
O que fazer quando o meu bebé tem febre?

A febre num lactente é uma situação corrente que preocupa sempre os pais. Como deve reagir sem se alarmar?

Porque é que o meu filho tem febre?

O seu bebé tem febre se a sua temperatura for superior a 38° numa atmosfera normalmente aquecida.

A febre é uma reacção normal a uma agressão do exterior. Ela é o sinal de que o organismo do seu bebé está a defender-se contra

uma bactéria ou um vírus.

O nascimento de um dente ou uma vacina podem igualmente provocar febre.

A temperatura do bebé pode também elevar-se simplesmente porque está muito calor ou por estar demasiado coberto.

Como devo reagir?

A febre é um sintoma que deve levá-lo(a) a procurar consulta médica:

* Se o seu bebé tiver menos de 6 meses, porque a febre nunca é inofensiva.

* Se a febre se prolongar por mais do que um dia, apesar dos seus cuidados.

* Se o seu bebé estiver pálido.

* Se a febre for acompanhada por diarreias, vómitos, erupção cutânea ou tosse.

* Se a febre desencadear convulsões, que na maior parte dos casos são sem gravidade. Estas contracções musculares,

que agitam o corpo da criança durante alguns instantes, devem, no entanto, e imperativamente levá-lo(a) marcar uma

consulta.

Como fazer baixar a febre do meu bebé?

Não recorra à automedicação.

Dê-lhe frequentemente bebidas em pequenas quantidades.

Dê-lhe vários banhos ao longo do dia (a água do banho dos bebés deve estar sempre entre 36° e 37°). Ele refrescar-se-á

suavemente à medida que a temperatura da água for baixando. Não permita que a temperatura da água do banho baixe demasiado.

Não cubra demasiado o bebé.

Não sobreaqueça o seu quarto: 18° é suficiente.

Se a temperatura se mantiver acima dos 38,5°, será necessário fazer baixar a febre para afastar o risco de convulsões e para o

bem-estar do bebé. Peça um conselho médico.

Como tirar a febre ao meu bebé?

No recto, com um termómetro electrónico. A medição é precisa. Aplique um pouco de óleo de amêndoas doces ou vaselina sobre o

termómetro, segure as pernas o bebé com uma das suas mãos e introduza suavemente o termómetro no recto.
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No ouvido com um termómetro auricular a raios infravermelhos: a medição é menos precisa, mas é um processo menos

traumatizante.

Em caso de febre persistente, não tire a febre demasiado frequentemente: três vezes por dia será suficiente. Tome nota sempre que

tirar a temperatura para poder informar o seu médico.

Pode fazer baixar a temperatura do bebé recorrendo a medidas simples.

Não hesite em ouvir um conselho médico: é preferível marcar uma consulta se estiver com dúvidas.
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