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INTRODUÇÃO
CATEGORIA
RESULTADO DOS
ANALISADA
ESTUDOS
O conhecimento dos pais sobre a
criança febril envolve crenças Conduta
A
frente à
Uso de antipiréticos,
B
populares seculares, eventualmente criança febril
em especial o
paracetamol (n=5);
incorretas, levando a condutas
Medidas físicas
equívocas.
(n=2); Uuso de
OBJETIVO
antibióticos sem
Realizar uma revisão bibliográfica
prescrição médica
(n=2)
acerca dos conhecimentos e
condutas dos pais frente à criança Complicações da
Convulsões, danos
febril.
febre
cerebrais,
METODOLOGIA
desidratação e
morte (n=8)
Realizou-se busca na plataforma
PubMed dos descritores: "Fever" Continuação da Tabela 1.
AND "Parents" AND/OR "Child".
CONCLUSÃO
Critério de inclusão: artigos
Os estudos demonstram que a maioria
publicados de 2015 a 2020; cujos
dos pais possuem pouco conhecimento
títulos ou resumos contivessem os
a respeito da febre, o que pode levar a
descritores acima. Foram excluídos
repercussões como o aumento da
artigos
específicos
sobre
o
busca por serviços de saúde e a práticas
conhecimento dos pais da dengue e
incorretas do manejo desse sinal.
da febre mediterrânea e artigos que
Aponta-se, para a necessidade de
mediram apenas a eficácia de
medidas de educação para a população
intervenções educacionais sobre
geral, acerca da febre na criança.
febre. Após análise metodológica,
dez artigos foram incluídos nessa
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revisão bibliográfica.
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RESULTADOS
Knowledge, Attitudes, and Practices Among
B

CATEGORIA
ANALISADA

RESULTADO DOS
ESTUDOS

Definição da febre

Temperatura
>37,7ºC (n=8).

Forma de aferição
da temperatura

Uso de termômetro
digital (n=7).

Tabela 1: Achados principais dos estudos
analisados conforme categoria; “n” se
refere ao número de estudos.
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