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Neste número da revista, o artigo intitulado «A definição de febre deve 
basear-se no conhecimento e não na tradição», chama a atenção para 
a necessidade, pelo menos para alguns indivíduos, de ser revista a 
definição de febre (1). 

As três definições de febre:
É salientado que existem três definições de febre. Das três a que usa-
mos no dia-a-dia é a menos correta. Chama-se também a atenção para 
a necessidade de se ter sempre em conta o local de avaliação da tempe-
ratura e da valorização dum novo conceito, o das amplitudes térmicas 
individual e populacional, em estado de saúde e em pico febril (1).

1ª) A definição tradicional, que assenta nos limiares superiores da 
temperatura da população, obtidos em estudos populacionais transver-
sais. Não tem em conta a variabilidade individual e, adota como febre 
temperaturas acima de: 
- Axilares: > 37,4ºC 
- Orais: > 37,6ºC
- Retais: > 38,0ºC
- Timpânicas: > 37,6ºC (1). 
2ª) «Temperatura acima do normal da amplitude térmica dum 
indivíduo, no local de avaliação». Isto é, temperaturas superio-
res ao +2DP acima da temperatura média do indivíduo, no local de 
avaliação (1).
3ª) Temperatura igual ou superior a 1,0ºC acima da média do 
indivíduo no local de avaliação (1). 
As amplitudes térmicas (a diferença entre o valor mínimo e o va-
lor máximo das temperaturas de cada indivíduo e/ou da população 
estudada) em regra não ultrapassam os 2,0ºC; só excecionalmente 
(apenas em estudos populacionais) atinge os 3,0ºC (1).

Críticas à 1ª definição: São as temperaturas disponíveis. Na realida-
de, estes valores representam as temperaturas da população e não as 
temperaturas dos indivíduos. 
Ao não terem em conta a variabilidade individual, estas definições 
(temperatura axilar, rectal, oral, timpânica) têm muitos falsos negativos 
(febre a começar a temperatura mais baixas nos indivíduos de tem-
peraturas basais baixas) e alguns falsos positivos (atribuindo febre a 
indivíduos saudáveis com temperaturas basais altas) (1).

Críticas à 2ª definição: É a definição mais correta mas, em regra, está 
indisponível (1). 
É surpreendente que se avaliem regularmente vários parâmetros 
antropométricos / biológicos individuais mas a temperatura corporal 
seja omitida. Bastaria a sua avaliação regular nas consultas de pue-
ricultura, complementada pelos pais em casa. Bastaria fomentar-se o 
hábito de avaliar e registar as temperaturas em estado de saúde (1).

Críticas à 3ª definição: É a definição mais prática e que se aproxima 
muito da real temperatura individual. Apenas exige o conhecimento e a 
aplicação da amplitude térmica individual máxima em estado de saúde: 
2,0ºC (-1,0ºC / + 1,0ºC) (1).
Bastará saber-se alguns registos da temperatura individual. Depois, por-
que a amplitude térmica, tanto da população como dos indivíduos é, em 
regra inferior a 2,0ºC (excecionalmente atinge 3,0ºC), bastará adicionar 
1,0ºC ou, excecionalmente 1,5ºC, à temperatura basal média individual (1).

Exemplo prático: numa das figuras o artigo citado (1), para a criança com 
temperatura basal mais baixa a nível axilar (média de 35,3ºC, e com 
amplitude térmica real de 1,8ºC), deverá considerar-se febre acima de 
36,3ºC (mais 1,0ºC que a temperatura individual basal média) (1).

