A Criança com Febre
Fascículo II

Prof. Dr. JAYME MURAHOVSCHI

Apoio

Caro(a) Dr.(a),

Os temas deste fascículo foram desenvolvidos pelo
especialista:

O estudo da febre continua sendo um
permanente desafio para a Medicina.

Prof. Dr. JAYME MURAHOVSCHI

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.

Professor livre-docente em Pediatria Clínica
Membro da Academia Brasileira de Pediatria
Autor dos livros: Pediatria: Diagnóstico+Tratamento e
Pediatria: Urgências+Emergências

Dando continuidade a análise deste problema,
incorporando alguns enfoques diferenciados,
a Johnson & Johnson apresenta o Fascículo II,
com o seguinte tema:

Lembrança

A CRIANÇA COM FEBRE
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.

Prof. Dr. Calil Kairala Farhat

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 II
Introdução

Análise dos dados
• suspender medicação
• observar curva febril 48h
• dirigir exames conforme suspeita
Exames em casos obscuros
• hemograma
• VHS
• proteína C reativa
• urina – bacterioscópico
• hemocultura no início da febre
• PPD, RX tórax
• transaminases

No Fascículo I, discutimos os aspectos gerais
da Febre em Crianças e analisamos a Situação
I, em que a febre surge como um sintoma único
ou preponderante.
No presente Fascículo, vamos analisar mais
duas outras situações: a da Febre Prolongada e a
da Febre Recorrente. Ao final do fascículo, forne
cemos um painel dos aspectos e conduta para o
Tratamento da Criança com Febre.

Situação II
Criança com febre
PROLONGADA
Febre de duração maior
do que a esperada

Orientação básica
É mais provável a apresentação não comum
de uma doença comum do que uma doença não
comum.
• Estado geral bom, VHS baixo, sem outras
manifestações:
Considere o caso benigno, investigar síndrome de mononucleose e manter observação
atenta/revisões.

A causa é evidente
• Oriente-se de acordo.
A causa é presumível
• Oriente exames nessa direção.

• Estado geral mau ou piora e/ou VHS > 30
Alarme! Continuar investigação.
Considerar: US abdominal e pélvico, ecocardiograma, mielograma, biópsia de gânglios/
hepática, exame oftalmológico (selecionar de
acordo com os dados).
Observação: HIV não costuma ser causa de
febre obscura sem outras manifestações.

A causa é obscura
Anamnese detalhada/repetida
• faixa etária
• estada em zona endêmica de dengue,
esquistossomose aguda/septicêmica,
calazar (cão doente)
• zona rural – leite cru: brucelose
• enchentes - leptospirose
• contato com gatinho: arranhadura
• contágio com tuberculoso
Exame físico detalhado/repetido
• articulações, dor óssea
• erupções na pele, icterícia
• sopro cardíaco
• adeno/hepatoesplenomegalia
• emagrecimento
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Classificar segundo o grupo etário:
menor ou maior de 6 anos.

CRIANÇAS MAIORES DE 6 ANOS
COM FEBRE DE CAUSA obscura
Febre obscura é a febre prolongada cujo
diagnóstico não foi esclarecido após a investigação básica. As causas infecciosas ainda
são importantes, mas ganham destaque as
inflamatórias e neoplásicas, com ênfase
para a Artrite Reumatoide Juvenil.
Verifique se o caso se enquadra na súmula a
seguir:
1. Fadiga, gânglios, esplenomegalia, linfocitose
com atopia, transaminases
= Mononucleose
Se suores noturnos, leucopenia e plaquetopenia: solicitar HIV.
2. Astenia, palidez, petéquias, esplenomegalia,
sopro
= Endocardite
3. Contato com gatinho, feridinha, dor abdominal, hepatomegalia
= Doença de Arranhadura do gato,
forma visceral.
4. Astenia sem estado toxêmico, grandes variações da febre durante o dia, erupção durante a febre, gânglios, esplenomegalia, leucocitose, neutrofilia sem granulações tóxicas,
VHS > 60 (> 100)
= Artrite Reumatóide Juvenil
(forma sistêmica)
5. Desconforto abdominal intermitente com
fezes diarréicas (anemia, plaquetopenia,
VHS aumentado e sangue oculto nas fezes)
= Doença Inflamatória Intestinal
6. Astenia, perda excessiva de peso desproporcional à redução do apetite, gânglios aumentados neutropenia/pancitopenia, ac. úrico.
= Câncer
Leucemia: febre + palidez acentuada
Linfoma: febre + emagrecimento

