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“Educar e cuidar, duas ações separadas 
na origem dos serviços de atenção à 
criança pequena, tornam-se, aos poucos, 
duas faces de um ato único de zelo pelo 
desenvolvimento integral da criança. 
Cuidar e educar se realizam num gesto 
indissociável de atenção integral. 
Cuidando, se educa. Educando, se cuida. 
Impossível um sem o outro” 

  

 

(Vital Didonet) 
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RESUMO 
 

 

A educação infantil é a primeira etapa da construção de conhecimentos, sua base são 

as Unidades de Educação Infantil, ambientes ideais para o desenvolvimento de 

atividades de promoção da saúde. No entanto, a falta de profissionais de saúde nestes 

ambientes é um problema crônico, que pode  gerar consequências graves, tais como 

o maior adoecimento e afastamento dos infantes do ambiente escolar. A Saúde e a 

educação são intrinsicamente ligadas e esta interação, independente de onde ocorra 

(escola ou serviço de saúde) constitui um caminho importante para a conquista da 

qualidade de vida. Logo, podemos compreender a importância do profissional de 

enfermagem na rotina das crianças, pois, este possui uma utilidade polivalente, desde 

a promoção da saúde até os cuidados pessoais com corpo, tornando-se capaz, de 

intermediar também orientações diversas para a família e para os educadores. Nesse 

sentido, o objetivo desta pesquisa é realizar um levantamento das produções 

científicas sobre o papel do enfermeiro na promoção à Saúde nos espaços de 

Educação Infantil, no período de 2010 a 2016. O estudo trata-se de uma Revisão 

Integrativa da Literatura, com abordagem qualitativa, tendo como campo de 

investigação, a Biblioteca Virtual de Saúde. Os dados foram coletados nos meses de 

setembro e outubro de 2017. Sendo selecionados apenas artigos que respeitassem 

todos os critérios de inclusão, para análise minuciosa da temática. A amostra final 

constituiu-se de 04 obras científicas. Podemos ressaltar que enfermeiro deve 

desenvolver um papel essencial nas UEI, todavia esses espaços geralmente 

apresentam carência de profissionais da área da saúde, em especial, de enfermeiros. 

Neste interim, a análise dos artigos científicos demonstrou a importância da inserção 

do profissional de saúde no espaço escolar, tendo papel fundamental no 

desenvolvimento de funções educativas e assistenciais. Logo é indispensável a 

integração dos serviços de saúde para a solidificação desse espaço. 

 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem, Promoção da Saúde, Educação infantil.  
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ABSTRACT 
 

 

The education of children is the first stage of knowledge construction, its base is the 

Infant Education Units, ideal environments for the development of health promotion 

activities. However, the lack of health professionals in these settings is a chronic 

problem, which has serious consequences, such as increased sickness and 

withdrawal of infants from the school environment. Health and education are 

intrinsically linked and this interaction, regardless of where it occurs (school or health 

service) is an important way to achieve quality of life. Therefore, we can understand 

the importance of the nursing professional in the routine of the children, since it has a 

multipurpose utility, from the promotion of health to personal care with body, becoming 

able, also to intermediaries diverse orientations for the family and for the educators. In 

this sense, the objective of this research is to perform a survey of the scientific 

productions on the role of nurses in the promotion of health in the spaces of Early 

Childhood Education, from 2010 to 2016. The study is an Integrative Review of 

Literature, qualitative, having as research field, the Virtual Health Library. The data 

were collected in the months of September and October of 2017. Only articles that met 

all inclusion criteria were selected for a detailed analysis of the theme. The final sample 

consisted of 04 scientific works. We can emphasize that nurses should play an 

essential role in the UEI, however, these spaces usually lack health professionals, 

especially nurses. In the meantime, the analysis of the scientific articles showed the 

importance of the insertion of the health professional in the school space, playing a 

fundamental role in the development of educational and care functions. Therefore, the 

integration of health services is essential for the solidification of this space. 