O desconhecimento dos novos conceitos sobre fe-
bre, sua fisiopatologia e noções de termometria por 
uma larga percentagem dos profissionais de saúde:
No mesmo artigo (1) são referidos os resultados dum inquérito, com 
perguntas fechadas, aplicado a 426 profissionais de saúde: 71% mé-
dicos (55% pediatras ou internos da especialidade de pediatria; 16% 
médicos de outras especialidades) e 29% enfermeiros, maioritaria-
mente de serviços de pediatria (1,2). 
E os resultados são constrangedores: mais de 90% dos profissionais de 
saúde não sabem como foi determinada a «temperatura normal» que 
usam no dia-a-dia; 80% define febre sem ter em conta o método de ava-
liação (o que sugere que usam sempre o mesmo método ou isso lhes 
é indiferente); quase dois terços não distinguem febre de hipertermia; 
apenas 36% definiu corretamente temperatura central; 34% desconhece 
qual o local mais fidedigno de avaliação da temperatura (2).
Se os resultados da avaliação médica foi má, a dos enfermeiros foi signi-
ficativamente pior (2). Resultados semelhantes num estudo semelhante (3) 
justificaram a apreciação por Mackowiak e colaboradores, de que a maioria 
dos clínicos (digo profissionais de saúde) «tem conhecimentos rudimenta-
res» sobre febre, sua fisiopatologia e das noções corretas de termometria (4).

E que haja sempre provocadores para 
acordar os adormecidos,
abanar os acomodados,

fazer tremer os formatados.

O subfebril não existe: é uma mentira contada inúmeras vezes que se 
transformou numa verdade
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Ainda do mesmo estudo: «pelo menos 75% utilizava a designação de 
subfebril correntemente (médicos 70%; enfermeiros 80%)» (2).

Existem temperaturas subfebris? Não. Existem 
febres baixas.
Sub significa «inferior a…, por baixo de…». Subfebril significará abaixo de 
febre. Ou «temperatura ligeiramente acima do normal, mas não febril» (5).
Os indivíduos de temperaturas basais muito baixas, em pico febril, como 
qualquer outro doente aumentarão a sua temperatura basal de 2,0ºC a 
4,0ºC (6). Só excecionalmente terão amplitudes termicas maiores que 
4,0ºC mas não excedem os 5,0°acima da temperatura basal máxima (6). 
Por conseguinte, só terão «febre» se tiverem temperaturas elevadas. 
Para temperaturas baixas, estes doentes só terão «febre» se forem 
utilizadas outras definições que não a definição tradicional (1).

Em 352 sépsis / meningites observadas no Hospital Pediátrico de 
Coimbra em crianças com mais de 1 mês de idade (1993 - 2011) com 
avaliação exclusivamente  a temperatura axilar  a média foi de 39,3± 
0,7°C (extremos a 42,0°C e 35,0°C). Destes tinham temperaturas < 
a 38,0°C = 4%, < a 38,5°C = 8% e < 39,0°C = 23%. Apenas 8, 2,2% 
tiveram temperaturas iguais ou superiores a 41,0°C (7).
Morreram 36 (10,3%) destes 352 doentes, dos quais 9  (25%)  tinham 
febre máxima < 39,0°C e apenas 1 (2,8%) tinha temperatura igual ou 
superior a 41,0ºC mas 2 (6%) tinham temperaturas máximas inferiores 
a 38,0ºC (7).

Nestes doentes com temperaturas baixas, a intuição médica, leva a 
orientá-los de forma quase igual aos que têm febre. Isto acontece 
todos os dias, e em todos os locais em que se observam doentes. 
Surpreendente é não existirem definições consensuais de febre e, 
consequentemente de «subfebril» (1,8-13). 
A definição de «subfebril» será sempre arbitrária e, consequentemen-
te, haverá diferentes critérios, tanto em livros como em diversas publi-
cações. Concretamente em relação à temperatura axilar, as definições 
de «subfebril» conseguidas em pesquizas online (12), enquadram-se 
nas respostas obtidas no inquérito atrás citado (Tabela I) (2):

Tabela I •  Respostas de 301 médicos e 125 enfermeiros à pergunta «Definição 
de subfebril» (2):

Definição de subfebril: qual a 
resposta certa?

Médicos Enfermeiros Estat.

