
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ENFERMAGEM 

 

 

LOCAL: CEI HERMANN GMEINER= Abril, Maio, Junho. 

 

  Com o propósito de promover bem estar, evitar doenças e oferecer retorno 

seguro de qualidade às crianças matriculadas neste Centro Educacional Infantil declara, para 

os devidos fins que realizei orientações sobre protocolo de saúde, doença, formas de 

transmissão, pratica de proteção e segurança e todo procedimento para retorno seguro livre 

de pandemia. 

 

  Os pais foram claramente informados, nas semanas anteriores as condições 

abertura do CEI, seu papel ativo no respeito ás medidas de distanciamento físico, o 

monitoramento do aparecimento de sintomas na criança com uma medição diária da 

temperatura antes da saída para escola, obrigatório uso da máscara para entrar no  espaço, 

o que fazer caso aconteça se criança pegar covid. 

Em parecia com UBS, fomos orientandos pela gerente de enfermagem, sobre como agir 

diante de casos suspeitos e/ou casos confirmados, sobre o tempo de isolamento das crianças 

e educadores, respeitando os dias de atestado médico fornecido pelo mesmo, orientados a 

notificar junto aos órgãos PSE COVISA ( doenças transmissíveis), e sistema DIPED contendo 

todos os dados dos contactantes para monitorizarão dos  casos. 

Realizamos uma notificação de uma educadora que testou positivo para covid-19 e esta 

hospitalizada em estado grave avançado para um AVCI, devido complicações da covid -19. 

Orientamos a família a permanecer em casa observando aparição de sintomas, devendo assim 

procurar o atendimento médico.  

Orientado e solicitado a atualização da carteirinha de vacina das crianças (Campanha Influenza 

2021), para as famílias atendidas. Realizado auditoria nas ficha de saúde,  telefones para contato 

e livro de ocorrência sempre atualizado. 

Registra-se ainda, que é rotina deste técnico de enfermagem deste CEI, verificar as carteiras 

de vacinas das crianças junto à UBS e levar ao conhecimento dos pais. Além disso, houve 

Campanha de Vacinação  contra gripe nas escolas próximo da UBS, a qual foi aplicada pela 

UBS Orion. 

 

Foi realizado Sorologia em todos os funcionários do CEI e orientamos quanto a importância da 

vacinação conta COVID-19, as colaboradoras de 47 anos foram orientadas a fazer o cadastro no 

órgão responsável e se vacinar. 



Consta no livro/pasta de registros do CEI HERMANN GMEINER, os nomes das crianças, cujos 

pais precisam enviar cópias dos cartões de vacinação atualizados, sendo informados dos 

seguintes procedimentos: 

 

a) Para dar medicamentos às crianças é necessário apresentar receita médica legível e 

atualizada; 

 

b) O manuseio da medicação é sempre feito com lavagem de mãos e uso de álcool gel; 

 

c) Uso correto de EPIS; 

 

d) Além disso, o espaço físico é sempre mantido limpo e organizado, observando-se as 

calhas para evitar água parada como controle de segurança, em combate e prevenção 

contra dengue. 

 

 

Finalizo a visita reforçando sobre os protocolos de saúde, uso de máscaras e álcool em gel, 

lavagem das mãos sempre. 

 

  Consta no livro/pasta de registros do CEI HERMANN GMEINER, os nomes das 

crianças, cujos pais precisam enviar cópias dos cartões de vacinação atualizados, sendo 

informados dos seguintes procedimentos: 

 

e) Para dar medicamentos às crianças é necessário apresentar receita médica legível e 

atualizada; 

 

f) O manuseio da medicação é sempre feito com lavagem de mãos e uso de álcool gel; 

 

g) Uso correto de EPIS; 

 

h) Além disso, o espaço físico é sempre mantido limpo e organizado, observando-se as 

calhas para evitar água parada como controle de segurança, em combate e prevenção 

contra dengue. 

   

São Paulo, 23 de Junho 2021. 

 


