
 ♦ Bebés com menos de 3 meses; 

 ♦ Febre há mais de 3-4 dias; 

 ♦ Temperatura atinge 40 ºC; 

 ♦ Criança irritada, prostrada ou 

muito sonolenta; 

 ♦ Dificuldade em respirar; 

 ♦ Vómitos repetidos; 

 ♦ Manchas vermelhas na pele. 

FEBRE  

na criança  

 Que cuidados devo ter? 
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  É o aumento da temperatura corporal 

acima da variação diária normal. 

 É uma reação importante do organismo 

contra uma doença. 

 Sempre com o termómetro. 

 Não usar a “mão na testa”. 

 Nas crianças com menos de 3 anos, 

medir no rabinho (Temperatura rectal); 

Se têm mais de 3 anos, medir debaixo do 

braço (Temperatura axilar). 

 Só se considera febre quan-

do a temperatura rectal é 

superior a 38°C ou a axilar 

superior a 37,5°C. 

1. Vestuário 

 Respeite o que o corpo da criança pede! 

2. Banho 

Com água tépida no máximo 10 minutos. 

 Se tem arrepios e mãos frias, 

aqueça sem agasalhar. Se tem 

calor, liberte-a o excesso de roupa 

(vestuário leve). 

 A grande maioria das vezes não! 

 Habitualmente, é sinal de uma infeção 

benigna, autolimitada, de curta duração. 

 Só se a temperatura se man-

tém acima de 39°C meia-hora 

depois do medicamento para bai-

xar a febre ou se a criança já 

teve convulsões febris. 

3.  Alimentação 

 É normal que a criança tenha menos apetite. 

Não a obrigue a comer. Ofereça-lhe uma dieta 

simples. 

 É muito importante que beba 

líquidos com frequência para 

evitar a desidratação. Respeite 

os seus gostos. 

4. Medicamentos antipiréticos 

 São os medicamentos que baixam a 

temperatura para valores mais confortáveis 

para a criança. 

    Uma vez que a febre é uma defesa natural 

do organismo e ajuda a combater a infeção, 

só devem ser utilizados quando a temperatura 

axilar for superior a 38 °C. 

   Devem ser administrados 

de acordo com a orientação 

médica, na dose e intervalos 

de tempo certos. 

 O que é? 

 Como a medir? 

 Tem febre? 

 É grave? 

 Que cuidados devo ter? 


