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A vida é mais vida sem dor

Lisboa, 08 de maio de 2019

bene farmacêutica promove
reunião científica sobre febre na criança e no adolescente
na Madeira
A febre é um sinal e não uma doença!
Esta temática será abordada e debatida já no próximo dia 11 de maio de 2019, pelas 10:00, no Hotel Vida
Mar, no Funchal, pelos prestigiados Doutores José Luís Nunes, pediatra, e, Bruno Olim, farmacêutico e
moderada pelo Doutor Alfredo Tavares, Director Médico da bene farmacêutica.
O evento irá contar com a participação de mais de 100 Profissionais de Saúde Madeirenses.
A febre é o motivo mais frequente de procura de cuidados de saúde em idade pediátrica. Representa pelo
menos 20% das causas de recurso aos serviços, às urgências hospitalares e, cerca de 50% das urgências
realizadas em consultórios pediátricos. Em Portugal, a fácil acessibilidade aos serviços de urgência tem
contribuído para que os pais recorram frequentemente a estes numa fase muito precoce da doença febril. O
receio de uma infeção grave subjacente e das suas consequências tem criado uma “fobia da febre”.
A febre é tradicionalmente encarada pelos pais com uma conotação negativa. O conceito de febre como um
mecanismo fisiológico ativo e benéfico no controlo da infeção deve ser transmitido aos pais de modo a dissipar a obsessão pela apirexia.
Dos episódios infeciosos febris agudos (EFA) em idade pediátrica, cerca de 95% são devidos a infeções
benignas, víricas ou bacterianas, na sua maioria autolimitadas.
A abordagem da criança com febre é determinada pela gravidade da situação clínica, pela sua repercussão
no estado geral da criança e pelo grupo etário.
A mensagem aos pais e aos profissionais de saúde deve assentar na racionalização do tratamento, orientado não pelo valor de temperatura, mas pelo desconforto associado à febre, privilegiando esquemas de
monoterapia.
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bene farmacêutica
A bene farmacêutica, Lda. assume-se como uma companhia focada na terapêutica da dor, cujo compromisso é dispor de conhecimento e competências específicas que alicerçam a sua
relação com os profissionais de saúde. Simultaneamente, propõe-se a trabalhar em conjunto com todas as pessoas e instituições interessadas e empenhadas no tratamento da dor, dando
corpo à ideia de que "a vida é mais vida sem dor". Os seus produtos têm como substância activa o paracetamol (acetaminofeno), paracetamol+codeína e pentosano polissulfato de sódio
(PPS) e são dos mais prescritos pela classe médica e dos mais dispensados pela classe farmacêutica.
As suas marcas são reconhecidas como sendo as que maior confiança oferecem aos prescritores e utentes, estando presente em todos os lares portugueses. Consulte www.benefarmaceutica.pt
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