
Febre mal tratada por medo
Investigadores alertam algumas práticas comuns para baixar a temperatura em crianças são prejudiciais

Vera Lúcia Arreigoso

Dizem alguns pediatras que
uma criança pode ter dez infe
ções por ano até à primeira déca
da de vida Se assim for quando
chegar aos dez terá tido febre
100 vezes e provavelmente em
todas foi medicada Estudos re
centes indicam contudo que
baixar a temperatura pode ter
mais riscos do que benefícios
Sob escrutínio está agora o

uso de anti inflamatórios à base
de ibuprofeno e a combinação
com antipiréticos como o para
cetamol A Direção Geral da
Saúde recomenda o paraceta
mol como o antipirético de esco
lha nos lactentes e crianças re
provando o dois em um A co
munidade ignora Os profissio
nais por pensarem que a proba
bilidade de baixar a febre é
maior e o risco de toxicidade de
cada fármaco menor os pais de
vido à fobia à febre que consi
deram necessário baixar a qual
quer custo lê se num docu
mento já de 2004
O pediatra Mário Cordeiro

fundador da linha de apoio Dói dói trim trim — integradana

Linha Saúde 24 —acrescentaou
tra explicação A pressa de ter
a criança sem febre para a po
der enviar para o infantário
pois a pressão dos empregos é
grande E os médicos acabam
por ceder à urgência

Famílias pressionam

Os pais querem uma resposta
e mais para não dar cinco ou
seis vezes ao dia o mesmo medi
camento sugere se alternar ibu
profeno e paracetamol há que
pesar os dados científicos so
ciais a falta de apoio médico e a
inexperiência que advém de
praticamente cada filho ser o
primeiro e o único acrescenta
o pediatra No entanto só o ser
humano e raros primatas têm
um sistema tão benéfico como a
febre mas até aguentarmos
com descontração um filho com
40ºCserão precisos anos
A discussão sobre a febre é an

tiga mas voltou recentemente
com um estudo norte america
no que afirma que o ibuprofeno
em crianças febris e desidrata
das comum com febre pode

provocar insuficiência renal O
efeito é raro —em Portugalnão
há nenhum caso reportado ao
Infarmed — consta da bulado
medicamento mas mesmo as
sim os investigadores acham
prudente não arriscar sobretu
do havendo alternativas

A febre ajuda o organismo a
combater as infeções Se a crian
ça está confortável a melhor es
colha pode ser não dar nada
defende o responsável pelo estu
do Jason Misurac nefrologista
da Universidade de Medicina do
Indiana EUA Não devemos ti
rar o ibuprofeno de casa contu
do se a criança não está a beber
bem tem diarreia ou vómitos
significativos ou está a urinar
menos o paracetamol pode ser
uma escolha melhor Por cá as
opiniões dividem se um pouco
Já sabíamos por experiência

quais são os malefícios do ibu
profeno garante o presidente
do Colégio de Nefrologia da Or
dem dos Médicos OM João Ri
beiro dos Santos E ironiza U
sado para a febre é como matar
moscas com uma bomba atómi
ca A mesma é partilhada por
Helena Jardim nefrologista pe

diátrica e responsável pela área
do medicamento da Sociedade
Portuguesa de Pediatria O ibu
profeno ou a combinação com
antipiréticos deve ser para ca
sos pontuais porque a maior
parte das febres são limitadas e
benignas
Há ainda outra razão para os

receios Helena Jardim revela

que os nefrologistas pediátri
cos especulam neste momento
se o ibuprofeno pode levar à hi
pertensão por inibir o fator de
proteção prostaglandinas E
recomenda Os pais têm de edu
car se sobre a febre

Urgências mais medicadas

O mesmo terá de ser feito junto
dos médicos que tratam a febre
em demasia Ainda segundo a ne
frologista a prescrição de ibu
profeno e paracetamol para o
mesmo episódio febril é feita so
bretudo nas Urgências A presi
dente do Colégio de Saúde Infan
til e Pediátrica da Ordem dos En
fermeiros Amélia Monteiro con
firma Pode ocorrer em ambula
tório como a Urgência e para
administração no domicílio

Professor universitário e dire

tor da Pediatria do Hospital de
São João no Porto Caldas Afon
so garante que a pediatria tem
vindo a sensibilizar os profissio
nais de saúde para a ausência de
evidências científicas de uma
maior eficácia terapêutica alter
nada de paracetamol e ibuprofe
no Mas não só O dois em um
é confuso para os pais levando
a erros frequentes de dosagem e
a um aumento do risco de toxici

dade por ambos os medicamen
tos serem eliminados pelo rim
Já o presidente do Colégio de

Pediatria da OM José Lopes
dos Santos reconhece que esta
associação de medicamentos
tem sido contestada em muitos
artigos mas não a critica recor
dando que qualquer medica
mento tem efeitos secundários
A opinião desdramatizada é

ainda partilhada pelos pediatras
Mónica Oliva do Hospital Pediá
trico de Coimbra e Gonçalo Cor
deiro Ferreira da Estefânia Lis
boa O médico resume O ibu
profeno e o paracetamol são se
guros se forem dados nas dosa
gens e intervalos aconselhados
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