1. Antecede a febre 13 (4,3%) 7 (5,6%) 0,569
2.Temperaturas entre 37,1-37,5ºC 48 (15,9%) 42 (33,6%) <0,001
3. Temperaturas entre 37,5-38ºC 138 (45,8%) 50 (40,0%) 0,309
4. Não existe 90 (29,9%) 23 (18,4%) 0,014
5. Não sei 12 (4,0%) 3 (2,4%) 0,312

Mas o que predomina é o livre arbítrio. Exemplos: «Denomina-se tempera-
tura subfebril, a temperatura rectal que oscila entre 37,8ºC  e 38,3ºC» (14); 
«… 21 patients were afebrile (axillar temperature < 37,0ºC) but the remain-
ing 28 were subfebrile (37,1ºC - 38,5ºC)» (15). Convém reparar nestas duas 
definições ─ temperatura rectal para uns, temperatura axilar para outros ─ 
e nos disparates da última (15).
Percebe-se que alguns autores pretendem dizer «febre baixa», o que se 
aceita. Mas preocupa-me o conceito de «quase doente» com que alguns 
profissionais de saúde conotam muitos destes estes reais doentes.

Por exemplo 37,8ºC axilar é claramente febre: é uma temperatura baixa para 
tem quem uma temperatura basal média na axila de 36,5ºC mas significa-
tivamente mais elevada para quem tem uma média basal de 35,0ºC (1,10-13.
A palavra subfebril surge em alguns dicionários médicos (5). Mas dos 
resultados da pesquisa de «subfebrile» em motores de busca (Tabela 
I), na Wikipedia, em dicionários médicos de renome (16), em livro de tex-
to específico sobre febre (17), em livros generalistas de pediatria (18,19), 
no Harrison’s Principles of Internal Medicine (20) ou numa publicação es-
pecífica sobre termos do glossário (vocabulário dos termos técnicos) 
da fisiologia térmica (21), o resultado foi sempre o mesmo: «No results 
found». Zero citações! (Tabela I).

Tabela I •  Resultados das pesquisas das palavras «fever» e «subfebrile» nos 
motores de busca Google, Sciencedirect e PubMed.

Resultados
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Google 227.000.000 51.800
Todas 

as 1.000 
consultadas

0

ScienceDirect 
(artigos) 385.681 1.009

Todas 
as 1.000 

consultadas
0

PubMed (artigos) 165.800 220 Todas 0
Wikipedia - 0 - -

Conclusão:  o conceito «subfebril» não consta na literatura científica fidedigna de 
referência.

A temperatura axilar é fiável? Não.    
Nem a timpânica, nem a oral, nem a temporal…
Para agravar a interpretação do conceito «subfebril», a maioria dos 
profissionais de saúde desconhece que apenas a temperatura retal é 
fiável (1,22,24). E muitos profissionais colocam limites artificiais e arbitrá-
rios na idade limite para avaliação da temperatura rectal.
A este propósito realça-se um estudo realizado com doentes adultos, 
entre os anos 2002 e 2011, no St Luke’s-Roosevelt Hospital Center 
of Columbia University, um centro universitário de referência, com um 
dos mais prestigiados hospitais americanos. Retrospetivamente foram 
comparadas as temperaturas iniciais (oral, axilar e temporal) com a 
avaliação subsequente da temperatura retal (22). Nos 27.129 doentes 
nos quais depois foi avaliada a temperatura retal a avaliação inicial 
foi respetivamente: oral em 94%, temporal em 3,6% e axilar em 2,3% 
(apenas). Não constam avaliações timpânicas (22).
Neste estudo, os falsos negativos (comparativamente à avaliação re-
tal) de qualquer outro método rondaram os 20%: oral 18,5% (4.714 de 
25.513), temporal 22,3% (219 de 983), axilar 25% (160 de 634) (22). 
Os 25% de falsos negativos da temperatura axilar (comparativamente 
à temperatura retal) em idade adulta (22), enquadra-se nos 27% de fal-
sos negativos constatados em dois estudos pediátricos (25,26). 
Num estudo prospetivo pessoal em cuidados primários, sempre por um úni-
co investigador, iniciado há 8 anos, em doentes com idades entre 0 e 10 
anos de idade. As crianças foram observadas entre as 16 e as 21 horas. A 
principal queixa foi febre. Dos 477 episódios febris (EFs) com temperatura 
retal > 38,0ºC, 129 (27%) tinham temperaturas axilar < 37,3ºC (26). 
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Para além disso, mais 143 EFs (30%) tinham temperatura axilar > 
37,3ºC mas < 38,0ºC (26). Isto é, para além dos 27% de falsos nega-
tivos, mais 30% dos EFs seriam rotuladas (mal) como «subfebris».  
No total dos 477 EFs com temperatura retal ≥ 38,0°C, 57% tinham 
temperaturas axilares inferiores a 38,0ºC (26). 
Por outro lado, destes 477 EFs, 212 tinham temperatura retal > 39ºC. Destes 
apenas 2 tinham temperaturas axilares < 37,3ºC (1% de falsos negativos), 
mas 44 (21%) tinham temperaturas axilares < 38,0ºC. Isto é, 21% das tem-
peraturas retais ≥ 39,0°C seriam classificados como «subfebris» (26). 
O incorreto rótulo de «subfebril»  poderá ter, como consequência, um 
provável menor investimento no esclarecimento etiológico da causa da 
febre e na correspondente orientação terapêutica.

