
Enfermagem e Administração de Medicamentos

Enfermeiras Escolares

As enfermeiras escolares certificadas atendem a 
uma ampla gama de necessidades. A enfermeira da 
escola é responsável por manter os registros médicos, 
relatar doenças contagiosas e realizar exames de 
saúde e treinamento. Cada distrito é obrigado a ter 1 
enfermeira para cada 1.500 estudantes. No entanto, 
suas responsabilidades variam entre os distritos. 
Enfermeiras podem deslocar-se entre as instituições, e 
enfermeiras substitutas podem não estar disponíveis. 
Se seu filho recebe serviços contínuos da enfermeira da 
escola, uma comunicação frequente é essencial.

A enfermeira da escola é responsável pelas 
necessidades de saúde das crianças com necessidades 
especiais, fornecendo cuidados especializados, 
administrando medicamentos e implementando 
programas individuais de cuidados de saúde. A 
enfermeira da escola pode precisar tratar de situações 
específicas, tais como um ataque de asma ou 
convulsão; realizar procedimentos programados ou 
administrar medicamentos. 

As enfermeiras escolares participam das equipes 504, 
IEP, e do Programa de Assistência ao Estudante (SAP). 
Eles também se coordenam com os prestadores de 
serviços de enfermagem "externos" considerados 
clinicamente necessários. 

Se uma criança precisa ser medicada durante o horário 
escolar, as famílias devem estar familiarizadas com a 
política distrital de administração de medicamentos.  
Pergunte à enfermeira ou à diretora sobre quaisquer 
questões relacionadas às necessidades de seu filho.   
Se indicarem que os regulamentos ou políticas proíbem 
seu filho de receber medicamentos, peça que eles 
compartilhem essa documentação.
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Pontos a serem considerados pelas famílias 
em relação às enfermeiras escolares: 

1. Qual é o tempo de resposta da 
enfermeira para chegar ao seu filho?

2. Há uma enfermeira no prédio durante 
atividades extracurriculares?

3. Qual é o procedimento de emergência 
e o tempo de resposta durante o 
transporte de ida e volta para a 
escola?

4. Como seu filho obtém o apoio 
necessário durante as operações de 
retenção e exercícios?

5. Qual é o plano alternativo?  

Se você é um dos pais ou responsável 
por uma criança com deficiência ou com 
necessidades especiais de assistência 
médica, o PEAL Center tem outras questões 
que podem ser úteis para você em tópicos 
como Programas de Saúde Individuais, 
Questões de Saúde e Opções de Instrução, 
Evasão e Frequência, e muito mais.
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Serviços de Enfermagem na Escola

Alguns estudantes exigem 
serviços individualizados 
de uma Enfermeira 
Registrada, Enfermeira 
Prática Licenciada ou 
Auxiliar de Enfermeira na 
escola. Estes serviços de 
enfermagem, prestados 
por uma agência de 
assistência médica 
domiciliar, devem ser 
aprovados por um seguro 
médico ou plano de saúde.

As responsabilidades das 
enfermeiras da agência 
variam e são baseadas em pedidos médicos e de 
acordo com o plano de atendimento da agência. 

Dependendo dos pedidos do médico, a equipe de 
enfermagem da agência pode fornecer:  

• atendimento no trajeto (ou seja, viagem de ida e 
volta da escola com o aluno)

• cuidados em tempo parcial ou integral durante o 
horário escolar 

• apoio em viagens extracurriculares e/ou de campo. 

A equipe de enfermagem da agência trabalha 
em cooperação com os funcionários da escola, 
principalmente a enfermeira certificada da escola e 
o(s) professor(es) do aluno.

As escolas podem organizar uma reunião com a 
família, a equipe de enfermagem da agência e o 
pessoal da escola para tratar de conflitos e resolver 
problemas. Linhas abertas de comunicação e o foco no 
atendimento das necessidades do estudante devem 
ser prioridades. 

A disponibilidade e as habilidades de substitutos 
podem ser uma preocupação e devem fazer parte de 
um programa.  

Se as escolas não aceitarem um provedor externo, 
contrato com uma agência específica, ou se nenhum 
provedor estiver disponível, elas têm a obrigação de 
fornecer assistência de enfermagem a um estudante 
para o qual ela seja medicamente necessária.  Estas 
necessidades devem ser abordadas no 504 ou IEP, 
quer seja ou não utilizado um fornecedor externo.

Recursos
IDEIA e as Equipes da Seção 504 - A Enfermeira 
da Escola como Membro Essencial da Equipe 
(Declaração de Posição). Associação Nacional de 
Enfermeiras Escolares 
https://bit.ly/3e5NKrD

O Papel da Enfermeira da Escola no Processo de 
Educação Especial. Enfermagem Escolar 101 
https://bit.ly/2ZA1oya

Saúde Escolar e Serviços de Enfermagem para 
Estudantes com Deficiência no Cenário da Escola 
Pública.  McAndrews Law (Pensilvânia) 
https://bit.ly/3gwOWpV

Modelo de Política para a Gestão de Alunos que 
Exigem uma Enfermeira Particular nas Escolas.  
Departamento de Educação do Estado de 
Maryland 
https://bit.ly/2YYFUMn

1:1 Serviços de Enfermagem para Estudantes 
com Necessidades Especiais de Cuidados de 
Saúde. Departamento de Instrução  
Pública de Wisconsin 
https://bit.ly/38vRfqn

A Criança Frágil do ponto de vista Médico.  
Cuidados para Crianças com Necessidades 
Especiais de Saúde no Ambiente Escolar. 
Federação Americana de Professores (AFT) 
https://bit.ly/30antVC


