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Febre 

Para temperatura bucal de 100° ou mais alta, por favor mantenha seu filho(a) em casa até que ele(a) esteja sem 

febre por 24 horas sem medicação para febre como acetaminofeno (Tylenol) ou ibuprofeno (Motrin ou Advil). 

Vômito 

Mantenha seu filho(a) em casa por 24 horas após o último episódio e até que ele(a) consiga comer alimentos 

sólidos e líquidos sem vomitar. 

Diarreia 

Mantenha em casa até que ele(a) esteja livre dos sintomas por 24 horas. 

Irritação de pele 

Irritações de pele podem ter muitas causas diferentes. Se a irritação é incomum e acompanhada de febre, 

obtenha um diagnóstico médico e forneça um atestado para o retorno à escola. 

Resfriados, Tosse, Nariz Escorrendo 

Se seu filho(a) não tem febre, está tossindo ou espirrando infrequentemente, e é capaz de lidar com as 

secreções, ele(a) pode comparecer à escola. Mantenha seu filho(a) em casa se ele(a) estiver apresentado tosse 

incontrolável e congestionada ou secreções em excesso. 

Asma 

Se seu filho(a) estiver apresentando chiado, tosse, falta de ar e pressão no peito que não envolvam o uso de uma 

medicação rápida para alívio, mantenha-o(a) em casa e entre em contato com o seu provedor de saúde básica. 

Garganta Inflamada 

Se a garganta inflamada estiver acompanhada de febre, glândulas inchadas, dor ou dificuldade para engolir, leve 

seu filho(a) ao médico de atenção básica. 

Dor de Estômago 

Mantenha seu filho(a) em casa se ele(a) estiver apresentando dor por mais de 2 horas e/ou febre, vômitos ou 

diarreia.  

Dor de Cabeça, Dor de Ouvido, Dor de Dente 

Seu filho(a) pode comparecer à escola se a dor puder ser administrada com medicações sem receita enquanto 

aguarda uma consulta com um médico ou dentista. A criança deve ser mantida em casa se estiver com dor 

severa. 

Olhos Vermelhos ou Secreção nos Olhos 

Se a parte branca dos olhos estiver vermelha ou coçando e houver uma secreção amarela, verde ou com crosta, 

seu filho(a) deve ser avaliado pelo médico de atenção básica. 

 


