termômetro timpânico, a temperatura é 0,5ºC maior do que a axilar.

O que é hipertermia?
É o aumento da temperatura do corpo pelo
aumento da produção ou pela diminuição da perda de calor, sem alteração do termostato. Pode
ocorrer com o excesso de calor ambiental, com
exercício físico intenso e por desidratação tipo
hipernatrêmica.

Pode-se considerar como febre a temperatura
axilar acima de 37,2ºC.

Doutor, meu filho está com febre (mas
eu não medi).
Pode-se confiar na impressão da mãe? Pesquisas (Veltri, 1984 e outras) confirmam a impressão
dos pediatras experientes: a impressão da mãe
é confiável. Provavelmente, ela se baseia não só
na sensação térmica tátil, mas, também, associa
as sutis mudanças de comportamento da criança.
Portanto, não subestime a opinião da mãe.

Opinião – em toda febre existe um componente variável de hipertermia, por excesso de agasalho, falta de ventilação ou ingestão insuficiente de líquidos. Excesso ou falta é relativo, isto é,
seria adequado para a mesma criança, mas em
condições normais. Isso explica o fato de que os
tradicionais banhos, que teoricamente não deveriam ter nenhuma ação na febre, provoquem uma
queda da temperatura, embora esta queda seja
de pequena intensidade e curta duração (o banho atua no componente de hipertermia).

A criança está com 37,2ºC, qual a
conduta?
Não é considerado febre, pois febre é acima
de 37,2ºC (mesmo que sejam centésimos). Mas,
também, não é habitual. Eliminar o fator de hipertermia: reduzir agasalho, ventilar o ambiente,
oferecer líquidos e repetir após 15 minutos. Lembrar que pode ser o início de um processo febril,
mantendo a criança sob observação nas próximas
horas.

Se febre é temperatura acima do normal,
qual é a temperatura normal?
A temperatura que nós medimos é uma avaliação indireta e aproximada do core e varia de
acordo com diversos fatores:
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Situação I
A febre como sintoma único
ou preponderante

“Meu filho está com febre e eu não sei
o que ele tem”.
A febre é sempre um sintoma preocupante.
Mas a febre/preocupação pode aparecer em
diferentes situações.

A febre sem sinais de localização

Providência preliminar:
identificar a situação/preocupação.

É a febre com menos de 7 dias de duração na
qual não existem outras manifestações que definam o diagnóstico.

Doença aguda
• Início súbito/duração curta
• Febre sem causa (foco) aparente

A faixa de maior preocupação é a das crianças menores de 2 anos. Isso porque, de um lado,
inclui uma grande maioria de processos virais,
geralmente benignos (antibióticos não indicados), mas, por outro lado, apresenta elevado risco
de bacteriemia oculta, que tanto pode ser autolimitada como pode evoluir para doenças graves
(meningite, pneumonia, otite, pielonefrite).

Febre prolongada
• Duração maior que habitual
- início tem causa reconhecível, mas a febre
surpreende ao se prolongar
- início não tem causa reconhecível

Análise sequencial da criança com
febre sem sinais de localização

Febre recorrente
• Febre mais frequente que o usual
- criança normal/doenças usuais.
- criança debilitada/doenças graves.
- febre + sintomas sempre iguais (não
incluem vias respiratórias).

1º PASSO – Anamnese
Faixa etária: recém-nascido até 2 meses,
3 a 36 meses, escolar.
Características sócio-econômico-culturais da
família.
Situação vacinal, possibilidade de contágio.
Duração da febre (em horas).
Atenção: procure determinar com o máximo de
precisão o dia e hora do início da febre; não se
baseie apenas na matemática da mãe.
O pico máximo da febre.
A febre veio acompanhada de tremores de
frio?
Alterações do comportamento da criança:
perda do apetite, irritabilidade, letargia e sonolência, fácies de sofrimento, gemência.
Investigar comprometimento de sistemas
específicos: tosse, falta de ar, secreção nasal
purulenta, diarreia, vômitos, alteração da
consciência, convulsão.
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2º PASSO – Análise das informações
obtidas para surpreender os sinais de alerta.