 

 

 

Key words: Nursing, Health Promotion, Children's education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização e Objeto de Estudo  
 

A educação infantil é a primeira etapa da construção de conhecimentos, a qual 

todo cidadão brasileiro tem direito, sendo que o Estado tem obrigação de garantir esta 

base sem exceção. Sua base são as Unidades de Educação Infantil (UEI) que tem a 

função de cuidar e educar os indivíduos, visando o desenvolvimento integral, de forma 

global e harmônica, nos aspectos físico, social, afetivo e cognitivo (NUNES; 

CORSINO; DIDONET, 2011). 

Nesse sentido as UEI são ambientes ideais para o desenvolvimento de 

atividades de promoção da saúde, pois exercem influências comportamentais e 

sociais, que geram, a longo prazo mudanças na sociedade. No entanto, a falta de 

profissionais de saúde nestes ambientes é um problema crônico, que pode gerar 

consequências graves, tais como o maior adoecimento e afastamento dos infantes do 

ambiente escolar (CESÁRIO; COSTA; PEREIRA, 2014). 

Em sua maioria, as doenças de prevalência na infância são passíveis de 

tratamento e prevenção, porém são responsáveis por mais de 70% dos óbitos infantis 

em nível global (ROCHA, 2007). Visto que, até cinco anos de idade estes apresentam 

o sistema imunológico em processo de desenvolvimento, sofrendo com maior 

frequência o impacto de qualquer mudança homeostática (LEITE; ANDRADE; LIMA, 

2011). 

A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) constitui-se como um dos indicadores mais 

eficazes no que se refere à aspectos da saúde das crianças e a qualidade de vida de 

uma determinada população. No Brasil esta permanece elevada, com uma taxa 

estimada em 28,6 por mil nascidos vivos. Por sua vez, tais patologias estão 

intimamente relacionadas ao baixo nível socioeconômico, principalmente nos países 

em desenvolvimento, que têm como características o saneamento básico precário, a 

alimentação inadequada, a falta de cuidado dos pais para com a criança, a dificuldade 

na disponibilidade dos serviços de saúde, a falta de capacitação dos profissionais, 

dentre outros (BRASIL, 2002). 

Conforme Tavares e Rocha (2006) apesar das escolas não se sentirem 

responsáveis pela prática de saúde em seus ambientes, é inegável seu papel em 
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temas ligados à saúde, por ter um cenário propício para lidar com as questões que 

envolvem especificamente os alunos, inclusive em ambientes familiares e comunitário. 

Pois, se crianças adoecem ocorre todo o envolvimento de sujeitos sociais como o 

ambiente educativo por conta da ausência da criança, da família que terá que se 

dedicar à saúde e recuperação da criança. 

As ações de promoção da saúde podem ser priorizadas e organizadas 

conforme o contexto sociocultural. No entanto, frequentemente as referências ao 

cuidado tem enfoque principal em fatores biológicos, restringindo as ações ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento somático, ao controle nutricional 

e das doenças transmissíveis, com consequente elaboração de normas de higiene 

ambiental, alimentar e medidas de prevenção de acidentes (MARANHÃO, 2000).  

Tais ações são fundamentais, porém não bastam para o pleno desenvolvimento 

dos infantes. Reforçando a necessidade de estruturação e planejamento de ações 

especializadas e que agrupem educação e saúde  

A assistência à saúde da criança ainda encontra-se em processo de 

construção, em conjunto com assistência à saúde em geral, em um movimento de 

mudança de paradigmas, do modelo centrado na patologia e na criança, para um 

modelo de construção de redes, em prol da inclusão da família e da integralidade do 

cuidado. Desse modo, ainda existem lacunas e limites no cuidado ao infante, nas 

relações organizacionais e administrativas, no modelo de processo de trabalho e no 

processo continuado de educação em saúde (ARAÚJO, 2014).  

Neste sentido, o presente trabalho teve como objeto de estudo as ações 

desenvolvidas pelos enfermeiros como base para promoção da saúde em Unidades 

de Educação Infantil. A motivação deste estudo emergiu a partir de vastas leitura de 

artigos, relatos e discussões a respeito da temática.  

