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OBJETIVOS

• Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bases de dados
do Pubmed, BVSalud, Scielo para revisão de literatura,
utilizando os descritores febre reumática, miocardite,
endocardite, cardite.

REFERÊNCIAS

• Em relação ao impacto clínico, a doença nas fases agudas
e crônicas, determina repercussões em todas as idades.
Elevados índices de morbidades são observados nas
crianças e adolescentes, faixa etária na qual se observa
maior frequência de sintomas e internação devido a fase
aguda. Não existem sinais e sintomas patognomônicos,
nem laboratório específico e muitas vezes encontram-se
dificuldades para a caracterização da doença, o que
contribui para o subdiagnóstico.

• Embora não haja um quadro clínico típico da FR, as
complicações mais comumente encontradas são: artrite
de grandes articulações; cardite, sendo endocárdio é
afeto em 90% dos casos; coreia; eritema marginado e
nódulos subcutâneos (PEREIRA, 2017).

• A febre reumática é uma doença que pode evoluir com as
complicações mais graves, o qual pode ser prevenida. A
deficiência do conhecimento do profissional em saúde
em relação ao manuseio clínico de tal comorbidade
contribui para que a febre reumática seja um problema
de saúde pública. Logo, faz-se necessário promover ações
em medicina preventiva eficazes para a população.
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• A febre reumática é uma doença inflamatória, sistêmica,
deflagrada pelo agente infeccioso Streptococcus B-
hemolítico do grupo A, que ocorre em pessoas
geneticamente predispostas (MOTA, 2014);

• Essa doença constitui um problema de saúde pública e um
desafio para a comunidade científica (MOTA, 2014).

• Em 2002, 5000 casos novos foram reportados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

• Segundo os dados do Ministério da Saúde há uma
estimativa de prevalência próximo de 3% entre crianças e
adolescentes, sendo responsável por 40% das cirurgias
cardíacas no país (PEIXOTO, 2011).

• Nessa afecção não há um predomínio de cor e afeta ambos
os sexos por igual, ainda que o prognóstico seja pior para as
mulheres. É uma doença que predomina na idade
pediátrica, entre 5 a 15 anos, sendo que a média de idade
de 10 anos. Apenas em 20% dos casos ocorre em adultos. É
bastante rara antes do 3 anos e após os 23 anos (PEIXOTO,
2011).

• Os estudos tem demonstrado que há uma grande
associação com as condições socioeconômicas e os
desenvolvimento de febre reumática e consequentemente
suas complicações, sendo a cardiopatia reumática, bastante
restrita a países em desenvolvimento e a queda na
incidência nos países desenvolvidos decorre das melhores
condições de vida (PEIXOTO, 2011).

• Sua manifestação clínica mais importante é a doença
cardíaca e se caracteriza por valvulite, das válvulas mitral e
aórtica, o qual pode se cronificar e originar sequelas
incapacitantes. Em 75% dos primeiros ataques, ocorre
artrite. A cardite ocorre em 40% a 50% dos casos, a coreia
em 15%, os nódulos subcutâneos e eritema marginado em
menos de 10%. Sendo que a cardite reumática é a mais
comum em crianças, e artrite predomina em adultos
(PEIXOTO, 2011).

• Hoje em dia, se o faz diagnóstico do primeiro surto de FR
utilizando os critérios de Jones modificados pela American
Heart Association em 1992 (PEIXOTO, 2011).

• Realizar uma revisão bibliográfica para explanar acerca de
febre reumática e suas complicações.

Sinais Maiores Sinais Menores

Artrite Artralgia

Cardite Febre

Coréia Aumento de VHS

Eritema marginado Aumento do PCR

Nódulos subcutâneos Aumento do espaço PR

Evidência de infecção estreptocócica prévia

ASO e/ou outro anticorpo antiestreptocócico elevado ou em 
elevação; cultura de orofaringe ou teste rápido para estreptococos 
positivos

Tabela 1 – Critérios de Jones (1992)

Fonte: PEREIRA, 2017..


