
 

Relatório Trimestral de Enfermagem, referente aos meses  Julho, 

Agosto, Setembro. 

Neste Trimestre no CEI Hermann Gmeiner, tivemos a volta do atendimento ao número 

maior de crianças em torno de 60%, fizemos reuniões com os pais, orientando e 

reforçando sobre os protocolos de saúde, sobre os sinais e sintomas de Covid- 19, como: 

apresentar febre acima de 37.5, dor de garganta, tosse, coriza, a criança deverá ser 

avaliada pelo médico e só poderá voltar ao atendimento com o parecer do médico, 

sobre como proceder diante de uma possível suspeita e / ou casos confirmados, sobre 

atestados médicos, assaduras. 

Tivemos um olhar bastante considerável ás crianças que apresentaram esses sintomas, 

comunicando imediatamente a família, e também fazendo notificação dos casos junto 

aos órgãos responsáveis, como: DICEU e UBS JD. ORION, que é a nossa unidade de 

referência. 

Fizemos limpeza Terminal nas salas, pois tivemos casos da doença: Mão, pé e Boca, vírus 

infantil comum que causa erupções na boca e nos pés, dura dias ou semanas, propaga 

de várias formas, requer um diagnóstico médico, eliminando assim os casos. Orientamos 

as famílias quanto ao surto nas unidades escolares.  

Colocamos as pastas das crianças em ordem, e reforçamos junto as famílias a 

importância da carteira de vacina atualizada e solicitamos o comprovante dessa 

atualização.  

Fiz reunião com alguns pais, pelos quais as crianças tiverem dificuldade na alimentação, 

mostrando cardápios, orientando e sugerindo a fazermos uma parceria escola/ família, 

sobre os horários das refeições, e os alimentos oferecidos no CEI. 

Recebemos a visita técnica da zoonose para nos orientar sobre combate a mosquitos da 

dengue, água parada, limpeza das calhas, pneus, devido ao período chuvoso.  

Orientei e reforcei o uso de EPIS na unidade, de acordo com os protocolos de saúde, 

como luvas descartáveis, avental e máscara no momento das trocas de fraldas, uso do 

pro pé, dentro das salas no berçário, e touca descartável. Intensificamos os cuidados e 

higiene nas salas de atividades e demais espaços do CEI. 

 

 