 

1.2 Justificativa e Relevância do Estudo 
 

A educação infantil tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança de 

até cinco anos de idade, respeitando seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais 

e sociais, complementando a ação da família e da sociedade (BRASIL, 2013). Desse 

modo, é preciso organizar e planejar ações que promovam o desenvolvimento 

saudável das crianças.  
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Saúde e educação são intrinsicamente ligadas e esta interação, independente 

de onde ocorra (escola ou serviço de saúde) constitui um caminho importante para a 

conquista da qualidade de vida. A construção de práticas pedagógicas relacionadas a 

essa interação é um grande desafio frente às demandas que as escolas enfrentam 

(MARANHÃO, 2000).  

A promoção e prevenção de agravos para as crianças devem ser desenvolvidos 

pela equipe de Saúde com integração em diferentes instituições, e a escola é uma 

delas. Devendo ser entendida como um espaço de relações privilegiado para o 

desenvolvimento crítico e político, contribuindo na construção de valores pessoais, 

crenças, conceitos e maneiras de conhecer o mundo e interferir diretamente na 

produção social da saúde (BRASIL, 2009). 

Desse modo, podemos apontar a necessidade do olhar dos profissionais de 

saúde também para as UEI. Pois, se estes investissem na educação em saúde, 

poderiam ofertar projetos à saúde das crianças e a aquisição de hábitos saudáveis, 

para fazer parte da rotina das crianças desde a infância e a problemática da ausência 

em salas de aulas por patologias poderiam ser minimizadas.  

Diante deste contexto, entendemos que o profissional de enfermagem é 

fundamental, pois, este possui uma utilidade numa visão holística,, desde a promoção 

da saúde até os cuidados pessoais com corpo, tornando-se capaz, de intermediar 

também orientações diversas para a família e para os educadores da UEI, já que 

muitas vezes, estes não entendem sobre os sintomas das doenças apresentadas 

pelas crianças no espaço educativo. Todavia, se o profissional de Enfermagem atuar 

entre os educadores, estes poderão desenvolver atividades de Promoção à saúde, 

assim, dúvidas serão esclarecidas em prol de uma vida melhor e crescimento 

saudável da criança na Educação Infantil. 

Sendo assim, acreditamos  que a base do cuidado humano que é exercida 

pelos profissionais de saúde e este  perpassa pela compreensão de ajudar o outro 

para uma vida melhor. Sendo essa análise apontada pelo papel da Enfermagem, em 

exercer tarefas na assistência da criança da Educação Infantil, seja nas ações de 

promoção da saúde ou na identificação de problemas de saúde. 

O motivo que desencadeou para o desenvolvimento da pesquisa foram as 

vivências de uma das autoras, que trabalha como Educadora em uma Unidade de 

Educação Infantil. Sendo assim, ao dialogarmos sobre a vulnerabilidade na infância e 



      15 
 

da ausência das crianças na UEI quando adoecem, enxergamos a necessidade de 

conhecer as ações educativas que os enfermeiros desenvolvem na UEI para a 

promoção da saúde dos infantes. 

Diante deste contexto, enxergamos ainda que, este estudo é um desafio, pois 

tem a intenção de trazer novos olhares e uma relevância para Enfermagem, já que 

acreditamos ser uma ousadia juntar dois temas de extrema importância para as 

políticas públicas de nossa sociedade, como Educação e Saúde. Bem como dialogar 

com os teóricos que trazem sua contribuição para esta temática. 

Contudo, acreditamos que este estudo vai oportunizar a reflexão e conquista 

de novos hábitos para proporcionar uma melhoria na qualidade de vida das crianças, 

frente a sua cultura familiar diversificada. 

Diante da problemática e com intuito de investigar a literatura atual, esta 

pesquisa levantou a seguinte questão norteadora: “Quais as contribuições dos 

estudos científicos, publicados em periódicos on-line, da área de enfermagem a 

respeito do papel do enfermeiro na promoção da saúde nos espaços de educação 

infantil, no período de 2010 a 2016?” 

