
 
  
 
 
  
 
 
 
CONSULTORIA PARA PAIS 
 
A consultoria para pais é uma oferta que apoia as famílias e é o primeiro ponto de 
contato para perguntas de todas as naturezas na área de habilitação precoce, do 
nascimento até à idade de cinco anos. As consultoras são especialistas bem 
treinadas. A consultoria aos pais é voluntária, gratuita e confidencial e é apoiada 
pelo serviço de saúde de Graubünden. 
 
Acompanhamos e prestamos apoio aos pais nos seguintes assuntos 
 
Desenvolvimento e educação 

• Pesar e medir 
• Desenvolvimento adequado à idade  
• Questões do dia-a-dia (p. ex. ciúme, sono, morder, teimosia) 

 
Amamentação, alimentação, promoção de movimentos 

• Consultoria de amamentação 
• Alimentação transitória, mesa de família 
• Modelos de alimentação individual 
• Exigências de movimentação da criança 

 
Promoção da saúde e prevenção 

• Cuidados para crianças saudáveis e doentes 
• Dicas práticas para massagem, pano porta-bebé, colocar fraldas 
• Prevenção de acidentes 

 
Proteção de crianças e da família 

• Medidas de apoio 
• Encaminhamento para especialistas e/ou organizações especializadas 
• Proteção de crianças 
• Definição da função dos pais 
• Criação de redes com outras áreas de especialização (p. ex. logopedia,  
 osteopatia) 

 
 
Para obter mais informações, leia o código QR 
 
  



 
 
 
 
 
FAQ 
As consultoras estão sujeitas às disposições de confidencialidade? 
Estão plenamente. A confidencialidade e a proteção dos dados sempre são asse-
guradas. As consultorias também podem ser realizadas anonimamente.  
 
O pai ou a avó também podem ir à consultoria, em vez da mãe? 
Claro que sim.  
 
Posso trazer os irmãos? 
Isso é permitido, mas recomendamos só trazer à consultoria as crianças relativas 
às quais existem perguntas.  
 
A consultoria sempre é gratuita, independente da quantidade das minhas pergun-
tas? 
É sim. A oferta sempre é gratuita. 
 
Minha amiga tem perguntas, mas não fala alemão. O que ela pode fazer? 
Podemos chamar tradutores interculturais para as consultorias. Por favor, contate 
diretamente a consultora para o caminho a seguir.  
 
Vocês também fazem visitas domiciliárias? 
Fazemos.  
 
O que devo fazer se houver uma emergência médica da criança? 
Por favor, contate o seu pediatra. Se ele estiver indisponível: 
Telefone de consultoria para emergências de crianças 0900 25 66 11 (a título  
oneroso) 
Médico de emergência 144 
 
 
 
 
 
Elternberatung Graubünden 
Spitalstrasse 4 
7130 Ilanz 
Telefon 081 926 59 08 
elternberatung@spitalilanz.ch 
www.spitalilanz.ch  


