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APRESENTAÇÃO

Este material será destinado às creches e pessoas que prestam 
assistência às crianças durante o período de sua permanência nessas 
instituições, a ser empregado como instrumento de trabalho cotidiano. 
O objetivo é apresentar estratégias de prevenção e controle para a 
disseminação de microrganismos em creches por diferentes veículos.

A elaboração de um instrumento específico destinado a esta área de 
assistência às crianças, se deve ao fato de que o cuidado ofertado em 
creches faz com que crianças tenham maior susceptibilidade ao 
adoecimento por doenças infecciosas. Isto em decorrência da 
vulnerabilidade biológica  apresentada por esta faixa etária (de zero a 
sete anos de idade), em função da imaturidade do sistema imune e 
rápido crescimento.
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Crianças nesta faixa etária possuem hábitos que facilitam a 
disseminação de microrganismos, tais como levar as mãos e objetos à 
boca, contato interpessoal muito próximo, incontinência fecal na fase 
pré-controle esfincteriano, falta da prática de lavar as mãos, ineficácia 
na execução de outros hábitos higiênicos, necessidade de contato físico 
direto e constante com adultos (dependência de cuidados alheios). 

Este instrumento foi elaborado por Evelise Pires Cogo Simão, 
doutoranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da 
Faculdade de Medicina de Botucatu – FMB/UNESP, sob orientação da 
Profa. Dra. Ione Corrêa, como produto de sua tese de doutorado.

Visando a factibilidade do projeto, este instrumento será 
amplamente divulgado e disponibilizado em versão on-line (E-book), 
visando facilitar o acesso e utilização do mesmo por pessoas que 
assistam crianças em creches. 

Para melhor facilitar o manejo do ambiente e objetos, os cuidados 
serão apresentados separadamente, visando elencar mecanismos 
protetores, para que crianças assistidas por creches não sejam 
submetidas a um ambiente ou situações/práticas insalubres, que 
possam afetar seu estado de saúde ou favorecer a ocorrência de 
doenças infecciosas.
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ESTRATÉGIAS PARA SEREM 
ADOTADAS POR CRECHES: 
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Observar e intervir em características higiênico-sanitárias da 
infraestrutura, que favorecem as infecções em creches: 

✓ Controle da qualidade da água – realizar limpeza da caixa d’água 
por empresa especializada, com emissão de laudo de execução do 
serviço, especificando produto utilizado e prazo de validade.

✓ Realizar desinsetização e desratização regularmente, por meio de 
empresa especializada, com emissão de laudo de execução do serviço, 
especificando produto utilizado e prazo de validade.

✓ Atentar-se a presença de animais (EX.: gatos, cachorros, pombos ...).

✓ Adoção de normas descrevendo o número de crianças na creche, 
por turma, por metros quadrado e por funcionário. Seguir parâmetro 
preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica, que determina que o número de crianças por professor deva 
considerar as características do espaço físico e das crianças.

✓ No caso de agrupamentos com criança de mesma faixa de idade, 
recomenda-se a proporção de seis a oito crianças por professor 
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(crianças de zero e um ano), 15 crianças por professor (criança de dois e 
três anos) e 20 crianças por professor (crianças de quatro e cinco anos).

✓ Pais devem informar a creche em caso de doença da criança.

✓ A creche deve notificar as doenças infecciosas às autoridades 
municipais competentes.

✓ Uso de precauções padrão de acordo com o procedimento 
desenvolvido (Ex. EPI’s: avental impermeável, luvas, máscara e calçado 
impermeável). 

✓ Realizar controle dos estados de saúde dos educadores, cuidadores e 
crianças.

✓ Funcionários não devem acumular várias funções como trocar fraldas e 
preparar/manipular /servir alimentos, utilizando escalas de rodízio.

✓ Estabelecer rotina de limpeza/desinfecção de superfícies e objetos 
inanimados.

*
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✓ A infraestrutura deve seguir os parâmetros  preconizados pela 
Vigilância Sanitária Municipal e Código Sanitário.

✓ Integrar um enfermeiro no quadro fixo de funcionários como um 
importante instrumento para atender as necessidades básicas de saúde 
das crianças, assim como ofertar capacitações aos profissionais 
educadores, crianças e pais. 

✓ Elaborar manual de boas práticas para a assistência às crianças em 
creches, que se trata de é o documento que descreve as operações 
realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos  
higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das  
instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de  
abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a 
capacitação  profissional, o controle da higiene e saúde dos 
manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de 
qualidade do alimento preparado.