 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

 Realizar um levantamento das produções científicas sobre o papel do 

enfermeiro na promoção à Saúde nos espaços de Educação Infantil, no período 

de 2010 a 2016. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar nas publicações as ações educativas que o enfermeiro desenvolve 

em Unidades de Educação Infantil; 

 Analisar os trabalhos de Promoção à saúde em Unidades de Educação Infantil 

desenvolvida pelo enfermeiro;  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 A infância e a importância da Promoção à saúde em Educação Infantil 
 

 A criança ao longo dos anos, evidenciou inúmeras transformações e ocupou 

diferentes posições na sociedade. Essas transformações influenciaram esta a 

enfrentar diversas situações de vida e de saúde, para depois de muitos anos, ser 

considerada sujeito social com características particulares (ARIÉS, 2011). 

Nos menores de 5 anos, as principais causas de mortalidade incluem as 

infecções perinatais, as infecções respiratórias, as doenças diarreicas e a desnutrição. 

É importante enfatizar que, nesse grupo etário, numerosos óbitos ficam com sua 

causa mal definida (até 49% em alguns estados do Nordeste). Parte da diminuição 

observada dessa mortalidade nos últimos anos é consequência das ações simples 

relativas ao setor saúde, tais como, o controle pré-natal, estímulo ao aleitamento 

materno, à ampliação da cobertura vacinal, a utilização de sais de reidratação oral 

(SRO), a educação materna e, principalmente à importante queda de fecundidade 

observada no país nesses últimos 15 anos (BRASIL, 2002). 

A promoção da saúde é definida pela carta de Ottawa como um processo que 

objetiva melhorar a qualidade de vida e saúde a partir da capacitação de pessoas, 

para que estas tenham uma maior participação e controle deste processo (WHO, 

1986). 

Neste âmbito as creches passaram a ter finalidade a educação da criança e a 

prestação de cuidados básicos de saúde, tendo em suas atribuições a segurança 

física e emocional, incluindo os cuidados relacionados à higiene, alimentação, afeto e 

educação. Como espaço de educação infantil, tomou para si o compromisso de mediar 

à interação da criança com o ambiente coletivo e com quem a assiste na busca de 

promover o desenvolvimento de indivíduos criativos e autônomos (PETERS, 2006). 

Sigaud (2015), afirma que precisamos estar atentos, pois os profissionais 

capacitados de maneira inadequada, atuam como disseminadores de doenças entre 

as crianças enquanto lhes prestam os cuidados. Quando limpamos nariz, por 

exemplo, das crianças com um lenço de papel, a humildade e os microrganismos 

presentes na secreção passam para as mãos da educadora, que não consegue lavar 

as mãos ou higienizá-la com álcool gel a todo o momento, os micróbios vivos 

permanecem nas mãos dos profissionais e são levados para outra criança na hora de 
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alimentá-la, escovar seus dentes, ou mesmo limpar seu nariz.  Desse modo 

dissemina-se a doença. 

A educação em saúde é um eixo estratégico de extrema importância para a 

promoção de saúde na Escola. Ela pode representar uma formar educadores, cuja as 

práticas têm caráter impositivo e prescritivo de comportamentos ideais, desvinculado 

da realidade concreta de vida de cada sujeito, buscando a qualidade de vida, ou seja, 

ser uma educação a cidadania (CARVALHO, 2015). 

Para Tinoco, Reis e Freitas (2014) a educação em saúde veicula o alcance de 

conhecimentos e habilidades, básicas com o senso de identidade, autonomia, 

solidariedade e responsabilidade dos indivíduos por sua própria saúde e da 

comunidade, gerindo saberes, opiniões e atitudes, proporcionando informações de 

qualidade sobre o bem-estar. 

Alvarenga et al. (2012) em seu estudo cita que a saúde no espaço escolar é 

concebida como um ambiente de vida da comunidade, cujo o referencial da ação deve 

ser o desenvolvimento do educando, como expressão de saúde, com base numa 

prática pedagógica participativa, tendo como abordagem metodológica a Educação 

em Saúde Transformadora. Dessa maneira, o contexto familiar, social e ambiental da 

criança deve ser considerado, bem como a análise dos seus valores, condutas, 

condições sociais e estilo de vida. 

