
“COM FEBRE NÃO SE BRINCA” 

Quando procurar o médico? 

 Quando a temperatura é superior a 

38ºC, em crianças com menos de 3 

meses de idade. 

 Crianças com dificuldade respiratória. 

 Criança com sinais de desidratação: 

(língua seca, sede intensa, prostração). 

 Quando a criança não brinca, encontra

-se adormecida, facilmente irritável e 

não se consola ao colo da mãe; 

 Se a febre é o único sintoma e persiste 

para além de 72h mantendo picos  

febris altos com intervalos curtos. 

Criança com  
FEBRE 
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O QUE É A FEBRE? 

A febre ou a subida da temperatura do corpo é 

uma resposta defensiva do organismo con-

tra uma infeção.  

A febre surge primeiro como defesa do corpo 

e segundo como alarme, avisando que algo 

está errado no organismo; 

Considera-se febre logo que a temperatura 

seja superior a 37.5ºC na axila ou 38ºC no 

ânus. 

 

SINAIS QUE INDICAM FEBRE 

 Pele avermelhada e quente ou mesmo pálida; 

 Suor excessivo; 

 Tremores e/ou calafrios; 

 Respiração lenta ou muito rápida  

COMO AVALIAR A TEMPERATURA? 

 Colocar a criança numa posição que lhe seja  

cómoda e se for muito pequena, que lhe 

dê uma sensação de proteção;  

 Colocar o termómetro na axila ou no ânus  

(no ânus se a criança for menor que 2 anos); 

 Enquanto a criança estiver com o termóme-

tro colocado, é importante assegurar-se de 

que se manterá quieta durante o período que 

decorre o processo; 

 A temperatura rectal é mais elevada que a  

axilar em cerca de 0.5 a 1ºC, porque é  

O QUE FAZER EM CASO DE FEBRE? 

 Diminuir a temperatura ambiente;  

 Remover a roupa da criança, expondo a 

pele ao ar;  

 Evitar aquecimento, agasalhos ou  

cobertores; 

 Administrar antipirético (medicamento para a 

febre) em doses recomendadas pelo médico; 

 Dar líquidos em pequenas quantidades e 

em intervalos regulares, visto que a febre  

aumenta as necessidades hídricas; 

 Vigiar a temperatura de 30 em 30 minutos 

até diminuir.  Se a febre não ceder, e a tempe-

ratura continuar a aumentar, contacte o médico; 

 Passar no corpo da criança, durante algum 

tempo uma esponja ou toalha embebida em 

água tépida (34º/35º) – não fria - até a  