Febre prolongada em PRÉ-ESCOLARES
Raciocínio inicial: a maioria é infecciosa.
Investigar, sequencialmente:
Considerar causas infecciosa
• Febre que se prolonga após resfriado:
sinusite.
• Febre que aumenta no 4º dia de varicela:
infecção por estreptococos (bacteriana).
• Meninas com alguma queixa urinária:
infecção urinária.
• Com gânglios cervicais/axilares, esplenomegalia discreta, linfocitose com mais de 10%
de atípicos, VHS pouco elevada: Síndrome
mononucleose (a febre pode se prolongar
mais do que na média). Solicitar sorologia
para Epstein-Barr. Se negativo, solicitar
sorologia para citomegalovirus (CMV) e toxoplasmose. Se ocorrerem suores noturnos,
leucopenia e plaquetopenia, solicitar HIV.
• Febre, palidez, emagrecimento com esplenomegalia: considerar região endêmica –
malária, calazar, esquistossomose.
• Ponto doloroso sobre o osso: osteomielite,
abscesso.
Considerar causas inflamatórias
• VHS bem aumentado, Alfa1 glicoproteína ác.
aumentada: Artrite reumatóide juvenil.
Considerar causas neoplásicas
• Leucemia; sarcoma: solicitar mielograma.
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A Criança com Febre
Situação III

contágio – estada em zona endêmica (esquistossomose, calazar, malária).
zona rural – ingestão de leite cru
contato com gatos e cachorros

A criança tem
febre RECORRENTE
Febres repetidas a intervalos
relativamente curtos

• Faça/refaça exame físico
curva de crescimento
impressão geral
úlceras na boca, exantema
anormalidades nas juntas – dor ao movimento, inflamação
adenomegalia, hepatoesplenomegalia

Considere antes os casos comuns: infecções
auto-limitadas em crianças normais.
1. Criança de 2 anos que entrou na creche há 3
meses e, desde então, tem infecções frequentes das vias aéreas superiores (tipo Resfriado)
acompanhadas de febre. Fica abatida no período febril mas se recupera bem, apresenta
crescimento e desenvolvimento normais.
“Doutor, não será falta de imunidade”?
Não, é normal que a criança entre 1 e 3 anos
tenha até 10 IVAS por ano, especialmente se
está na escolinha ou tem irmão na escola. São
IVAS virais mas, se a febre é elevada ou mais
prolongada, deve-se considerar infecção bacteriana superposta: rino-sinusite-otite.
Febres frequentes por infecções
auto-limitadas* em
criança saudável (normal).

•
•
•
•

• Faça análise do caso:
Pródromos da crise febril
1º sintoma do episódio
Pico (Tº) da febre
Duração da febre
Sintomas associados à febre: exantema, aftas,
mudanças de humor. dor no abdome, tórax,
juntas
Duração dos sintomas associados
Semelhança sintomas/evolução em cada episódio.
Recuperação da saúde pós-febre.
• Exames laboratoriais básicos
Hemograma, atenção à morfologia dos neutrófilos/linfócitos
VHS, proteína C reativa, alfa 1 glicoproteína
ácida.
Transaminases; albumina.
Imunoglobulinas.
Urina – tipo I, bacterioscópico/cultura.
RX de tórax, PPD
Hemocultura – antes do pico febril.

escolinha/irmão na escola
pior no outono-inverno
passa bem no verão
nos intervalos das IVAS passa bem “resfriados” frequentes em atópicos* crescimento/
desenvolvimento normais

Interpretação dos dados

* IVAS, sinusites, otites, bronquites

1. Criança com febres frequentes, mas não graves, auto-limitadas e com crescimento/desenvolvimento normal: exclui imunodeficiência.

2. Algumas crianças em idade escolar têm amigdalites de repetição.
3. Crianças com diagnóstico prévio de infecção
urinária podem apresentar repetição da mesma.

2. Infecções inusitadas/graves em criança que
nunca está bem, crescimento deficiente: imunodeficiência (ID) congênita, HIV, outras.

