
 
      FEBRE I ANTITERMICS A PEDIATRIA 
 

 Equip de pediatria de l’ABS Bàscara 

 

INTRODUCCIÓ 
 

� La febre és el motiu de consulta més freqüent a pediatria. 
� La febre és un símptoma i el principal és buscar la causa d’aquesta.  
� La majoria de vegades la causa és deguda a infeccions víriques autolimitades i per tant, 

no hem d’associar la febre amb l’ús d’antibiòtics. 
 
DEFINICIÓ 
 

� La febre és una resposta natural de l’organisme i es defineix com  
la temperatura corporal mesurada a nivell rectal per sobre de 38ºC. 

� En lactants i nens petits per sota dels 2 anys es recomana prendre la temperatura a 
nivell rectal ja que es correlaciona més amb la temperatura central.  

� En els nens més grans es pot prendre la temperatura axil·lar encara que es menys fiable 
que la rectal. En aquest cas definim la febre com la temperatura axil·lar per sobre de 
38,5ºC.  

� El mètode més fiable es mesurar la temperatura amb un termòmetre de mercuri o digital. 
Les altres mesures preses a l’orella o amb termòmetres infrarojos al front no són fiables.  
 

ANTITÈRMICS QUE CAL UTILITZAR EN EL NEN  
 

� El benefici fonamental del tractament de la febre és buscar el confort del nen.  
� Si el nen té bon estat general i té una temperatura inferior de 38ºC, podem prescindir de 

donar-li antitèrmics ja que no millorarà la situació del nen.  
� El paracetamol (Apiretal®) és l’antitèrmic d’elecció en el nen pel seu perfil d’eficàcia i 

seguretat; l’ interval d’administració és cada 4-6 hores.  
� L’ ibuprofè és una alternativa eficaç (Dalsy®, Junifen®) sempre de segona elecció 

enfront el paracetamol. Cal evitar-lo en nens menors de 6 mesos i en general en el nen 
petit; és útil pels seus efectes antiinflamatoris en el nen més gran; l’ interval 
d’administració és 6-8 hores  

 
� Actualment no existeix evidència que justifiqui l’alternança d’antitèrmics paracetamol i 

ibuprofè (Apiretal® i Dalsy®) en el tractament de la febre. És una pràctica que està 
desaconsellada ja que la seva eficàcia i seguretat no estan demostrades, a més dels 
possibles errors en l’administració i el risc d’efectes secundaris i de toxicitat.  
 

MESURES FÍSIQUES COMPLEMENTÀRIES  
 

� Les mesures físiques poden ser d’utilitat sempre associades a l’administració dels 
antitèrmics i respectant el confort del nen  

� Hidratar al nen, oferir líquids, preferiblement aigua. Si fa lactància materna, oferir-li el pit 
� Mantenir un ambient tèrmic neutre (20-21ºC) i ventilat 
� Retirar la roba d’abric i del llit  
� Fer banys amb esponja d’aigua tèbia 
� Altres mesures com banys d’aigua freda i banys o fregues d’alcohol estan contraindicades 