*
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Superfícies	ambientais*
Procedimento Ação/ Recomendação

L impeza e des in f ecção do 
ambiente e objetos inanimados

Realizar na ausência de crianças, evitando-se assim 
quedas e inalação de produtos como sabão, hipoclorito 
e outros.

Superfícies Todas devem ser desinfetadas, uma vez que mesmo 
àquelas que aparentam estar limpas podem abrigar e 
transmitir microrganismos.

Constituição de pisos, paredes, 
tetos, portas e janelas

Devem ser de material liso, resistente, impermeável e 
lavável, sempre em bom estado de higiene e 
conservação e a limpeza deve ser feita sempre 
esfregando bem com água e sabão ou detergente, com 
posterior enxágue e secagem.

Superfícies como pias, maçanetas, 
pancadas (cozinha, sala de aula 
e área de troca), mesas e 
cadeiras

Devem ser lavadas com água e sabão ou borrifar 
solução de hipoclorito de sódio a 1% (diluição de 
acordo com o fabricante) ou aplicar álcool etílico 70%, 
incluindo brinquedos de área interna e externa.

Superfícies de pisos
Varrer com pano úmido, lavar com água e sabão, 
enxaguar e secar, borrifar a solução de hipoclorito de 
sódio a 0,1%, secar.

Lixo

Retirar o saco de lixo diariamente, fechar e 
acondicionar no local para abrigo de lixo;

Lavar o recipiente e a tampa com água e sabão, 
enxaguar, secar e recolocar saco de lixo.

Jardim/área externa Varrer, juntar o lixo e colocá-lo em sacos plásticos 
fechados. Lavar com água e sabão, se houver piso.

L impeza e des in f ecção de 
superfícies e objetos

Varrer, juntar o lixo e colocá-lo em sacos plásticos 
fechados. Lavar com água e sabão, se houver piso.
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Exemplos	de	utilização	de	saneantes*
Saneante Funções

Detergente líquido Limpeza de louça e talheres

Detergente em pó e sabão em pó Limpeza de roupas

Cera Brilho e proteção de pisos e assoalhos

Hipoclotiro Desinfetante para pisos, azulejos, banheiros e cozinhas

Inseticida, repelente Mata ou afasta insetos do ambiente

Desinfetante Mata principalmente bactérias

Fonte: Anvisa e Idec – Vigilância Sanitária: Guia didático 2007.
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Caixas	de	areia*
Procedimento Ação/Recomendação

Caixas/poços de areia Devem ser drenáveis.

A areia Deve ser peneirada diariamente.A areia

Deve ser muito bem lavada ou substituída pelo menos a 
cada seis meses.
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Cozinha	e	área	destinada	à	alimentação*

Procedimento Ação/Recomendação

Recursos Humanos

Qualificar por meio de capacitações periódicas e supervisão 
continuada, ações estas desenvolvidas em parceria com a 
equipe de saúde da Atenção Básica e Departamento de 
Vigilância Sanitária Municipal.

Manipuladores de alimentos

Conscientizar sobre a importância na produção de alimentos 
de boa qualidade para o consumo de crianças, o que 
resultará em melhores condições de saúde às crianças

Manipuladores de alimentos
Ninguém com sinais ou sintomas de doenças ou ferimentos 
deve manipular alimentos.

Manipuladores de alimentos

Funcionários que preparam alimentos não devem trocar 
fraldas e devem lavar cuidadosamente as mãos antes de 
iniciar as atividades.

Área de preparo de alimentos

Deve ser exclusiva e separada do refeitório e das áreas de 
recreação.

Área de preparo de alimentos
Atentar-se a presença de moscas durante o preparo de 
alimentos e refeições.

Copo/caneca
Uso individual: disponibilizado pela família e limpeza diária 
sob responsabilidade da mesma.Copo/caneca
Uso coletivo: lavado com água e sabão após uso.

Mamadeira

Uso individual: disponibilizado pela família e limpeza diária 
sob responsabilidade da mesma.

Mamadeira
Uso coletivo: lavado com água e sabão após uso, 
sequencialmente fervidas durante 5 minutos. Possuir 
quantidade suficiente para número de crianças atendidas.
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Amamentação*
Procedimento Ação/Recomendação

Aleitamento materno

Lactentes devem ser amamentados exclusivamente com 
leite materno até seis meses.

Aleitamento materno O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses 
de vida deve ser incentivado, por ter demonstrado a 
redução da colonização e consequentemente diminuição 
da frequência de doenças infecciosas.

