
 Em caso de tosse, gripe ou febre é recomendável a 

permanência da criança em casa, evitando o agravamento dos 

sintomas e a propagação da doença; 

 Evitar que a criança compartilhe utensílios, brinquedos, 

talheres, brinquedos e outros; 

Tosse, espirros e dificuldades respiratórias são alguns dos sintomas de  

que o Inverno está a chegar. 

As gripes, constipações e crises de asma  são algumas das doenças respiratórias que aumentam 

nesta época do ano. Para este facto contribuem: 

 Mudanças climáticas muito bruscas (diferença de temperaturas no interior e no exterior dos 

edifícios, por exemplo) que deixam o sistema imunitário mais frágil, dificultando a acção do 

organismo contra os vírus e bactérias; 

 O maior tempo que passamos em ambientes interiores, fechados, cheios de gentes e sem 

circulação de ar; 

 O número de crianças e ocupantes no mesmo espaço; 

 A existência de crianças doentes no espaço. 

   As CRECHES e os JARDINS-DE-INFÂNCIA constituem ambientes ideais para o contágio     

destas doenças entre as crianças. 

           Actuar na PREVENÇÃO da TRANSMISSÃO DA DOENÇA  

Frio : cuidados a ter em Creches e 

Jardins de Infância 

 Elaborar um plano de higienização local 

(superfícies e utensílios/brinquedos) que     
contemple medidas específicas adaptadas a 

prevenir o contágio entre crianças, 

 Ventilar os espaços, por forma a      
renovar o ar interior pelo menos ao 

inicio e ao fim do dia; 

 Respeitar um afastamento entre berços 
que evite o contágio e permita a livre 

circulação (+/- 50 cm); 

 Lavar as mãos das crianças com     

frequência; 
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Contactos em caso de emergência 

 Número Nacional de Emergência     112 

 Linha Saúde 24                 808 24 24 24 

 Unidade de Saúde Pública—ACES Lisboa 

Ocidental e Oeiras 214 540 814                                  

                                     214 540 821 

 Proteção Civil     210 976 593                                              

                                 210 976 590   
 Posicionar as crianças nos berços/catres, de forma a que fique uma 

criança para a cabeceira e outra para os pés. 

 

Situações extremas de 

exposição ao frio podem 

provocar diversas         

perturbações no organismo 

que, pela sua gravidade, 

podem obrigar a cuidados 

médicos de emergência. 

 

As CRIANÇAS são um 

Grupo de Risco  

 

As Creches e Jardins-de-

Infância têm um papel 

fundamental na prevenção 

de doenças transmissíveis 

Unidade   

Saúde Pública 


