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Objetivos 

A CRC é a mais grave manifestação da FR, pois pode deixar 

sequelas e levar a óbito. Manifesta entre 40-70% nos 

primeiros surtos, e é diagnosticada nas três primeiras semanas 

da fase aguda. O tratamento da FR é importante para evitar 

complicações relacionadas ao coração, e sua profilaxia se 

baseia no uso da penicilina G benzatina que é disponibilizada 

pelo Sistema Único de Saúde. A FR é uma doença 

inflamatória que pode ter complicações graves, mas que é de 

fácil prevenção, entretanto a quantidade de pacientes 

acometidos é muito significativa. Estima-se que ocorram a 

cada ano em torno de 500.000 novos casos de febre 

reumática. Como justificativa para esse crescimento e para ser 

qualificada como um problema de saúde mundial está o 

acesso médico precário, a difícil realidade econômica, a 

carência de informação da população e a deficiência de 

conhecimento médico em relação ao manuseio clínico da 

doença.  

Material e Método  

Resultados 

Conclusão  

O diagnóstico da FR é clínico, porém os critérios de Jones 

são considerados o “padrão-ouro” para o diagnóstico do 

primeiro surto. Os testes laboratoriais mais usados são a 

antiespreptolisina (ASLO) e a antidesoxyribonuclease B 

(anti-DNase). O ASLO confirma infecção anterior e se eleva 

por volta do 7° dia, mantendo alta por meses. Cerca de 20% 

dos pacientes podem não apresentar alteração no ASLO. A 

taxa de mortalidade por cardiopatia reumática no Brasil no 

ano de 2005 foi de 6,8% e no ano de 2007 foi de 7,5%. Gasto 

de 94 milhões de reais (2005) e 100 milhões (2007) em 

intervenções médicas, cirurgias e valvotomias percutâneas 

que trataram sequelas da FR. 

A febre reumática (FR) é causada por uma infecção pós-

faringoamigdalite. É advinda pelo estreptococo beta-

hemolítico do grupo A e se relaciona a uma resposta imune 

tardia. Afeta principalmente crianças e adultos jovens, 5 a 18 

anos, e a sua mais temível complicação é a cardiopatia 

reumática crônica (CRC). O presente trabalho objetiva 

ressaltar a importância do diagnóstico precoce da FR, com a 

finalidade de prevenir complicações cardíacas 

Obteve-se como base publicações que datam de 2009 até 

2016 e versam sobre febre reumática e suas implicações 

cardíacas, incluídas na base Scielo, Revista Brasileira de 

Clínica Médica e Fundação Oswaldo Cruz.  
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