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Serve o presente Guia para uniformizar os procedimentos a tomar pel ‘O 

Castelinho face a alterações do estado de saúde das crianças que fre-

quentam a Ins$tuição. 

 

Deverão ser cumpridas as diretrizes nele descritas, salvaguardando-se 

situações omissas que deverão ser ponderadas pela Enfermeira e/ou 

Médica da Ins$tuição. 

 

Pretende-se que seja um instrumento facilitador que permita a todos 

uma abordagem mais simplificada e com menor risco de dúvidas acerca 

de como atuar. 
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 Toda e qualquer alteração do estado de saúde da Criança deverá 

ser comunicada à Enfermeira durante o seu período de trabalho, sendo 

que na sua ausência deverá ser registada na folha de ocorrências anexa a 

este Guia (anexo I). 

 Aquando do período de trabalho da Enfermeira, é da responsabili-

dade desta a comunicação com os Pais no que concerne às alterações ao 

estado de saúde da Criança. Nos períodos em que a Enfermeira não está, 

este contato deverá ser feito pela Educadora e, na sua ausência, pelas Aju-

dantes de Educação, sendo registado na folha de ocorrências. 

 

 

A�"� ����!#$� �� M����!#$� 

 

 A Criança não deve trazer quaisquer medicamentos para a Ins$tui-

ção, a não ser os estritamente necessários. Estes só serão administrados 

mediante a assinatura do Impresso de Autorização de Administração de 

Medicamentos (anexo II), bem como a apresentação do Guia de Trata-

mento anexo à receita médica (ou fotocópia).  

 A administração dos medicamentos é feita pela Enfermeira excetu-

ando os casos em que ela não está de serviço, devendo ser administrado 

pela Educadora/Ajudantes de Educação. 

 No caso dos medicamentos não estarem acompanhados de receita 

médica, a sua administração estará a cargo dos Pais/Encarregados de Edu-

cação, pelo que a Ins$tuição não se responsabiliza pelos mesmos. 
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F>?@> ___________________________________________________ 5 

VCDEFGH _________________________________________________ 6 

DEJ@@>EJ _________________________________________________ 7 

CGLMNLFEOEF> _____________________________________________ 9 

QN>RJH _________________________________________________ 10 

H>DJFGDJH _____________________________________________ 10 

ELFG@H> ________________________________________________ 11 

ETEHFJUEH  (V>DG@@JWEJ LJHJX) ______________________________ 11 

F>@ERJH HNT>@YEZEJEH  ______________________________________ 12 

F>@ERJH T@GYNLRJH _______________________________________ 12 

H>DG@@JWEJ >UF>@LJ______________________________________ 13 

CGLONXHC>H _____________________________________________ 13 

D>HDJEG ________________________________________________ 14 

PEZJRJH R> J?>XVJH > O>HTJH ________________________________ 15 

ELWJHWJD>LFG (Z@EJL[J ZGLHZE>LF>) ________________________ 16 

AXWG@EFDG R> SNTG@F> B]HEZG R> VERJ ________________________ 17 

AL>UG I _________________________________________________ 18 

AL>UG II ________________________________________________ 19 
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Considera-se febre uma temperatura axilar superior a 38ºC. 

Como proceder? 

Se a criança está prostrada e/ou em sofrimento: 

⇒Informar o Encarregado de Educação, solicitando-lhe que venha 

buscar o seu Educando; 

⇒Solicitar autorização para administração de Paracetamol retal (Ben-

U-Ron) e, administrá-lo (registando a hora); 

⇒Desagasalhá-la e fornecer água. 

 

Se a criança está bem-disposta: 

⇒ Informar o Encarregado de Educação; 

⇒ Solicitar autorização para administração de Paracetamol retal (Ben-

U-Ron) e, administrá-lo (registando a hora); 

⇒Desagasalhá-la e fornecer água. 

⇒ Reavaliar a temperatura após uma hora de administração. Se es$-

ver a descer, reavaliar passadas duas horas; se se man$ver, reavali-

ar passada uma hora. 

 

NOTA 1: No caso de a temperatura subir após uma hora de administração do 

Paracetamol, de a Criança ficar prostrada e/ou em sofrimento ou no caso de o 

Encarregado de Educação não autorizar a administração de Paracetamol, a Cri-

ança deve ir para casa. 

NOTA 2: No caso de não se conseguir contactar o Encarregado de Educação, 

dever-se-á administrar o Paracetamol quando a temperatura for superior a 

38ºC. 
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Em caso de vómito, mais importante do que a situação em si é o estado 

geral da criança. 

 

Se a criança fica bem disposta após o vómito: 

⇒ Informa-se o encarregado de educação via telefónica; 

⇒ Faz-se uma pausa alimentar (incluindo líquidos) de duas horas; 

⇒ Após o período de pausa oferece-se água/ sumo (está no frigorífico do 

gabinete médico) aos golinhos e espaçadamente; 

⇒ Se passados 30 minutos de ter bebido o sumo, a Criança não vomitar, 

pode fazer uma alimentação normal. 

