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Febre
A temperatura corporal media de

infeccäo seja superada, tambem a

uma crianca, medida no anus, e de

temperatura corporal sera normali-

37°Celsius. A temperatura corporal

zada.

nunca e constante, podendo variar
ate 2 graus Celsius (de 36 a 38°C),

Como medir a temperatura no seu fi-

dependendo da hora do dia.

Iho?

De manhä cedo e mais baixa e no

- Em bebes com menos de 12 meses,

inicio da noite e mais alta.

recomendamos medir a temperatu-

Falamos de febre quando, em bebes

ra no anus.

com idade inferior a 3 meses, a

- Em criancas com idade superior a 1

temperatura corporal sobe acima dos

ano, a temperatura pode ser

38°C e acima dos 38,5°C em criancas

medida na axila, na boca sob a

mais velhas

lingua ou tambem no ouvido,

Existem diferentes causas para a

utilizando um termometro auricu-

febre. A causa mais comum da febre

lar. Se nunca tiver medido a febre,

durante a infancia säo as infeccöes,

solicite ajuda junto da consulta

causadas por virus. As infeccöes

materno-infantil, do seu medico ou

virais näo podem ser tratadas com

farmaceutico.

antibioticos, visto estes näo terem
eficacia contra virus. Por vezes, a

Bebes com menos de 3 meses e

febre tambem e causada por infec

febre superior a 38°Celsius devem

cöes bacterianas. As infeccöes bacte-

ser imediatamente examinados por

rianas podem ser tratadas de forma

um medico.

objectiva atraves do uso de antibioticos. Mais raramente, reaccöes

A febre pode aumentar lentamente,

alergicas, vacinas, doencas cronicas

mas tambem de forma repentina.

e outras causas mais raras podem

Mais raramente podem verificar-se

estar na origem da febre.

convulsöes febris, no caso de

A febre näo e uma doenca, e um sinal

infeccöes com febre. As convulsöes

da accäo das defesas imunitarias do

febris säo raras, ocorrem entre os 6

corpo. A febre näo e perigosa e o seu

meses e 5 anos de idade e näo tem

valor, maior ou menor, näo tem

consequencias a longo prazo para a

qualquer relacäo com a gravidade da

crianca. (cf. Ficha informativa para os

doenca em causa. Assim que a

pais sobre Convulsöes febris)

Uma febre alta pode prejudicar a

Quando deve consultar o
seumedico?

condicäo geral do seu filho. Se a
condicäo geral de saude do seu filho

Caso o seu filho apresente febre com

se revelar alterada devido a febre

os seguintes sintomas, deve consul-

(fraco, cansado, irritadico, mama

tar um medico:

pouco):

- O seu filho tem menos de 3 meses

- Dispa o seu filho e coloque-lhe uma
roupa ou manta muito leve
- A febre alta pode provocar a perda
de liquidos, por isso, de-lhe
frequentemente pequenas quantidades de fluidos, como agua ou cha
- De-lhe Paracetamol em forma de
supositorio ou xarope, na dose
adequada asuaidade, de acordo
com a bula, no maximo a cada 6
horas por dia
- Observe a sua evolucäo: a febre
deve descer e a condicäo geral do
seu filho deve melhorar. Caso tal
näo aconteca, informe o seu
medico
- Näo administre Paracetamol a cada
6 horas por mais de 2 dias sem
consultar um medico
Petequias

de idade e febre > 38°Celsius
- O seu filho queixa-se de dores de
cabeca e apresenta o pescoco
rigido e sensibilidade a luz
- O seu filho vomita constantemente
e rejeita quaisquer liquidos
- O seu filho tem falta de ar
- O seu filho esta cada vez mais
apatico, letargico
- O seu filho näo apresenta melhoras, apesar da administracäo
regular de paracetamol
- O seu filho tem febre ha mais de 2
dias e voce da-lhe paracetamol a
cada 6 horas
- O seu filho tem uma convulsäo
febril
- O seu filho apresenta erupcöes
cutaneas com manchas/pontos
vermelhos petequiais que näo
desaparecem ao ser pressionados
e näo säo salientes (cf. Imagem)
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Em resumo
- As criancas tem frequentemente

Se o seu filho se encontrar numa

febre. A causa mais comum säo as

boa condicäo geral (gosta de brin-

infeccöes virais

car, parece alegre), näo precisa
obrigatoriamente de baixar a feb

Bebes com menos de 3 meses

re; no caso de a sua condicäo geral

e febre > 38°Celsius devem ser

estar afectada, pode administrar

imediatamente examinados por

paracetamol em supositorio ou

um medico

xarope, no maximo a cada 6 horas,
dar-lhe suficientes liquidos, agu-

- A febre näo e prejudicial ou perigo-

ardar e observar a sua evolucäo

sa, trata-se sim de um sinal de
que o corpo se esta a defender da

- Em qualquer dos casos, deve

infeccäo. O mais importante e o

informar-se junto do medico no

estado da crianca e näo o valor da

caso de febre e dos sintomas

febre

acima mencionados ou quando se
sentir inseguro ou muito preocupado com o seu filho

UNIVERSITÄTS

KINDERSPITAL
ZÜRICH

Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
CH-8032 Zürich
www.kispi.uzh.ch

I

Das Spital der
Eleonorenstiftung