Área destinada à amamentação
Local exclusivo que proporcione privacidade e conforto 
durante as mamadas para mãe e criança.

Higienização das mamas
A mulher deve trazer seus pertences pessoais para 
higienizar as mamas, limpando-as com fralda ou toalha 
umedecida com água.

Ordenha

O frasco para guardar o leite deve ser de vidro com 
tampa de plástico

Ordenha Deve-se proceder à fervura da embalagem por 15 minutos 
e depois deixa-la secar sobre um pano limpo.

Ordenha

Identifique o frasco com data e hora em que realizou a 
coleta e guarde-o no freezer ou congelador

Ordenha

O leite congelado deverá ser utilizado em até quinze 
dias.

Ordenha

Descongelar o leite em banho-maria.

Ordenha

Sobra de leite materno deve ser descartada após 
consumo da criança.

Ordenha

Realizar capacitações sobre benefícios da amamentação 
para mães e crianças, realização de ordenha, 
armazenamento/congelamento/descongelamento/
consumo do leite materno, direcionadas para educadores, 
cuidadores e familiares utilizando-se do trabalho 
intersetorial (saúde e educação).
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Higienização	das	mãos*
✓ Deve existir uma pia em cada classe. 

✓ Estabelecer rotina de higienização das mãos, com orientação para os 
momentos em que a lavagem deve acontecer para as crianças e funcionários:



Ação/Recomendação Funcionários Crianças

Antes de manipular, preparar ou servir alimentos X X

Após usar o banheiro X X

Após realizar troca de fraldas X

Após ajudar uma criança a usar o banheiro X

Antes de qualquer atividade relacionada à alimentação 
(mesmo pôr a mesa)

X X

Antes das refeições ou lanches X X

Após manusear animais domésticos X X

Devem ser instruídos sobre a importância de lavar as mãos ao 
chegar à creche e outras medidas para diminuir o contato 
com material infectado

X X

Ao final de qualquer situação onde haja manipulação de 
dejetos (fezes, vômito, urina, suor, secreções nasais etc.) de 
crianças ou adultos

X

Narizes devem ser assoados ou limpos com lenços 
descartáveis, que devem ser desprezados em recipientes 
forrados com plástico e tampados e as mãos devem ser 
lavadas após esse procedimento.

X X

A toalha usada para enxugar as mãos deve ser descartável e 
o uso de álcool gel após a lavagem das mãos é também uma 
boa forma de proteção ou como alternativa substitutiva ao 
procedimento de lavar as mãos. O tempo requerido para a 
secagem e aplicação do produto nas mãos (20 a 30 
segundos).

X X
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Brinquedos*

Atenção:

✓Devem ter forma e tamanho adequados à faixa etária das crianças atendidas.

✓Apresentar certificação de acordo com os requisitos de segurança e selo do 
INMETRO.

✓Dia do brinquedo favorito: Liberada a entrada de brinquedos externos, 
apenas uma vez na semana.

Obs.:  Opção institucional adotar essa prática.



Procedimento Ação/ Recomendação

Containers/recipientes 
de armazernamento

Lavar com água quente e detergente.

Segregação de brinquedos
Devem existir recipientes de armazenamento para 
brinquedos limpos separadamente de brinquedos sujos 
(utilizados).

Brinquedos levados à boca 
pelas crianças

Devem ser lavados e desinfetados entre os usos 
(material semicrítico).

Brinquedos de plástico e de 
madeira (revestimento impermeável)

Devem ser limpos com água quente e sabão e depois 
secados completamente.

Limpeza e desinfecção 
dos brinquedos

Esfregar com água morna e sabão, utilizando um 
pincel para alcançar as fendas. Após lavar em água 
corrente e secá-lo, em seguida deverá ser colocado em 
solução de hipoclorito a 1% (diluído de acordo com 
instruções do fabricante) e deixado imerso na solução 
por 10-20 minutos. Posteriormente, o brinquedo deverá 
ser removido da solução aquosa e lavado em água 
corrente e secá-lo (tecido ou secador).

Brinquedos macios de tecido 
e/ou pelúcia

Devem ser evitados. Quando utilizados devem ser 
lavados e secados em máquina.

Brinquedos elétricos e mecânicos

Limpar com pano úmido, que foi lavado em água 
quente e detergente, secado completamente ou em 
alternativa, um algodão embebido em álcool etílico 
70%  pode ser utilizado, ou o equipamento deve ser 
limpo de acordo com as instruções do fabricante.