Se a febre foi acompanhada de tremores de
frio, convém incluir hemocultura.
Observação: em lactente com febre alta (acima
de 39,5º) e exame hematológico inexpressivo,
suspeitar de roséola.
Febre de mais de 3 dias (72h) de duração
Conferir com os familiares a duração exata
desde o início, não confiar na matemática de
família (nem do médico).
Solicitar: hemograma, VHS, proteína C reativa e,
em criança de menos de 2 anos, exame de urina bacterioscópico e contagem de leucócitos.
A urina é dispensável em crianças maiores
sem queixas urinárias.
Se houver antecedente próximo de resfriado,
suspeitar de sinusite.
Gravidade do estado infeccioso
Grupo I – estado infeccioso leve
A criança sorri, está ativa e alerta (um pouco
menos no momento da febre), irritabilidade
moderada com choro de tom normal e que
pode ser consolado pelos pais, abatimento
discreto.
Conduta – observar até 72h de febre, sem
antibiótico.
Grupo II – estado infeccioso moderado
Diminuição da atividade e do interesse; irritabilidade, sonolência.
Observação: em caso de dúvida, convém
ministrar antitérmico (em dose máxima para
o peso) e observar após 1 ou 1 ½ horas, após
a normalização da temperatura). A criança
pode passar para o grupo I ou ser suspeita de
estar no Grupo III.
Solicitar: hemograma, VHS e proteína C reativa. Se for menor de 2 anos, urina bacterioscópico e contagem de leucócitos. Considerar
líquor (obrigatório, se menor de 2 meses).
Grupo III – estado infeccioso grave
Choro inconsolável, choro fraco, choramingas, letargia, quase não reage, pele pálida,
fases de intensa irritabilidade alternadas com
períodos de sonolência.
Hospitalizar e solicitar: hemograma, VHS,
proteína C reativa, hemocultura. Em crianças
menores de 2 anos, bacterioscópico de urina
e leucocitúria.

O objetivo principal é distinguir as infecções
virais benignas das infecções bacterianas,
para resolver o dilema: prescrever ou não
antibiótico.
Faixa etária
• alarme: 2 primeiros meses.
• alerta: 3 meses a 3 anos.
Intensidade da febre
• alerta se a febre ultrapassou 39,5ºC e se
veio acompanhada de tremores de frio.
Duração do estado infeccioso
verificar se a febre dura mais de 3 dias
(mais do que 72 horas).
Gravidade do estado infeccioso
Considerar estado infeccioso grave: choro
inconsolável, fácies de sofrimento, choramingando, sonolência, irritabilidade alternando
com letargia Gravidade máxima: gemência,
pele pálida, cianótica ou mosqueada.
Em caso de dúvida, ministrar um antitérmico,
oferecer líquidos e reavaliar após
1 ou 1 ½ horas.
Convulsão
É sinal de alarme se surgir após mais de
24 horas do início da febre.
3º PASSO – Conduta frente
aos sinais de alerta.
Febre num recém-nascido ou lactente de
até 2 meses.
Se for RN: hospitalizar, solicitar hemograma,
VHS, proteína C reativa, hemocultura, urinabacterioscópico e contagem de leucócitos,
líquor. Iniciar antibiótico logo após a coleta de
material para exames.
Entre 1 e 3 meses: se o estado infeccioso
não for grave, postergar líquor para depois do
resultado hematológico e bacterioscópico de
urina (solicitá-los com urgência). Idem quanto
à hospitalização.
Conduta na criança cuja febre
ultrapassou 39,5ºC.
Solicitar: hemograma, VHS, proteína C reativa
e, em crianças até 2 anos, exame de urina,
bacterioscópico e contagem de leucócitos.
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Liquor
• indicado em todos os casos de febre no
RN sem causa aparente;
• nas crianças toxemiadas com alteração
neurológica ou da consciência;
• quando ocorrer convulsão depois de
24 horas do início da febre.
Hemocultura
• indicada em casos selecionados com febre
> 39,5/tremores de frio.
Pesquisa de leucócitos nas fezes
• indicado em crianças com diarreia aguda
febril e fezes moles com muco e dor ao
evacuar.
RX de tórax
• não indicado se ocorrer febre e tosse ou
febre, tosse e chiado (sibilos) (exceto se
houver estado infeccioso grave)
• solicitar, se ocorrer febre com semiologia de
condensação (ou submacicez generalizada)
• solicitar em lactentes com febre, dispnéia e
toxemia acentuada.
RX de seios da face
• não indicado se ocorrer febre acompanhada
de secreção nasal purulenta/tosse diurna e
noturna (o diagnóstico de sinusite aguda é
clínico).