 

2.2 O Enfermeiro- Educador nas Unidades de Educação Infantil 
 

Segundo a Organização Pan-americana de Saúde – OPS (1995), a promoção 

da saúde no âmbito escolar parte de uma visão integral e multidisciplinar do ser 

humano, que considera as pessoas em seu contexto familiar, comunitário, social e 

ambiental. Assim, as ações de promoção de saúde visam desenvolver 

conhecimentos, habilidades e destrezas para o autocuidado da saúde e a prevenção 

das condutas de risco em todas as oportunidades educativas, bem como fomentar 

uma análise sobre os valores, as condutas, condições sociais e os estilos de vida dos 

próprios sujeitos envolvidos (PELICIONE; TORRES, 1999). 

O tema “Promoção em saúde na escola” destacado nessa preocupação 

ministerial enfatiza que a escola constitui espaço de ensino- aprendizagem, 

convivência e crescimento, no qual se adquirem valores fundamentais. Assim 
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reforçam que este espaço é o lugar ideal para desenvolver programas relacionados à 

Promoção e Educação em saúde de amplo alcance e repercussão, considerando que 

exerce grande influência sobre as etapas formativas dos alunos, imprescindíveis a 

vida futura (ALVARENGA et al., 2012). 

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007 resultou no Brasil a 

articulação entre a Escola e Atenção Primária em Saúde (APS), por intermédio da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Composto por oito diretrizes, o PSE objetiva 

contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral 

e proporcionar à comunidade escolar a participação em programas e projetos que 

articulem saúde e educação, para o enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens da rede 

pública de ensino. Nesse Programa, é importante destacar a avaliação antropométrica 

no componente, que visa à identificação de educandos com sobrepeso e obesidade, 

e, no componente II, as ações de promoção da alimentação saudável e de atividade 

física nas escolas (GONZAGA, 2014). 

Gonçalves (2008), afirma que para a Organização Pan-americana de Saúde a 

promoção da saúde no âmbito escolar parte de uma visão integral e multidisciplinar 

do ser humano, que considera as pessoas em seu contesto familiar, comunitário, 

social e ambiental. Assim as ações de promoção de saúde visam desenvolver 

conhecimentos, habilidades e destrezas para o autocuidado da saúde e prevenção de 

condutas de risco em todas as oportunidades educativas. 

A função educativa é uma questão política fundamental, pois, deve colocar em 

sintonia com a sociedade, devendo questionar o status e propor inovações. É desta 

forma o educador é inserido na sociedade como sujeito que pode influenciar o destino 

dos indivíduos (SILVA, 2009).  

O perfil e atuação profissional do Educador infantil é complexo e se ampliam a 

medida em que a Educação Infantil é reconhecida em sua dinâmica e importância. 

Mais ainda quando se toma como direito de cidadania de toda criança frequentar uma 

instituição educativa, desde os primeiros anos de vida (REIS et al, 2009). 

A contribuição assistencialista do do enfermeiro relaciona-se a prestar o 

cuidado integral na promoção da saúde, proteção dos agravos, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação as crianças as famílias (MEDEIROS; BOEHS; HEIDEMANN, 

2013). 
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Entretanto, percebe-se que a realidade da situação do profissional enfermeiro 

na creche é muito variada: o enfermeiro desempenhando função de cuidado junto com 

o auxiliar e técnico em enfermagem, sendo responsável pela formação em serviço dos 

membros de equipe de enfermagem, ou enfermeiro supervisionando à distância a um 

número variado de creches. Porém, o enfermeiro é responsável pela assistência de 

saúde na creche pela garantia de boa qualidade de vida das crianças, desenvolvendo 

cuidado por meio de planejamento, execução, supervisão e avaliação do serviço 

prestado (SANTOS, 2004). 

De acordo com Santos e Silva (2016) os enfermeiros com sua técnica e 

experiência nas UEIs, podem interagir e ofertar assistência de Enfermagem no local 

e monitorar o crescimento saudável, peso, vigilância das situações de desidratação, 

implementações de ações sanitárias, preventivas e educativas. 

