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SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE 



 

O Serviço de Enfermagem realiza 
atendimento ininterrupto, das 7h às 19h, às 
crianças, pais ou responsáveis, estagiários, 
docentes, equipe terceirizada e servidores 
técnicos-administrativos em educação  
 

 

Realiza entrevistas com as famílias para 
obter informações sobre a saúde e condições 
específicas de cada criança 
 

 
 

ATRIBUIÇÕES 



ATRIBUIÇÕES 

Administra medicamentos com prescrição 

médica 
 

Presta assistência às intercorrências de 

saúde das crianças 
 



ATRIBUIÇÕES 

 Auxilia no monitoramento das condições de 

segurança no parque e nas demais 

dependências do NDI 

 
 

 Orienta equipe interdisciplinar, terceirizados, 

estagiários, famílias e crianças em relação a 

questões de cuidados de saúde 
 



ATRIBUIÇÕES 

 Planeja, organiza e realiza formação para estagiários, 

docentes e demais servidores, relativos ao cuidado com 

as crianças 

 

 Orienta as famílias quando da necessidade de 

afastamento da criança por motivo de doenças 

 
 

 Recebe e acolhe o atestado médico 

 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Crianças com manifestações febris/vômito/diarreia ou 

outras alterações importantes, devem ser avaliadas pelo 

SAS antes da chegada a sala de aula 

 

 Os pais ou responsáveis  devem comunicar os 

profissionais de enfermagem sempre que tiver 

medicado a criança com antitérmico antes de trazê-la 

para o NDI, para fins de controle da evolução da 

temperatura 
 

 

 Faltas por motivo de doença, por prazo inferior ou igual 

a 3 dias durante um mês, podem ser justificadas pelo 

setor 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Faltas por motivo de doença, por prazo inferior a 15 

dias, podem ser justificadas com atestado médico 

 

 Faltas por motivo de doença, por período superior a 

15 dias consecutivos, deve-se abrir processo na 

secretaria 
 

 

 Os pais ou responsáveis devem providenciar uma 

receita médica com analgésicos e antitérmicos que 

podem ser utilizados pela criança, caso estas 

necessitem ser medicadas na ausência dos 

responsáveis. 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Babadores serão encaminhados diariamente          

para troca e/ou higienização em casa 
 

 Roupas de cama e toalha de banho serão 

encaminhadas às famílias todas as sextas-feiras 
 

 Identificar os materiais de uso pessoal e uso de 

protetor de chupeta 
 

 Disponibilizar fraldas em número suficiente 
 

 Uso de protetor solar e repelente 
 

 Disponibilizar saco impermeável                                

para acomodação das roupas sujas                                       
ou molhadas 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Recomenda-se que as crianças recebam as vacinas 

contempladas no Calendário Nacional de Vacinação do 

SUS. As crianças impossibilitadas de serem vacinadas, 

por indicação médica, deverão apresentar atestado 

que justifique a conduta 

 

 Os pais ou responsáveis devem estar 

permanentemente acessíveis durante o período de 

permanência da criança no NDI, para que possam ser 

contatados em casos de urgência. 

 



Dúvidas ou esclarecimentos:  

 

3721-4621  

 

sas.ndi@contato.ufsc.br 
 

 