Se o caso NÃO se enquadra nas situações
comuns

3. Febre é o dado principal, outros sintomas são
sempre os mesmos, sem sintomas respiratórios, intervalos livres (passa bem): sugere
Febre periódica.

• Aprofunde a anamnese/repita-a
história familiar – imunodeficiência, doenças
semelhantes, doenças auto-imunes e amiloidose.
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Como distinguir febre recorrente em crianças normais x imunodeprimidas
Febre recorrente

Criança normal

Imunocomprometida

frequência/casos

comuns

raros

doenças

comuns da idade

inusitadas/graves

características
dos episódios

mesma doença repetida
doenças variadas

resposta lenta ao tratamento
hospitalização

periodicidade

irregular

recorrência precoce

predomínio

outono-inverno
surtos na comunidade

em qualquer estação,
quando outros estão sãos

nos intervalos
perfeitamente bem
		

nunca totalmente bem,
sintomas remanescentes

crescimento/energia

insatisfatórios

bons

A criança tem febre recorrente. Como
saber se é febre periódica?

•
•
•
•

Observação – a síndrome da febre periódica tem características próprias e exige orientação
específica.

Não é transmissível.
Completamente bem nos intervalos.
Crescimento normal.
Energia/disposição boa.

Você conclui que a criança tem
síndrome da febre periódica. E agora?

• Periodicidade bem marcada (pode ser irregular).
• Início e término abruptos.
• Episódios idênticos (sempre mesmos sintomas).
• Não tem sintomas respiratórios.
• Qualquer época do ano.
• Sem contágio prévio.

Aprofunde o diagnóstico e procure identificar
uma destas entidades. Comece pelas mais comuns, principalmente PFAPA
PFAPA (sigla em inglês) = FPFAA =
Febre periódica, faringite, estomatite,
aftosa, adenopatia.

Febre periódica

PFAPA = FPFAA

NEUTROPENIA cíclica

início
duração da febre
periodicidade

< 5 anos
4 dias
28 dias (3-6 semanas)

frequente < 1 ano
2 dias
21 dias (> 90% casos)

sintomas associados

faringite 70%
aftas 70%
adenopatia 80%
		

gengivite/ulceras
peridontite
otite/sinusite
septicemia rara

etnia

não

não

hereditariedade

raro com irmãos
pais: muitas febres na
sua própria infância

autossônica
dominante

hematológico

neutrofilia, VHS > 60
nos episódios

neutropenia por 3-5 dias

diagnóstico
clínico
		

cromossomo 19
mutação ELA 2

tratamento
ver texto
		
		

G- SF recombinante
periodontista
da septicemia

* fator estimulante das colônias de granulocitos
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A Criança com Febre
Febre
Decálogo de orientação aos pais (I)

CONCLUSÃO PRÁTICA

1. Esta infecção é presumivelmente viral
(benigna)
Não falar em “virose”.

As evidências disponíveis sugerem que
a febre é uma resposta adaptativa e deve
ser tratada em circunstâncias selecionadas
(grande desconforto, alteração acentuado
do comportamento) visando manter um nível
baixo de febre (provável efeito benéfico sem
efeitos desagradáveis).

2. Febre moderada estimula as defesas do
organismo
3. Roupa leve, quarto ventilado
4. Redução do apetite é inevitável. Respeite.

Preferir antitérmico de ação suave, mesmo que demore um pouco para completar o
efeito (avise que o efeito máximo ocorre em
1 a 1 ½ horas), e de pouco risco nas doses
habituais. Se a febre ultrapassa 39ºC e no
início do processo febril, em que a febre é
mais resistente, sugere-se aumentar, só nesses episódios, a dose habitual em 25 a 50%. E
mantenha controle e contato com o paciente
até o processo febril ceder com recuperação
clínica.

5. Oferecer líquidos com frequência
6. Objetivo do antitérmico é aliviar o
desconforto
Não é necessário normalizar a temperatura;
basta baixá-la.
7. Evitar tomadas frequentes de temperatura
8. Individualizar dose e intervalos do antitérmico
9. Benefício limitado do banho
10. Ensinar e escrever os sinais de alerta.
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A Criança com Febre
Fascículo II
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