Os  27% de falsos negativos da temperatura axilar em EFs na criança,  
comparativamente ao método padrão (retal) (26),  é sobreponível aos 28% 
(25) e 30% (23) de falsos negativos da temperatura timpânica (meta-análise 
de 25 estudos (23) – último em 2014) (24), aos 20% de falsos negativos e 
50% de falsos positivos da temperatura temporal (27), e aos 58% de falsos 
negativos da temperatura frontal com termómetro de infravermelhos de 
contacto (24). 
Mas enquanto os falsos negativos das avaliações timpânica, da artéria 
temporal e cutânea por infravermelhos resultam de erros de técnica, na 
avaliação axilar os erros resultam de questões fisiológicas: vasoconstrição 
periférica, no inicio da subida térmica. Assim, realizar-se uma segunda 
avaliação da temperatura axilar, cerca de uma hora depois da inicial, 
minimizará em muito a baixa sensibilidade de temperatura axilar o que 
provavelmente não acontecerá com outros métodos (1). 

Conclusões

O subfebril não existe. É uma mentira contada a toda hora, que se tornou 
numa verdade. É um dogma assente na conveniência de que é preci-

so olhar com alguma cautela para alguns indivíduos doentes, mas com 
temperaturas inferiores à da definição tradicional de febre (38,0ºC).
Na realidade a definição tradicional de febre têm muito falsos negativos 
e alguns falsos positivos. Esses falsos negativos e falsos positivos 
ocorrerão em indivíduos cujas temperaturas basais se situam nos ex-
tremos da distribuição gaussiana (1).
Por outro lado, o principal propósito da avaliação da temperatura é de-
terminar da presença ou não de febre, sendo menos importante o grau 
exato da temperatura corporal (28,29). Isto é, numa avaliação da tempera-
tura corporal, muito mais do que o valor exato de temperatura, importa 
reconhecer se o individuo está ou não doente (28,29). 

Porque a presença de outros sinais ou sintomas num doente é muito 
mais importante do que um valor real da temperatura (28,29),  felizmente 
que o bom senso, em geral, leva a investigar e a tratar o dito «subfebril» 
sintomático. 

Tinham idade pediátrica 22 dos 121 doentes que realizaram hemocultu-
ras com temperaturas «subfebris», realizadas no extinto Centro Hospita-
lar de Coimbra nos anos 2006 a 2014 (12). 

Será sempre perigoso rotular um real doente como estando «quase doente»

Aos doentes internados, a reavaliação da temperatura (axilar ou noutro lo-
cal) nas horas seguintes reduzirá muito a taxa de falsos negativos (1),   o  que 
poderá não acontecer com os doentes que se mantêm em ambulatório ... 

Mas os grandes problemas colocam-se com formatados… Outro pro-
blema, decorrente disso, são os doentes aos quais são ignoradas as 
queixas, pelo pressuposto de que «não tem febre».

Manuel Salgado
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