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Febre | Informações para os Pais
Este guia de orientação destina-se a orientar os pais na gestão
do problema "febre na criança".
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O QUE É A FEBRE?
A febre é uma temperatura corporal acima do normal.
A temperatura deve ser medida no recto em crianças até 2 anos de idade e na axila ou na
orelha nas mais velhas.
Considera-se febre quando a temperatura:
 Rectal é superior a 38 ºC
 Axilar é superior a 37,2 ºC
 No ouvido é superior a 37,5 ºC
A febre é um mecanismo de defesa contra os vírus e as bactérias. Ter febre, é portanto um
sinal que as defesas da sua criança estão a funcionar.

QUAIS SÃO OS SINAIS DE ALARME ASSOCIADOS À FEBRE?









Febre em criança com menos de 3 meses de idade
Febre e gemido
Febre e grande prostração
Febre e manchinhas ou “pintinhas” pelo corpo. As manchas preocupantes são aquelas que
não são salientes e que não desaparecem quando se faz pressão local utilizando um dedo
da mão.
Febre e convulsões
Febre e dificuldade respiratória
Febre e vómitos persistentes

COMO SE DEVE TRATAR A FEBRE?








Como se referiu anteriormente, a febre é um mecanismo de defesa contra os vírus e as
bactérias, pelo que apenas deve ser tratada se:
1. for elevada (temperatura no ouvido superior a 38,5 ºC)
2. for associada a prostração, a gemido, a dificuldade respiratória ou a vómitos.
Deve começar por usar o paracetamol (p.e. Ben-u-Ron ®); se este não for suficiente pode
alternar com o ibuprofeno (p.e. Brufen ®).
O banho tépido, com água à temperatura de 37ºC, durante cerca de 15 minutos, pode
também ajudar a tratar a febre.
Com a febre a criança perde mais líquidos (pela transpiração). É importante dar-lhe
líquidos com frequência, em pequenas quantidades de cada vez (água, leite, sumos
naturais).
Não deve agasalhar demasiado a criança.
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QUANDO SE DEVE LEVAR A CRIANÇA COM FEBRE AO MÉDICO?






Crianças com menos de 28 dias de vida devem recorrer à urgência pediátrica
hospitalar.
Crianças com mais de 28 dias e menos de 3 meses devem contactar o seu médico
de família.
Crianças com mais de 3 meses e um bom estado geral (sem outras queixas) devem
esperar 3 dias. Geralmente, este é o tempo que demora para a infecção se instalar de
forma a poder ser diagnosticada pelo médico. Se a febre persistir mais de 72 horas, deve
contactar o médico de família.
Se notar algum dos sinais de alarme contacte o seu médico de família ou a linha Saúde 24
(808 24 24 24).

A CRIANÇA PODE IR AO INFANTÁRIO/ESCOLA?
Enquanto tiver febre a criança não deve ir ao infantário/escola. Em princípio, poderá regressar
após 24h sem febre mas o seu médico dir-lhe-á quantos dias deve ficar em casa.

COMO CONTACTAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE?


Linha Saúde 24: 808 24 24 24 (24 horas por dia, todos os dias)
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