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RESUMO

A assistência de enfermagem frente o desenvolvimento infantil se faz de extrema importância uma vez que, a criança passa por um profundo 
desenvolvimento até que chegue a fase adulta, permeando-se por diversas necessidades que devem ser muito bem trabalhadas a fim de 
proporcionar uma vida saudável e com qualidade à criança. A problemática deste estudo consiste na necessidade em se conhecer o papel do 
Enfermeiro na promoção de saúde da criança quanto ao desenvolvimento infantil adequado.  Objetivou-se descrever atividades praticadas em 
uma Unidade Básica de Saúde, por acadêmicos do curso de Enfermagem no âmbito de cuidados ao desenvolvimento infantil. Trata-se de um 
estudo de caráter descritivo, elaborado como relato de experiência a partir de vivências de acadêmicos de Enfermagem em uma Unidade Básica 
de Saúde no município de São Luís, no período de agosto à novembro de 2014, durante atividades da disciplina relacionada à Saúde Coletiva de 
uma Instituição privada da região. As atividades eram realizadas sob supervisão de uma docente da IES e uma enfermeira, servidora da Unidade, 
tal dispositivo localiza-se em uma região periférica do município, carecendo em diversos momentos de assistência em saúde. Durante as vivências 
foram realizadas técnicas essenciais ao serviço de Enfermagem no atendimento prestado aos recém-nascidos e crianças, como: realização do 
exame físico completo da criança em suas diversas faixas etárias; identificação e registro do Processo de Enfermagem e administração de vacinas, 
bem como, realização de Projeto de educação em saúde para educação popular dos clientes assistidos pela unidade, como forma de assisti-los de 
maneira mais próxima. Durante a realização do exame físico, por exemplo, era colocado em prática o Projeto de educação em saúde, onde 
acrescentava-se orientações aos responsáveis das crianças, quanto à nutrição adequada e crescimento saudável. Muitas orientações foram dadas 
durante o referido Projeto, por meio de palestras, folders e banners, como ferramenta de auxiliar o processo educacional idealizado a partir 
deste. Todos os materiais foram elaborados de acordo com os manuais disponibilizados pelo Ministério da Saúde e revisados pelos professores da 
IES. Nos registros dos Processos de Enfermagem estes eram preenchidos de acordo com o material disponibilizado pela Unidade, seguindo sua 
padronização. Além da administração de vacinas nas crianças, os pais eram orientados no decorrer das palestras, quanto aos cuidados necessários 
posteriores ao processo, e às indicações de vacinações futuras. Conclusão: É de se perceber que, a realização de práticas em unidades de 
atendimento de saúde auxiliam no processo de formação dos acadêmicos para que estes tenham um aporte na sua futura profissão, sem contar 
no fato que, por meio destas vivências, enriquecem o aprendizado do conteúdo repassado de forma teórica, formando-os profissionais técnico-
científicos. Atividades de extensão como as realizadas no Projeto de educação em saúde servem para manter uma aproximação da comunidade 
com a unidade, garantindo um desenvolvimento infantil adequado em todas as fases da criança.
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