 

Se a criança fica prostrada/ em sofrimento após o vómito ou se apresen-

tar 2 ou mais vómitos: 

⇒ Informa-se o encarregado de educação via telefónica e solicita-se que 

venha buscar o seu Educando; 

⇒ A criança fica em pausa alimentar até o encarregado de Educação che-

gar. 

 

NOTA: Se o vómito apresentado for de coloração diferente do comum 

(por exemplo, vermelho ou preto) deve-se contatar o Encarregado de 

Educação para vir buscar a criança, ainda que esta esteja bem disposta. 
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Em caso de diarreia aplica-se o princípio referido anteriormente, isto é, o 

que prevalece é o estado geral da criança. 

 

Se a criança está bem disposta: 

⇒ Informa-se o encarregado de educação via telefónica; 

⇒ Reforça-se a administração de líquidos durante a permanência na Ins$-

tuição; 

⇒ Reforça-se a necessidade da higienização das mãos depois de a criança 

ir à casa de banho. 

 

Se a criança está prostrada/ em sofrimento ou se apresentar 4 ou mais 

dejeções diarreicas: 

⇒ Informa-se o encarregado de educação via telefónica e solicita-se que 

venha buscar o seu Educando; 

⇒ Reforça-se a administração de líquidos até o encarregado de Educação 

chegar. 

 

NOTA: Se a diarreia apresentada for de coloração diferente do comum 

(por exemplo, com raios vermelhos) deve-se contatar o Encarregado de 

Educação para vir buscar a criança, ainda que esta esteja bem disposta. 
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A conjun$vite é uma inflamação da conjun$va (membrana de tecido fina 

e transparente que recobre a superfcie interior da pálpebra e a parte 

branca do olho), geralmente causada por vírus, por bactérias ou por uma 

alergia . Pode ser uni ou bilateral. 

 

Conjun�vite alérgica - habitualmente é bilateral, os olhos ficam verme-

lhos, as pálpebras ligeiramente edemaciadas, existe pouca secreção, mui-

to lacrimejar e muita comichão. 

 

 

 

 

 

 

Conjun�vite viral: habitualmente começa por ser unilateral, ocorre rubor, 

edema e pode haver secreção em pequena quan$dade; por norma não há 

comichão mas sim ardor/desconforto. 
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Conjun�vite bacteriana: habitualmente começa por ser unilateral e ocorre 

edema palpebral, rubor e secreções amareladas/esverdeadas em grande 

quan$dade, associadas a dor/desconforto.  

 

 

 

 

 

 

 

O que fazer? 

 

Apenas as crianças com conjun$vites bacterianas têm indicação para ser 

afastadas temporariamente da Ins$tuição. Assim sendo dever-se-á infor-

mar o Encarregado de Educação e solicitar-lhe que venha buscar o seu 

Educando. 

 

No caso de apenas exis$r rubor, edema ou secreções aquosas ou amare-

ladas em pequena quan$dade ($po “remela” no canto do olho), dever-se-

á limpar com compressas embebidas em soro fisiológico regularmente 

(do canto externo para o canto interno do olho) e lavar/desinfetar as 

mãos depois de estar em contato com a criança e antes de tocar noutras. 



10  

Q?��!� 

 

O que fazer? 

 

⇒ Avaliar a presença de lesões (hematomas/feridas/epistaxis/entorses) e 

agir em conformidade; 

⇒ Em caso de trauma$smo da cabeça, deve-se vigiar o estado de consci-

ência da criança  - a sonolência pode ser normal se acontecer no perío-

do habitual da sesta!; 

⇒ Se a queda for muito aparatosa e/ou exis$r dúvidas acerca de possíveis 

lesões, deve-se contatar o Encarregado de Educação para que venha 

buscar a criança. 

 

 

H�"!��"!� 

 

Se o hematoma for secundário a queda, fazer aplicação de gelo durante 5 

a 10 minutos (consoante a tolerância da criança) e posteriormente aplicar 

Thrombocid. Se o hematoma surgir no período da manhã dever-se-á rea-

plicar o Thrombocid no período da tarde. 
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O que fazer? 

⇒ Evitar a movimentação da ar$culação lesionada; 

⇒ Elevar o membro lesionado; 

⇒ Aplicar gelo em períodos de 15 minutos, com intervalo de 45 minutos 

entre cada aplicação; 

⇒ Contactar os pais para que eles possam ir com a criança consultar um 

médico.  

 

 

EC���!D�� (E�"���!��!  !�!F) 

 

O que fazer? 