Segundo Cesário, Costa e Pereira (2014) o Enfermeiro é  um dos  profissionais 

de Saúde habilitado para atuação no ambiente escolar, de acordo com  a Diretriz 

Curricular Nacional do Curso de Graduação em Enfermagem, este profissional é um 

agente educador capacitado para planejar, programar e participar dos programas de 

formação e qualificação contínua dos trabalhadores de  Enfermagem e de Saúde 

considerando as especificada de grupos sociais e dos distintos processos de vida, 

saúde, trabalho e adoecimento. 

A atuação do Enfermeiro no ambiente escolar é de extrema importância para   

a implementação de ações de prevenção primária no controle da obesidade, por 

exemplo, mediante ações educativas, bem como na identificação do excesso de peso 

e tratamento   dessa   condição   em   crianças.   Para o alcance desses objetivos, é 

necessário que os enfermeiros trabalhem de forma colaborativa com professores e 

outros educadores da comunidade, além de criar parcerias com os pais, no intuito de 

auxiliá-los na promoção da saúde de seus filhos (GONZAGA, 2014). 

Para Reis, Santos e Lourenço (2009) ao monitorizado crescimento e 

desenvolvimento da criança, o enfermeiro deve estar atento para alguns dados como 

crescimento, peso, vigilância da situação da desidratação e apreciação de sua 

gravidade, implementação de ações sanitárias preventivas e educativas.  A função do 

enfermeiro voltado à saúde da criança tem como enfoque a prevenção, assistência e 

controle de patologias específicas e educação para a saúde, de tal modo que as 

atividades de educação em saúde sejam realizadas junto às crianças, e em parceria 
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junto com a equipe interdisciplinar. 

Na perspectiva de Duarte (2013) em continuidade nas ações pautadas no 

cuidado, outras atividades de enfermagem podem ser implementadas ao longo do 

ensino de cada criança, com o intuito de preparar indivíduo, desenvolvendo suas 

habilidades de autocuidado e podemos perceber a importância do enfermeiro atuando 

como educador nas escolas incentivando a participação de todos aqueles que compõe 

a unidade escolar, seja professor, coordenar e sociedade em geral na melhoria da 

saúde como um todo. 

Desse modo, conforme Rasche e Santos (2008), a Enfermagem no ambiente 

escolar é vista como desencadeadora das ações em Saúde, proporcionando a criação 

de espaços que visem os princípios norteadores da promoção e seus valores éticos 

como: a vida, a solidariedade, a equidade e a cidadania e uma série de estratégias 

que visam concretizar a cooperação e as parcerias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      21 
 

3 METODOLOGIA  
 

3.1 Tipo de Estudo 
 

 O presente estudo trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), com 

abordagem qualitativa, acerca do papel do enfermeiro na promoção da saúde nos 

espaços de educação infantil.  

 Consoante Lima (2010) a RIL foi proposta por Ganong em 1980. E busca uma 

investigação diferenciada da literatura, envolvendo também discussões acerca de 

métodos e resultados das publicações.  

A RIL incluí os pontos mais relevantes das pesquisas que dão suporte para a 

tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do 

conhecimento. Tendo objetivo de obter um profundo entendimento de um determinado 

fenômeno baseando-se em estudos anteriores. Sendo essencial seguir padrões de 

rigor metodológico, clareza na apresentação dos resultados, de modo que o leitor 

consiga identificar as características reais dos estudos incluídos na revisão (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 A RIL permite ainda a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais 

para uma compreensão completa do fenômeno analisado. Pactua também dados da 

literatura teórica e empírica, além de integrar vários propósitos, tais como: definição 

de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos 

de um tópico particular (SOUZA et al., 2010). 

Este método de pesquisa tem notável destaque na área da Enfermagem, visto 

que as tendências de compreender o cuidado em saúde, nos âmbitos individual ou 

coletivo, necessitam de um trabalho complexo que requer colaboração e integração 

de conhecimentos de diversas áreas. Para responder a essas necessidades a 

produção de conhecimentos em enfermagem precisa ser ampla e plural (SOARES et 

al., 2014).  