Manutenção
Avaliar estado de conservação pelo menos a cada 6 
meses. A substituição  deverá ocorrer sempre que 
necessário.
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Utensílios	de	higiene	pessoal*

Item Ação/ Recomendação

Utensílios
Separados e identificados

Utensílios Uso individual: pente, escova de dente, creme dental, sabonete líquido, 
shampoo e condicionador.

Escova de dente

Identificar com o nome da criança.

Escova de dente
Desinfecção completa após imersão por 20 minutos em enxaguatório 
bucal.Escova de dente

Acondicioná-las em porta escova fechado ou separadas em caixinhas.
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Chupetas*

Procedimento Ação/ Recomendação

Uso de chupeta nas dependências 
da Instituição

Não recomendado

Opção da Instituição em liberar o 
uso

Orientar os pais na escolha do material de composição 
do bico, que deve ser de silicone, por contribuírem para 
o menor acúmulo de microrganismos e desenvolvimento 
de biofilme.

Uso de chupeta Objeto de uso individual, porém deve existir supervisão 
para que não ocorra o compartilhamento.

Periodicidade de troca A substituição mensal desses dispositivos revelaram ser o 
correto manejo adotado por parte dos cuidadores.

Limpeza e desinfecção

A fervura ou lavagem são técnicas de limpeza que se 
mostraram com baixa eficácia, sendo aconselhável 
desinfetar pela ação de spray de clorexidina 0,12%, ou 
por energia de micro-ondas.

Armazenamento Deve ser individualizado e protegido de contaminação 
externa, após a realização da higienização.
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Fraldas*



Procedimento Ação/ Recomendação

Material de constituição

Utilização de fraldas descartáveis exceto se contraindicações.

Material de constituição
As fraldas utilizadas devem ser impermeáveis por fora; se 
forem utilizadas calças plásticas, estas devem ser trocadas em 
bloco com a fralda de pano e usadas novamente após serem 
limpas e desinfetadas.

Estabelecimento de rotina de 
troca de fraldas

Diminuir o risco de entrar em contato com urina e fezes.Estabelecimento de rotina de 
troca de fraldas Evitar que a criança manipule a fralda suja.

Área de troca de fraldas

Cada classe deve ter área de troca separada, próxima a uma 
pia.

Área de troca de fraldas
Área de troca separada (suja e limpa), desinfetada após cada 
uso com álcool  70%, com descarte apropriado das fraldas 
usadas.

Área de troca de fraldas

A área de troca nunca deve ser próxima a áreas de preparo 
de alimentos e nunca deve ser usada como aparador.

Descarte de fraldas

Fraldas usadas devem ser desprezadas em recipientes 
separados do resto do lixo, laváveis, forrados de plástico e 
tampados, localizados próximo à área de troca.

Descarte de fraldas Se utilização de item não descartável, estes devem ser 
acondicionados em sacos plásticos e/ou recipientes fechados 
fornecidos pela família. A limpeza e desinfecção destes itens 
são de inteira responsabilidade da família.

Troca de fraldas

Lave a pele da criança com água e sabão.

Troca de fraldas Lave a pele da criança com água e sabão.Troca de fraldas

Utilização de roupas sobre as fraldas.
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Colchões	e	Lençóis*

Item Ação/ Recomendação

Material de constituição
Devem ser revestidos de material impermeável.

Material de constituição
Desinfetar após o uso com álcool etílico 70%.

Lençóis
Devem ser de uso individual.

Lençóis A troca deve ser diária, considerando a incapacidade de controle 
esfincteriano apresentada nesta faixa etária.



25

Assistência	à	saúde*

✓Apresentação de comprovante vacinal, no ato da 
matrícula e rematrícula, emitido por enfermeiro da 
Atenção Básica, expedido com data limite de até 6 meses. 
Sugestão: legitimar ato por meio de instrumento legal 
municipal (lei, decreto, portaria ou outra modalidade). Os 
imunobiológicos preconizados pelo calendário nacional 
d e v a c i n a ç ã o p r e v i n e m a l g u m a s d o e n ç a s 
infectocontagiosas.

✓Monitorar a vacinação de funcionários periodicamente 
(pelo menos uma vez ao ano).

✓Submeter os funcionários a exames periódicos, 
mantendo arquivo atualizado dos laudos emitidos 
atestando a aptidão para execução de suas atividades 
laborais.

✓Educação em Saúde: implantar programa de controle 
educacional e ambiental em creche, por meio de: 
palestras de controle de infecções, folhetos, cartazes e 
cuidados de limpeza e desinfecção ambiental e objetos 
inanimados (Ex.: brinquedos, utensílios de cozinhas ...).
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