
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Título: Atenção à saúde da criança: promovendo saúde para creches 

saudáveis. 

1.2  Área temática Principal: 

(  ) Comunicação                   (  ) Educação              (  ) Direitos Humanos e Justiça 

(  ) Cultura                              (  ) Meio Ambiente     (  ) Trabalho 

(  ) Tecnologia e Produção      (X) Saúde                                                    

1.3  Nome do coordenador: Ana Cristina Pereira de Jesus Costa 

1.3.1 Email ∕ telefone do coordenador: anacristina_itz@hotmail.com/(99)3529-

6055 

1.4 Centro/Departamento/Coordenação de origem: Centro de Ciências Sociais, 

Saúde e Tecnologia/Curso de Enfermagem 

1.5 Vinculado a programa: SIM(  )   NÃO( X ) 

         Caso sim, qual:_________________________________________________ 

1.6  Ano de criação do projeto: 2011 

1.7 Número e data da Resolução CONSEPE: RESOLUÇÃO Nº 861-CONSEPE, 

de 07 de outubro de 2011. 

1.8  Município(s) atendido(s) pelo projeto: Imperatriz 

1.9  Público Alvo: 150 crianças.  

1.10  Objetivo geral: O presente projeto apresenta como objetivo geral a atenção à 

saúde da criança com ênfase na promoção da saúde através de atividades educativas que 

visam contribuir para o crescimento e desenvolvimento das crianças assistidas por 

creches, e para a prevenção de doenças e acidentes, envolvendo todos os partícipes 

presentes na instituição. 

1.11 Equipe Executora 

Número de Docentes Número de Discentes Número de Técnicos Pessoal Externo 

2 2 0 0 

 

2.  HISTÓRIA DO PROJETO: 

As creches tornaram-se ambientes criados para oferecer ótimas condições para 

um desenvolvimento integral e harmonioso da criança, estimulando-a nas esferas 

biológica, psicossocial, cognitiva e espiritual, com profissionais que promovam 



cuidados integrais à criança durante a ausência da família. Dessa maneira todos os 

envolvidos na creche devem buscar meios para estimular a educação para a saúde 

dessas crianças. A partir de vivências adquiridas durante as aulas práticas da disciplina 

Saúde da Criança surgiu a necessidade de cuidados continuados à criança de forma a 

estabelecer a troca de saberes acadêmico e popular, a fim de ter como resultado a 

produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade em que vivem 

contribuindo à qualidade de vida. Assim, trata-se de um projeto de extensão de 

acadêmicos de enfermagem em uma creche, tendo como objetivo desenvolver ações 

educativas em saúde com crianças, familiares e funcionários, realizar o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças em creches. As 

atividades educativas nas creches são executadas desde o ano de 2011 e realizadas pelos 

acadêmicos, que abordam temas relevantes para o cuidado efetivo da criança, conforme 

as necessidades e realidades locais. 

3. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA SOCIAL DO PROJETO: 

Os estudos sobre a influência das creches na saúde das crianças são 

inconclusivos. De acordo com Vico e Laurenti (2004), as crianças que frequentam 

creches apresentam maior risco de desenvolver diarréia e doenças infecciosas 

respiratórias, uma vez que o ambiente coletivo dessas instituições proporciona grande 

circulação e transmissão de agentes patogênicos. Desta forma, as doenças infecciosas 

tornam-se prevalentes, o que pode ocasionar situações de maior gravidade e, 

consequentemente comprometer o crescimento e desenvolvimento infantil. Ressaltam 

ainda que esses efeitos podem ser evitados ou minimizados com medidas preventivas 

apropriadas.  

Ainda de acordo com Vico e Laurenti (2004) afirmam que no desempenho das 

funções educativas e de cuidado à criança a creche tem como finalidade promover um 

ambiente que favoreça a promoção da saúde infantil, e não um meio propiciador de 

agravos à sua saúde. Entretanto, em muitos casos, as creches podem se tornar locais 

repletos de fatores de riscos que podem culminar no desenvolvimento de uma série de 

doenças e acidentes em crianças. 

Na infância, os agravos, além de contribuírem para a piora da saúde como um 

todo, frequentemente têm repercussões negativas sobre o processo de crescimento. 

Dessa maneira, a creche pode ser um local permeado de fatores de risco para a gênese 

de agravos na infância, sendo necessário, sempre que possível, não só o diagnóstico de 

doenças da criança, mas também a identificação de situações de risco que, além de 



contribuírem para a detecção de um agravo, podem levar à intervenção precoce, 

reduzindo sua gravidade ou até mesmo evitando uma nova instalação. Cabe, pois, aos 

profissionais de saúde ter conhecimento destes fatores, a fim de buscar cada vez mais 

um ambiente seguro nessa instituição através de ações educativas direcionadas às 

crianças e aos profissionais que lidam diariamente com as mesmas, de modo que evite, 

reduza ou minimize a ocorrência destes agravos em crianças (ALMEIDA; RICCO; 

CIAMPO, 2004). 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

1. Atualização bibliográfica; 

2. Leitura minuciosa e crítica de artigos científicos vinculados às ações promotoras de 

saúde na infância, com seleção dos aspectos mais relevantes a serem executados durante 

o projeto; 

3. Elaboração de cartazes educativos sobre as principais ações para a saúde da criança 

com o público alvo para posteriormente serem fixados nas instituições. 

4. Elaboração do relatório parcial; 

5. Oficinas educativas através da utilização do teatro de fantoches, brincadeiras, peças 

da literatura infantil e músicas adaptadas à compreensão da criança, que as leve a 

refletirem sobre seus hábitos de higiene e alimentação entre outros cuidados essenciais à 

manutenção da saúde, e palestras educativas sobre as ações promotoras para a saúde da 

criança direcionadas aos familiares das crianças e funcionários das creches; 

6. Divulgação dos resultados em eventos científicos; 

7. Elaboração do relatório final e artigo científico; 

8. Apresentação do relatório final. 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

- Elaboração de cartazes educativos sobre as principais ações para a saúde da criança 

com o público alvo para posteriormente serem fixados nas instituições. 

- Realização de oficinas educativas através da utilização do teatro de fantoches, 

brincadeiras, peças da literatura infantil e músicas adaptadas à compreensão da criança, 

que as leve a refletirem sobre seus hábitos de higiene e alimentação entre outros 

cuidados essenciais à manutenção da saúde, e palestras educativas sobre as ações 

promotoras para a saúde da criança direcionadas aos familiares das crianças e 

funcionários das creches; 

- Divulgação dos resultados em eventos científicos; 

- Elaboração de artigo científico. 



6. PRODUTOS GERADOS  

- Artigos; 

- Resumos científicos; 

- Relatos de experiência; 

- Trabalhos de conclusão de curso. 

 

 

OBS: Caso o coordenador do Projeto de Extensão concorde em divulgar no site da 

PROEXCE as fotos das atividades desenvolvidas, favor enviar os registros (fotos 

ou vídeos).  

 


