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Guia de Plano de Cuidados 

Febre 

Configuração: Paciente internado 
População Alvo: Pediátrico 

 

Descrição clínica 
Cuidados com a criança hospitalizada apresentando temperatura corporal elevada. 
Informações-chave 

• O monitoramento da temperatura central (intravascular, esofágica, bexiga) é mais preciso. Caso seja feito outro tipo de monitoramento, 
apenas as medições eletrônicas oral e retal devem ser usadas no sentido de apoiar a tomada de decisão clínica, de acordo com evidências 
atuais. 

• A febre desempenha um papel protetor em relação à infecção, no entanto, tem se mostrado prejudicial na presença de choque séptico ou 
dano cerebral. Ela pode ser prejudicial para pacientes com insuficiência cardíaca, comorbidade respiratória, instabilidade hemodinâmica ou 
transtorno neuropsiquiátrico. 

• As recomendações variam em relação ao valor da temperatura a partir do qual a terapia farmacológica antipirética ou o método de 
resfriamento ativo devem ser iniciados. O manejo deve ser individualizado de acordo com a temperatura basal e os sintomas. 

• As convulsões febris parecem ser causadas por suscetibilidade genética. O uso de medicação antipirética não previne convulsões. 
Objetivos 
Por transição de cuidados: 
A. O paciente vai atingir os seguintes objetivos: 

• Temperatura corporal em intervalos desejados 
B. Paciente, família ou alguém significativo ensinará ou demonstrará tópicos e pontos de educação. 

• Febre: Visão geral 

• Febre: Autocuidado 

• Febre: Quando procurar atenção médica 
 

Avaliação 
Problema Potencial ou Foco no Atendimento: 

• Febre 
 

Intervenção 
Correlacionar o estado de saúde com: 

• história, comorbidade, anomalia congênita 

• idade, nível de desenvolvimento 

• sexo, identidade de gênero 

• dados de base da avaliação 

• estado fisiológico 

• resposta a medicação e intervenções 

• status psicossocial, determinantes sociais da saúde 

• barreiras no acesso aos cuidados e serviços 

• criança e família / cuidador: 

• alfabetização em saúde 

• preferências culturais e espirituais 

• riscos de segurança 

• interação familiar 

• alteração do plano de cuidados 
 

Febre   

Sinais/Sintomas/Apresentação: 

• agitação 

• sudorese 

• irritabilidade 

• letárgico 

• rebaixamento do nível de consciência 

• crise convulsiva 

Sinais vitais: 

• pressão arterial aumentada ou diminuída 

• temperatura corporal central elevada 

• frequência cardíaca aumentada 

• frequência respiratória aumentada 
 

Resultados laboratoriais: 

• hemocultura positiva 
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• pele hiperemiada 

• pele quente ao toque  

• leucocitose 
 

Valores hemodinâmicos: 

• diminuição da pressão venosa central 
(PVC) 

• alteração na PAM (pressão arterial média) 
 

 
 

Abordagem do problema  Documentação Associada 

Promover a normotermia 

• Identifique e aborde a causa subjacente. 

• Monitore a temperatura e a tendência do corpo; gerenciar a variabilidade. 

• Promova a melhor hidratação possível; considere um aumento da necessidade 
devido à perda insensível. 

• Administre medicação antitérmica para reduzir a temperatura e o desconforto. 

• Incentive o sono/descanso para minimizar a demanda metabólica e de oxigênio. 

• Forneça oxigenoterapia se houver hipoxemia. 

• Promova medidas de conforto; ajuste o ambiente para diminuir a temperatura 
corporal (por exemplo, ofereça compresssas frias, incentive o uso de roupas e 
cobertores leves, reduza a temperatura ambiente, aumente a circulação de ar e 
diminua a estimulação). 

• Considere medidas ativas de resfriamento (por exemplo, dispositivo de 
resfriamento externo, banho com esponja morna ou de banheira, método de 
resfriamento interno); esfrie gradualmente para evitar tremores.  

 

• Manutenção da termorregulação 
 

 
 
 
 
 

Tópicos de educação Pontos de educação 

Educação geral • admissão, transição de cuidados 

• orientação para o cuidado, rotina 

• planejamento avançado de cuidados 

• exames/procedimentos diagnósticos 

• manejamento de opioide 

• saúde oral 

• manejo da medicação 

• processo de avaliação de dor 

• descarte seguro da medicação 

• uso de tabaco/exposição ao fumo/fumante 
passivo 

• plano de cuidados 

Educação sobre segurança • acionamento da campainha 

• equipamentos/suprimentos para casa 

• prevenção de queda 

• prevenção de danos 

• prevenção de infecção 

• cuidado com organismo resistente a 
múltiplas drogas (ORMD) 

• informações sobre saúde pessoal 

• recursos para suporte 

CPG – Tópicos de Educação Específicos Pontos de educação 

Educação: Visão geral  • descrição 

Educação: Autogestão  • medidas de redução da febre 

• ingestão de líquidos 

• acompanhamento do cuidador 

Educação: Quando procurar atenção médica  • sintomas não resolvidos/piorando 
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