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Medicaments per a
la febre en infants

No s’haurien d’alternar
medicaments per al tractament
de la febre en infants

Aquesta fitxa és una recomanació adreçada als ciutadans per a l’ajuda a la presa
de decisions en l’atenció sanitària i ha comptat amb la col·laboració de la Societat
Catalana de Pediatria. No és de compliment obligat ni substitueix el judici clínic
del personal sanitari.
La febre en infants
La febre és l’elevació de la temperatura corporal i és la resposta natural del cos a una
infecció. És el signe més comú i freqüent de malaltia i no és perjudicial per ella mateixa
sinó que normalment és el símptoma secundari d’una infecció. Pot causar sensació
de fred, malestar, cansament i disminució de la gana. La febre en els nens i les nenes
és un dels motius de consulta més habituals als centres d’atenció primària.
El tractament per fer baixar la febre inclou: els antitèrmics, que són medicaments tipus
paracetamol i ibuprofè; així com també altres mesures com, per exemple, treure l’excés
de roba o fer banys amb aigua tèbia.
Per què no s’han d’alternar medicaments per a la febre?
1. Els resultats dels estudis mostren que alternar aquests medicaments no aporta
millora en el tractament de la febre.
2. A més, el fet d’alternar els dos medicaments pot afegir confusió a la dosi que s’ha
de prendre i afavorir els errors. S’han de tenir en compte, també, els efectes adversos
que poden provocar la combinació dels dos medicaments.
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Informació complementària
L’Essencial és una iniciativa de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que identifica pràctiques
clíniques de poc valor i promou recomanacions per tal d’evitar-ne la realització.
Aquestes recomanacions són consensuades i avalades per les societats científiques,
els professionals sanitaris, els pacients i l’AQuAS.
Per a la redacció d’aquesta recomanació s’ha comptat amb la participació
i col·laboració del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. La
recomanació completa es pot consultar a la pàgina web del Projecte Essencial
http://essencialsalut.gencat.cat
Per a qualsevol informació addicional pot adreçar-se al telèfon 061 de CatSalut
Respon.
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