Criança com febre e convulsão
Se a criança tiver em torno de 1 ano (9 a 18
meses), a convulsão ocorrer dentro das primeiras 20 horas de febre, for generalizada e de
curta duração e a criança, após curto período
pós-convulsão e controle da febre com antitérmico, se restabelecer, não há indicação para
líquor.
Se a convulsão ocorrer após mais de 24 horas
de febre, ou se repetir no mesmo episódio
febril ou ocorrer alteração da consciência
persistente, o líquor é obrigatório.
Casos de dúvida quanto à gravidade
Se persistir a dúvida quanto à gravidade, um
período de observação atenta de 12 a 24 horas
na retaguarda do PS ou em domicílio, com
contato telefônico e retorno, pode clarear a
situação, permitindo enquadrar o caso numa
das situações anteriores e tomar as devidas
providências.
4º PASSO – Interpretação dos
exames laboratoriais
Hemograma
Valorizar:
• leucocitose > 15.000; neutrofilia > 10.000;
bastonetes > 1.500; granulações tóxicas e
vacúolos nos neutrófilos; leucócitos < 5000.
• VHS > 30 (vale após 24 – 36 horas de febre).
• Proteína C reativa > 12 (vale após
12-24 horas de febre).
• Exame de urina bacterióscopico (bacilos
gram negativos frequentes) e leucocitúria
> 10.000/mm3 ou > 10/campo. Se apenas
um desses dados for positivo, o exame deve
ser considerado duvidoso e repetido, de
preferência por sondagem vesical, e, even
tualmente (RN), por punção supra-púbica.
Observação – em crianças de mais de
3 anos, a infecção urinária vem acompanhada de sintomas das vias urinárias.
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O tratamento da febre:
por que e como
A decisão de se tratar ou não a febre em si
(tentar normalizar a temperatura) depende dos
fatos já apresentados. Existem evidências de que
a febre estimula as defesas do organismo, mas
provavelmente, essa vantagem é apenas marginal; não existe risco pela febre alta em si, a não
ser em crianças muito debilitadas, cardiopatas ou
com insuficiência respiratória. Por outro lado, lesões do sistema nervoso central poderiam ocorrer
em níveis próximos de 42,5 ºC. A febre se associa com desconforto, o qual pode ser aliviado por
meios que normalizem a temperatura. A febre
pode desencadear convulsão em crianças suscetíveis.
Com base nessas premissas, o tratamento
deve ser individualizado.
Cabe ao pediatra combater (e nunca contribuir para) a febrefobia, mas não lhe é permitido,
seja por questões de princípio ou com base em
conhecimentos científicos incompletos, negar alívio ao paciente. Não só ao paciente, pois o cortejo sintomático que acompanha a febre provoca
uma mudança temporária no comportamento da
criança e os pais deixam de reconhecer nela seu
filho, o que aumenta a ansiedade e o mal-estar.

No próximo fascículo, serão analisadas mais duas situações, aquela em
que a criança apresenta febre PROLONGADA e a que a criança apresenta
febre RECORRENTE, além de mais conteúdo sobre o TRATAMENTO DA
FEBRE.
Em breve, estaremos lhe encaminhando o Fascículo II, dando continuidade
à discussão do tema A CRIANÇA COM FEBRE.
Aguarde.
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