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Objetivo: Trata-se de um projeto de extensão de acadêmicos de enfermagem em
creches e escolas, tendo como objetivo desenvolver ações educativas com crianças,
adolescentes, pais/responsáveis e colaboradores, bem como realizar o
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças na Creche Lar Escola
da Caridade na Região Metropolitana do Vale do Aço. Metodologia: As atividades
educativas nas creches e escolas são realizadas pelos acadêmicos matriculados na
disciplina a Saúde da Criança e do Adolescente do curso de Enfermagem, abordando
temas relevantes para o cuidado efetivo da criança, de acordo com as necessidades e
realidades locais. As ações assistenciais e educativas são realizadas pelos acadêmicos
que estão vinculados ao projeto, junto às crianças, pais e funcionários da Creche LEC,
sob a supervisão da docente coordenadora. Os discentes da disciplina realizam
consulta de enfermagem com as crianças como atividade prática avaliativa da
disciplina, sendo acompanhados pela professora responsável pelo projeto e pela
disciplina. Resultados: Os resultados alcançados no primeiro semestre de 2009
apontam para uma participação efetiva dos alunos da disciplina e do projeto. Dos 86
(100%) alunos matriculados na disciplina Saúde da Criança e do Adolescente, 4
(4,7%) não realizaram as palestras e 82 (95,3%) a fizeram, sendo que 55 palestras
foram realizadas, tendo como público participante, 1952 crianças e adolescentes de
creches e escolas infantis da Região Metropolitana do Vale do Aço na faixa etária de 3
a 18 anos. Na Creche LEC, os acadêmicos cadastrados no projeto realizaram 95% das
atividades assistenciais programadas, entre elas: 96 avaliações do crescimento e
desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos de idade; 4 palestras para as crianças, pais e
responsáveis sobre saúde da criança: vacinação, prevenção de acidentes, higiene
corporal e do ambiente, dermatoses mais comuns na infância . Em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher e o Dia das Mães foram realizadas atividades de
promoção de saúde para as mães das crianças. Para isso foram montados stands com os
temas: Hipertensão, diabetes, saúde da mulher e saúde bucal. Houve aferição de
pressão arterial, dosagem de glicemia capilar, palestras, distribuição de brindes e
materiais educativos. Conclusão: Esse projeto já acontece há cinco anos, seus
resultados tem sido considerados positivos por todos os atores, tanto pelos acadêmicos,
por fortalecer o processo ensino-aprendizagem, como pelas comunidades das creches e
escolas infantis, por promover melhoria nas condições de vida e saúde das crianças e
fortalecer as famílias envolvidas. 
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