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Febre de origem indeterminada
A Febre de Origem Indeterminada (FOI)
constitui um dos problemas mais desafiadores
e desorientadores em medicina clínica. Estas
febres podem persistir por semanas ou meses
na ausência de indícios ou achados clínicos
característicos. A maioria destas febres
obscuras é comprovadamente causada por
doenças comuns que se manifestam de forma
atípica, em vez de doenças raras e exóticas.
Petersdorf e Beeson, em sua clássica
monografia, especificaram 3 critérios para
definir a FOI:
1. Duração: pelo menos 3 semanas. Este
requerimento dispensa a necessidade de
considerar FOI ou febre viral de curta duração,
bem como a maioria das febres pós-operatórias.
2. Magnitude: temperatura acima de 38,3°C

em várias ocasiões. Este critério elimina
a necessidade de considerar indivíduos
com flutuações circadianas incomumente
proeminentes na temperatura corporal, com
leituras diárias da ordem de 38°C. Se estas
pessoas não estiverem clinicamente doentes,
suas temperaturas elevadas não devem causar
tanta preocupação.
3. Natureza obscura: desorientadora o
bastante para desafiar o diagnóstico após 1
semana de exames. Antigamente, era necessário
realizar exames em regime de internação, para
avaliar a FOI. Entretanto, com as mudanças das
práticas de admissão, a realização de exames
inteligentes e completos no decorrer de pelo
menos 3 consultas em ambulatório ou durante
3 dias no hospital é, atualmente, considerada
suficiente.
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Causas de FOI ao longo de 5 décadas

Causa
Infecções
Neoplasias
Vasculopatias
colágenas
Ouras causas
especíﬁcas
Não
diagnosticada

New Haven,
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1961 (% de 100
(% de 128
pacientes)
pacientes)
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* Percentuais modificados para conformação aos critérios diagnósticos usados nas séries norteamericanas.
FOI = febre de origem indeterminada.
História e exame físico
Com raras exceções, nem a temperatura nem o padrão de
febre permitem discriminar entre as causas de FOI. A revisão
detalhada da história é essencial, em particular com relação
a viagens, exposição a animais, riscos ocupacionais e outros
fatores epidemiológicos; cirurgia ou traumatismo prévio; ou
aspectos relevantes a cada um dos diagnósticos destacados.
Quando os achados físicos são avaliados, é necessário atentar
especialmente às estruturas que podem ser fontes inaparentes
de febre obscura, como o sistema cardiovascular, as vísceras
abdominais e o trato geniturinário. Os linfonodos devem ser

examinados não só quanto à distribuição habitual, mas também
nas áreas epitrocleares e ao longo do aspecto medial da parte
superior do braço. Verificar a pele, leitos ingueais e membranas
mucosas em busca de petéquias e lesões vasculíticas pode
fornecer indícios significativos de um diagnóstico de endocardite
ou vasculopatias colágenas. O exame fundoscópico pode revelar
a existência de tubérculos coroidais ou sinais de vasculite ou
endocardite. O exame retal é particularmente importante para
idosos ou pacientes obtundidos, nos quais um abscesso perirretal
ou prostático pode ser negligenciado.
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Exames laboratoriais comuns
Hemoculturas: São importantes as solicitações de
hemoculturas, se possível antes do uso de medicação
antimicrobiana. Caso o paciente estiver sob vigência de
antimicrobianos, procurar coletar antes da administração da
próxima dose.
Exames sorológicos: Os exames sorológicos comumente
usados em casos de FOI são os ensaios de aglutinação para
Brucella e Salmonella (em geral, de pouca utilidade); a
determinação do título de antiestreptolisina O (ASLO) (em
caso de suspeita de febre reumática aguda); o teste VDRL para
sífilis; exames sorológicos para infecções menos comuns (p. ex.,
psitacose, toxoplasmose e CMV); o teste de fator reumatoide; e
testes de anticorpo antinuclear. O teste de detecção de HIV deve
ser realizado para avaliar os fatores do hospedeiro que podem
predispor à FOI.
Velocidade de hemossedimentação (VHS): Em casos de FOI,
um VHS acima de 100 mm/h é sugestivo de vasculite, mas
não permite diferenciar entre este distúrbio e as neoplasias,
tuberculose ou infecções pirogênicas.

