
 

Quando ir à urgência? 

Uma criança que tem febre não necessita sempre consultar. 

A febre é uma reação normal do corpo humano 
exposto à certos vírus e bactérias. Ela se caracteriza 
pelo aumento da temperatura do corpo. É um meio 
normal de defesa do organismo. Uma criança que tem 
febre deve permanecer em casa. 

Nas crianças, as infecções são mais frequentemente 
causadas por vírus, como o do resfriado, o da gripe e o 
da gastroenterite. Em geral, estas infecções não duram 
muito tempo e se curam por si mesmas. 

Os cuidados feitos em casa podem melhorar o 
conforto da criança durante o período de reestabelecimento. 

Consulte Québec.ca  para mais informações sobre os cuidados que você poderá ter com seu filho e em 
qual momento será necessário consultar um médico: 

 Fièvre chez l’enfant  (Febre em criança) 
 Grippe (influenza)  (Gripe- Influenza) 
 Hygiène nasale   (Higiene nasal) 
 Gastroentérite (gastro)  (Gastroenterite) 

O guia Mieux-vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans (viver melhor com seu filho da gravidez aos 2 
anos) contém igualmente muitas informações úteis. 

Você acredita que precisa consultar?  

 Se seu filho tem um médico de família, contate o consultório.  
 Se seu filho não tem médico de família, ligue para o guichê de acesso de primeira linha no 811, 

opção 3.  
 Se você gostaria de se aconselhar ou não está convicto de que deve consultar, contate o Info-Santé 

811, opção 1, para ter acesso a linha prioritária para os pais de crianças de 0 a 17 anos. Uma 
enfermeira poderá lhe ajudar rapidamente. 
 

 Não hesite a consultar o seu farmacêutico para conselhos sobre medicamentos a utilizar e para outros 
conselhos de saúde. 

Os bebês têm mais risco de pegar certas 
doenças respiratórias infecciosas. Para limitar 
os riscos nos bebês de menos de três meses: 

 Fique em casa e reduza o número de 
visitas; 

 Evite as atividades e as interações 
sociais não essenciais; 

 Peça às pessoas que usem máscara na 
presença de seu bebê. 

 


