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Introdução
A febre,  é um resultado da resposta imunitária do organismo no combate a um processo infeccioso de origem
bacteriológico ou viral. A febre é  um dos focos de atenção em Enfermagem, que dada a sua frequência,
assume  importância nos cuidados pediátricos, além disso, consiste na razão mais comum de procura dos
serviços de saúde pelos os pais, criando um impacto relevante quer nos cuidados de saúde primários  quer nos
secundários (DGS,2018). A elaboração  deste poster infográfico teve como principal objetivo apresentar a
informação essencial direcionada para pais sobre febre em idade pediátrica.

Descr i ção

Trata-se de um poster que explica o que é a febre pediátrica,
assim como os sintomas e consequências. Inclui o conceito de
febre, métodos de avaliação, sinais de alerta e onde recorrer.
O poster foi exposto numa sala de espera referente à área de
saúde Infantil/Juvenil, na qual, os utentes esperam pela sua
consulta. Torna-se num momento de os pais obterem
conhecimentos à cerca do tema, transformando o seu tempo
de espera em tempo útil e lucrativo afim de promover a
literacia em saúde (Piantino et al., 2017).
Todo o conhecimento foi descrito de forma clara, sucinta e
direta, tanto a nível da sua estruturação em termos de
espaçamento no devido poster, como também da visibilidade
dos tópicos chave através das cores, desenhos e tipo de letra,
que fossem ao encontro de cada idade.

Conc lusão
Este tipo de suporte é particularmente útil na promoção de saúde por  ser de baixo custo e de fácil acesso ao
público (Brito, 2018). A sua conceção foi promotora de competências como estudante do curso de Enfermagem.

Referênc ias
Brito, D. V. (2018). Produção de um poster infográfico para apoio à perceção do risco em medicina do viajante. Anais Do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 17, 91–95.
https://doi.org/10.25761/ANAISIHMT.279
DGS. (2018). Febre na Criança e no Adolescente-Definição,Medição e Ensino aos familiares/Cuidadores. DGS. https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0042018-de-030820181.aspx
Piantino, C. B., Vanin, A. C., Vieira, M., & Souza, D. H. I. (2017). Propostas de ações educativas no ambiente escolar como prática de promoção da saúde. Ciência ET Praxis, 9(17),
49–52. https://revista.uemg.br/index.php/praxys/article/view/2271

https://doi.org/10.25761/ANAISIHMT.279
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0042018-de-030820181.aspx
https://revista.uemg.br/index.php/praxys/article/view/2271