⇒ Sentar a criança com o tronco ligeiramente inclinado para a frente; 

⇒ Comprimir com o dedo a narina que sangra durante 5 a 10 minutos; 

⇒ Aplicar gelo exteriormente enquanto se faz a compressão; 

⇒ Pedir à criança para respirar através da boca e evitar assoar; 

⇒ Contatar os pais para levarem a criança ao hospital se a hemorragia 

se man$ver após 10 minutos do seu início. 
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O que fazer? 

⇒ Lavar as mãos; 

⇒ Calçar luvas descartáveis; 

⇒ Lavar a ferida com Soro Fisiológico, irrigando-a e nunca esfregando 

com compressa; Se a região à volta da ferida es$ver muito suja, lavar 

com água abundante e sabão; 

⇒ Secar a ferida com uma compressa, u$lizando movimentos suaves, do 

centro para a periferia; 

⇒ Não soprar para a ferida!; 

⇒ Se a ferida es$ver sangrante, proteger com um penso rápido ou com 

compressa e ligadura (consoante o local da ferida); 

⇒ Se não es$ver sangrante e for de pequenas dimensões, deixar ao ar. 

 

F����!� C��G? �!� 

 

O que fazer? 

⇒ Chamar ajuda e essa pessoa contacta o 112 e os pais da criança; 

⇒ Lavar as mãos; 

⇒ Calçar luvas descartáveis; 

⇒ Lavar a ferida com Soro Fisiológico, irrigando-a abundantemente; 

⇒ Proteger a ferida com compressas e lidagura/adesivo - se as compres-

sas ficarem saturadas com sangue, colocar novas por cima mas nunca 

re$rar as anteriores. 
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O que fazer? 

 

⇒ Calçar luvas descartáveis; 

⇒ Deitar a ví$ma; 

⇒ Chamar ajuda; 

⇒ Aplicar uma compressa esterilizada sobre a ferida ou, na sua falta, um 

pano lavado, exercendo uma pressão firme, conforme o local e a ex-

tensão do ferimento. Se as compressas ficarem saturadas de sangue, 

colocar outras por cima, sem nunca re$rar as primeiras. 

⇒ Fazer durar a compressão até a hemorragia parar; 

⇒ Se não parar ou caso a hemorragia seja em grande quan$dade, dever-

se-á chamar o 112 e depois os pais da criança (quem chama é a pes-

soa que foi chamada para prestar auxílio). 

 

 

C� @?F�H�� 

 

O que fazer? 

 

⇒ Manter a calma; 

⇒ Pedir ajuda a outra pessoa (e é essa pessoa que contata a enfermei-

ra , o 112 e a família da criança); 
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⇒ Deitar a criança de lado; 

⇒ Não colocar nada na boca da criança; 

⇒ Não tentar parar os movimentos durante a convulsão; 

⇒ Avaliar a temperatura corporal – se for superior a 38ºC, administrar 

um an$piré$co rectal após a convulsão parar e desagasalhar a criança;  

⇒ Se a criança já teve outras crises anteriormente, administrar o medica-

mento que lhe foi prescrito em SOS pelo médico; 

⇒ Controlar o tempo de duração;  

⇒ Quando a convulsão cessar e se a criança ficar inconsciente, colocá-la 

em PLS. 

 

 

D��"!�� 

 

O que fazer? 

 

⇒ Pedir ajuda a outra pessoa e é essa pessoa que chama a Enfermeira; 

⇒ Tentar despertar a criança, chamando-a e abanando-a suavemente; 

⇒ Colocar a criança em PLS; 

⇒ Tentar perceber a razão do desmaio; 

⇒ Se a criança despertar, manter a vigilância e chamar os pais/

responsáveis; 

⇒ Se a criança não despertar, chamar primeiramente o 112 e depois os 

responsáveis pela criança e manter a vigilância até chegada de socor-

ro. 
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O que fazer? 

 

⇒ Re$rar o ferrão com uma pinça (se es$ver visível); 

⇒ Limpar a região da picada (se es$ver suja); 

⇒ Aplicar gelo localmente; 

 

Quando levar ao hospital: 

⇒ Picadas múl$plas (enxame); 

⇒ Pessoas alérgicas; 

⇒ Picadas na boca ou na garganta (pelo risco de asfixia). 

⇒ Picadas de peixes venenosos/ouriços/alforrecas: 

⇒ Aplicar no local amónia ou, na sua falta, urina 

⇒ Também pode ser aplicado gelo. 

⇒ Se não se ob$verem bons resultados, transportar ao Hospital.  
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1. CHAMAR AJUDA! 

2. Inspecionar a boca da criança para verificar se existe algum corpo estranho 

facilmente re$rável - caso exista, re$rá-lo; 

3. Se o corpo estranho não for visível ou for de difcil remoção, deve-se incen$-

var a criança a tossir de forma enérgica e observar se o corpo estranho sai; 

4. Se a criança começar a ter tosse pouco eficaz, a ficar cansada ou “mudar de 

cor” (pálida ou cianosada): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a criança ficar inconsciente—iniciar SBV! 
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A �D� I 
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A �D� II 
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