JORGE AZEVEDO COUTINHO
Ter noção da gravidade da doença em que há febre
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na infância, as doenças são frequentes e consideradas “normais”, sendo a maioria delas
benigna. A noção da gravidade da doença, é dada pelo modo como surgem e
evoluem todas as manifestações presentes. A febre é uma das manifestações mais
frequentes das doenças das crianças, quase sempre sem gravidade e até benéfica para
combater a infecção presente.
Contudo, numa criança com marcada quebra do seu estado geral, sem sinais de
“constipação”, tosse e olhos vermelhos, com febre alta de aparecimento súbito ou que se
arrasta e não cede facilmente aos antipiréticos, é mais provável que possa ter uma
infecção provocada por bactérias (do que por vírus) e por isso em termos teóricos com
maior gravidade.
As avaliações feitas pelos pais, relativamente à febre e a todos os outros sinais da doença
são importantes e orientam para uma observação médica mais ou menos rápida.
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