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Caro(a) Dr.(a),
O estudo da febre e da dor continua sendo
um permanente desafio para a Medicina. Se a
investigação 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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Para analisar este tema, incorporando alguns
enfoques diferenciados, a Johnson & Johnson
apresenta o fascículo:
• A Criança com Febre no Consultório
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Acreditamos que este artigo deverá ser um
estimulante ponto de referência para promover
um melhor aprofundamento do tema entre os
médicos brasileiros.
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A Criança com Febre
A CRIANÇA COM FEBRE NO CONSULTÓRIO
A febre ainda é a queixa mais frequente e preocupante da prática pediátrica. Por isso é oportuno rememorar alguns aspectos básicos, e partilhar a vivência já longa de um pediatra que alia conhecimentos
acadêmicos com experiência prática.

Como a temperatura do corpo é regulada?

Então, o que é febre na prática?

Hipotálamo anterior funciona como termostato
que controla mecanismos de termorregulação
= balanço entre produção de calor e perda de
calor.
O metabolismo normal produz mais calor que o
necessário para manter o set-point eutérmico.
Por isso a função básica do controle hipotalâmico
é regular a perda de calor via vasodilatação.

Pode-se considerar como febre 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 táctil térmica, mas associa
às sutis mudanças de comportamento da criança.
Portanto, não subestime a opinião da mãe.

Qual é a temperatura normal?
A temperatura que nós medimos é uma avaliação
indireta e aproximada do core (temperatura do
interior do corpo) e varia de acordo com diversos
fatores:
a) idade (no lactente é mais alta);
b) sexo (mais alta no sexo feminino);
c) variação circadiana (mais baixa pela madrugada, máximo no início da noite) e local da medição.

A criança está com 37,2ºC, qual a conduta?
Não é 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 a medida após 15 minutos. Lembrar que
pode ser o início de um processo febril, manter
sob observação nas próximas horas.

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

O que é febrefobia?

A temperatura axilar (culturalmente aceita entre
nós) varia de 36,5ºC até 37,2ºC no fim da tarde.
Importante: enxugar o suor da axila, manter o termômetro na axila com o braço firmemente apoiado sobre o tórax por 3 a 4 minutos; fazer logo a
leitura.

É uma concepção errônea – exagerada e irrealista
– sobre febre e seus supostos riscos e malefícios.
O termo foi cunhado por Schmitt em 1980. Decorridos exatos 30 anos, pesquisas recentes mostram que, apesar dos esclarecimentos divulgados
nesse período, a febrefobia persiste sem alterações em todas as classes sociais e até na categoria médica. Febre desperta em quase todos nós
a imagem de doença com risco de vida; baixar a
febre afasta um pouco nossos fantasmas.

Como surge a febre
A resposta febril é uma complexa reação à doença e que inclui a ativação de numerosos sistemas
de caráter fisiológico, endócrino, imunológico e
comportamental.
Clinicamente, a febre é caracterizada por 3 fases,
1º calafrios, 2º aumento da temperatura, 3º rubor
(pico). Existe um sistema de controle que evita
que a febre ultrapasse 41ºC.
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Febre: amigo ou inimigo? Tratar ou não
tratar?

2. Febre é inimigo
• Aumenta a taxa metabólica, consumo de oxigênio e produção de CO².
Assim, febre alta é prejudicial para crianças
com cardiopatias, pneumopatias, encefalopatias crônicas e choque.
Mas em crianças normais, o risco é desprezível e lesão cerebral só ocorre quando a febre
ultrapassa 40,5ºC o que é excepcional.

A febre oferece ao paciente vantagens e desvantagens.
1. Febre é amigo
• O aumento da temperatura do corpo cria um
ambiente desfavorável para evolução e reprodução de microorganismos.
• Pesquisas em animais demonstraram nitidamente que a febre tem um efeito estimulador
sobre o sistema imunitário, isto é, aumenta a
resposta imune do organismo com reflexo
favorável na evolução da infecção.

• Convulsão febril – só ocorre em crianças predispostas, em torno de 1 ano de idade, e é
benigna sem conseqüências permanentes.
• Causa desidratação tipo hipernatrêmico.
• Desconforto e dor no corpo, sonolência ou
agitação.

Curiosamente esses trabalhos não são recentes e
o tema parece não ter despertado interesse suficiente para novas pesquisas.

• A febre altera o humor e o comportamento
da criança transformando-a num ser diferente (de ativa em letárgica, de calma em agitada, nervosa) o que traz aos pais a “ansiedade
do desconhecido”: “este não é meu filho”.

Relatos isolados mostram que o uso de alguns
antitérmicos tiveram efeito desfavorável na evolução de varicela, sarampo, septicemia por gram
negativos e até na eficácia de vacinas.
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A Criança com Febre
Como orientar a família da criança com
febre

Comunique-se com o médico, com brevidade, se:

Explicitar e repetir os conceitos básicos

• febre maior que 39,5ºc

1. Febre não é doença em si, baixar a febre
não significa que a doença está sob controle. Por outro lado, febre é um sinal de alerta,
algo de errado está acontecendo, o que implica na investigação da causa.

• febre com tremores de frio

2. A gente trata o desconforto e não termômetro.
Dar o antitérmico se a criança estiver muito desconfortável ou se a febre chegar a
39ºC.

• irritabilidade que se alterna com sonolência.

• abatimento acentuado e que não melhora
quando a febre baixa.
• sonolência exagerada, difícil de acordar
• febre que não desaparece após 3 dias
(neste caso, se a febre continuar depois do
dia...)

3. Não é preciso normalizar a temperatura
com o antitérmico, basta que ela desça a
um nível que a criança se sinta confortável
sem grande alteração do humor.

Conclusão prática
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).

4. Por isso não é preciso ficar medindo a temperatura a todo instante, baseie-se no comportamento da criança.
5. Existem evidências de que o sono também
tem efeito estimulador sobre os mecanismos imunitários. Daí ser conveniente dar
uma dose de antitérmico ao deitar e não
acordar a criança para dar antitérmico durante a noite, se ela estiver dormindo.

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.

Orientação prática para a criança com febre
1. Toda criança com febre deve ficar em observação atenta até a normalização da temperatura e melhora completa.
2. Oferecer liquidos com frequência, o que
aceitar melhor.
3. Alimentação – oferecer o que a criança gosta mais.
4. Ambiente ventilado; roupas leves; ar livre;
distrair.
5. Banho é ineficaz – só baixa um pouco a temperatura e por pouco tempo.
Mas se isso for agradável para a criança,
banhar após a tomada de antitérmico.
Água tépida, nunca fria; nunca acrescentar
álcool.
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Microorganismo
Pirógenos exógenos
Leucócitos
Piógenos exógenos
Hipotálamo
PGE2
vasoconstricção

calafrios

elevação do set point
alterações comportamentais

metabolismo

FEBRE
A aparência clínica, depois que a temperatura foi normalizada pelo antitérmico,
é mais importante para o prognóstico do que o nível da febre.
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