Bioquímica e enzimas séricas: Os resultados dos testes de
função hepática podem indicar um envolvimento primário (p.
ex., hepatite ou abscesso hepático) ou infiltração secundária (p.
ex., tuberculose miliar) do fígado.
Testes cutâneos: Os testes cutâneos, como Intradermorreação
de Mantoux, podem ter utilidade diagnóstica.
Exame do líquido espinhal: Geralmente é pouco compensador,
exceto quando o paciente apresenta sinais ou sintomas
envolvendo o SNC, como cefaleia ou rigidez cervical.
Febre de Origem Indeterminada (FOI) não diagnosticada
Em 10 a 15% dos pacientes com FOI, um workup detalhado
falha em revelar o diagnóstico. Em metade destes casos, a
febre resolve-se espontaneamente. A reavaliação do paciente,
passadas algumas semanas ou até meses, pode estabelecer
o diagnóstico. O prognóstico dos pacientes com FOI não
diagnosticada é surpreendentemente favorável.

Causas de FOI
Infecções sistêmicas
Tuberculose (miliar)
Endocardite
infecciosa
(especialmente,
endocardite
bacteriana,
mas
também
endocardite com etiologia fúngica, febre Q ou
clamidial)
Bacteremia a partir de loco primário não
evidente
Meningocococemia crônica
Brucelose
Listeriose, vibriose,
leptospirose, febre
recidivante (causada por Borrelia recurrentis),
febre da mordida do rato (causada por
Streptobacillus moniliformis ou Spirillum minus)
Diversas
Psitacose, toxoplasmose (forma adquirida
disseminada), febre Q, infecções micóticas
profundas disseminadas (p. ex., histoplasmose,
blastomicose, criptococose, infecção por CMV,
doença de Whipple)

Infecções localizadas e abscessos
Infecções hepáticas
Abscesso hepático
Colangite
Infecções intraperitoneais
Região abdominal superior: empiema
da
vesícula
biliar;
abscessos
pericolecísticos
e
sub-hepáticos;
abscessos subfrênicos da direita ou
esquerda; abscesso de fundo de saco
Região abdominal inferior: abscessos
periapendicular e peridiverticular
Outros abscessos intra-abdominais
Abscesso tubo-ovariano, doença
inﬂamatória pélvica, abscesso pélvico
Abscesso retroperitoneal, abscesso
pancreático
Infecções no trato urinário
Abscesso perinéfrico
Carbúnculo renal
Pielonefrite com obstrução ureteral e
Distúrbios metabólicos e hereditários
pionefrose
Febre do Mediterrâneo familiar, doença de Fabry
Abscesso de próstata
Febre farmacológica
Distúrbios termorregulatórios
Agentes
antimicrobianos
(antibióticos
Disfunção
hipotalâmica (p. ex.,
betalactâmicos, sulfonamidas, nitrofurantoína,
causada
por
AVE ou tumores),
isoniazida), anti-hipertensivos (hidralazina),
anticonvulsivos (fenitoína), alopurinol e encefalite
muitos outros

Neoplasias
Malignidades hematopoiéticas:
doença de Hodgkin e outros linfomas,
leucemias,
metaplasia
mieloide,
histiocitose maligna
Outras malignidades: câncer de
células renais, câncer de cólon,
hepatoma
Neoplasias benignas: mixoma atrial
esquerdo, feocromocitoma
Vasculopatias colágenas
Arterite temporal, artrite reumatoide
juvenil de aparecimento no adulto,
granulomatose
de
Wegener,
poliarterite,
lúpus
eritematoso
sistêmico, policondrite recidivante
Condições diversas
Embolia pulmonar, cirrose e hepatite
alcoólica, enteropatia inﬂamatória,
tromboﬂebite, febre factícia
Doenças granulomatosas
Sarcoidose, hepatite granulomatosa
idiopática
Distúrbios endócrinos
Insuﬁciência suprarrenal,
tireotoxicose, hiperparatireoidismo

AVE = acidentes vasculares encefálicos; CMV = citomegalovírus; FOI = febre de origem indeterminada.
Adaptado da fonte: http://assinantes.medicinanet.com.br/conteudos. Baseado em artigo de revisão escrito por
Harvey B. Simon, professor de medicina da Harvard Medical School e do Massechusetts Institute of Technology (MIT), e
médico do Massechusetts General Hospital. Publicado originalmente em 2006, e revisado em outubro de 2014.