Segundo Souza et al. (2010, p.103) A RIL devido “a ampla amostra, em 

conjunto com a multiplicidade de propostas, deve gerar um panorama consistente e 

compreensível de conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes 

para a enfermagem”. A mesma é composta de seis etapas que estão dispostas no 

Quadro 1. 
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Quadro 1. Representação das Etapas que constituem a RIL 

Etapa Descrição 

1ª 
Elaboração do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a 

elaboração da RIL 

2ª  Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, 

amostragem ou busca na literatura; 

3ª A definição de dados a serem extraídos dos estudos selecionados 

4ª Avaliação dos estudos incluídos na revisão; 

5ª Análise e síntese dos resultados da revisão 

6ª Apresentação da Revisão 

                                                              Fonte: Conforme TEIXEIRA et al. (2013) 

 

3.1.1 Elaboração da Pergunta Norteadora  
 

O processo de construção da RIL se inicia com a definição de um problema e 

a formulação de uma hipótese ou questão de pesquisa que apresente relevância para 

a saúde e enfermagem. O assunto deve ser definido de maneira clara e específica, 

sendo que a objetividade inicial predispõe a uma análise direcionada e completa, com 

conclusões de fácil identificação e aplicabilidade (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

Diante da problemática e com intuito de investigar a literatura atual, esta 

pesquisa levantou a seguinte questão norteadora: “Quais as contribuições dos 

estudos científicos, publicados em periódicos on-line, da área de enfermagem a 

respeito do papel do enfermeiro na promoção da saúde nos espaços de educação 

infantil, no período de 2010 a 2016?” 

 
3.1.2 Critérios de Inclusão e Exclusão  
 

Buscando selecionar a amostra adequada foram admitidos os seguintes 

critérios de inclusão: artigos científicos originais completos, disponíveis 
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eletronicamente no banco de dados da Biblioteca Virtual de Saúde que (BVS) que 

tratam da temática em questão, escritos em língua portuguesa e publicados entre os 

anos de 2010-2016.  

Foram excluídos estudos que não se apresentaram relevantes ao alcance dos 

objetivos desta revisão, os artigos incompletos, bem como, os que não se apresentam 

escritos em língua portuguesa, os que tem ano de publicação anterior a 2010, assim 

como, publicações com duplicidade nos portais eletrônicos e na base de dados 

consultadas. Foram excluídas revisões de literatura, teses e dissertações.  

 

3.1.3 Busca e Amostragem na Literatura 
 

Para   identificar   os   estudos   publicados   sobre a temática foi efetuada uma 

busca on-line na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), criada em 1967.  

Sendo esta o resultado da evolução da cooperação técnica em informação em 

ciências da saúde conduzida pela parceria entre o Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) (BVS,2010). 

 Para uma busca criteriosa utilizou-se como ferramenta os Descritores em 

Ciência da Saúde (DeCS). Este vocabulário estruturado e trilíngue foi criado pela 

BIREME para servir como uma linguagem única para ser usado na pesquisa e 

recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes de informação disponíveis 

na BVS como a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), a Base de dados de enfermagem (BDENF), Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE) (DECS,2017).  

A mesma iniciou-se nos meses de setembro e outubro de 2017, com a seleção 

dos artigos na BVS, a partir do cruzamento dos descritores “Enfermagem AND 

Promoção da Saúde AND Educação infantil”, deste obtive-se 454 artigos. Em seguida, 

foram adotados alguns critérios de inclusão para realizar a filtragem, com o filtro texto 

completo alcançou-se 193 artigos, após foi utilizado o filtro limites, no qual foi 

selecionado crianças totalizou-se 38 artigos, seguido por idioma (Português), 

resultando na obtenção de 28 artigos. Selecionando o ano de publicação (2010-2017) 

restaram 22 artigos, conforme a figura 1. 
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Figura 1. Representação da análise dos dados de acordo com 
 a filtragem na BVS  

 

 

3.1.4 Coleta de Dados  
 

Do material obtido através da pesquisa nas bases de dados, 22 artigos, 5 

apresentavam-se duplicados nas bases de dados já citadas. Resultando em 17 

artigos. Após a leitura minuciosa dos resumos, observou-se que muitos artigos não   

seguiam   os   critérios   de   inclusão, visto que não abordavam a temática das ações 

do enfermeiro na promoção da saúde nos espaços de educação infantil, ou já se 

tratavam de revisões de literatura. Desse modo, foram excluídos 13 artigos. A amostra 

final constituiu-se de 4 artigos. A representação desta encontra-se na Figura 2.  

 

Figura 2. Representação da análise final para seleção dos artigos   

 

  

BVS- MS 

Cruzamento de DECs
“Enfermagem AND 

Promoção da Saúde 
AND Educação infantil”

 454 artigos 

Critério de Inclusão:

Texto Completo 

 193 artigos

Critério de 
Inclusão: 

Limites (crianças)

 38 artigos

Critério de 
Inclusão: 

Idioma  

 28 artigos

Critério de 
Inclusão:

Ano de publicação

 22 artigos

Filtragem BVS

 22 artigos 

Obras Analisadas

 17 artigos   
Amostra Final

 04 artigos

Artigos duplicados: 05 
 

Artigos excluídos: 13 
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 A figura 3 apresenta de forma mais detalhada os principais fatores que levaram 

a exclusão dos artigos após a análise, bem como o número de obras excluídas.  

 

Figura 3. Principais fatores de exclusão da amostragem da literatura 

 

 

De acordo com Souza et al. (2010) a fase de coleta de dados necessita de um 

instrumento previamente elaborado capaz de assegurar que a totalidade das 

informações relevantes seja extraída, visando minimizar o risco de erros na 

transcrição, garantir precisão na checagem das informações, além de servir como 

registro.  

Dessa forma foi empregado como base um instrumento validado por URSI 

(2005) que contempla a identificação do artigo original, as características 

metodológicas do estudo e a avaliação dos resultados encontrados, este foi adaptado 

conforme as necessidades estudo, de modo a dar visibilidade aos principais atributos 

de cada produção, a ferramenta encontra-se disposta no ANEXO A. 

 

3.1.5 Análise dos Dados  
 

Todos os 04 artigos foram submetidos à leitura na íntegra. Para a análise e a 

síntese dos estudos, foram construídos quadros, contemplando aspectos gerais e 

metodológicos das pesquisas. Utilizou-se a forma descritiva para apresentação dos 

resultados, sendo estes fundamentados a partir da literatura disponível sobre a 

temática. 

 

 

 

Inadequação 
ao tema

 06 artigos 

Público do 
estudo ( não 

infantil)

 05 artigos

Metodologia 
utilizada 

(revisão de 
literatura)

 02 artigos

Artigos 
Excluídos 

 13 artigos
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3.2 Aspectos Éticos e Legais  

 

O estudo não foi submetido a avaliação ética da Plataforma Brasil, visto que 

não se trata de estudos com seres humanos. Todavia assegura os aspectos éticos, 

garantindo a autoria dos artigos pesquisados, utilizando para citações e referências 

dos autores a normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Dessa maneira os princípios éticos serão respeitados, tendo como base a 

resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

3.3 Riscos e Benefícios 

 

Toda a pesquisa científica envolve riscos, mesmo sendo mínimo. Em uma 

pesquisa bibliográfica ressalta-se como risco as interpretações ambíguas do texto e 

principalmente o plágio.  

De acordo com Mendes (2008), os principais benefícios da RIL são: O 

reconhecimento dos profissionais que mais investigam o assunto; separação entre as 

descobertas científicas e as opiniões e ideias; descrição do conhecimento 

especializado no seu estado atual; promoção de impacto sobre a prática clínica. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Diante das análises, constatou-se a escassez de artigos que se adequarm aos 

critérios de inclusão. O Quadro 2 apresenta o perfil geral dos artigos selecionados e 

inclusos nesta RIL, para possibilitar-nos uma avaliação integralizada dos mesmos 

quanto: a base de dados, ao ano de publicação, o nome do artigo, bem como os 

objetivos de cada estudo.  

 

Quadro 2. Identificação do perfil geral dos artigos incluídos nesta RIL 

N° de 
ordem 

Base 
de 

dados 

Ano de 
publica

ção 

Nome do artigo Objetivos 

 
01 

 
 
 
 
 
 

 
LILACS 

 
2010 

Projeto Aprendendo 
Saúde na Escola:  
a experiência de 

repercussões positivas 
na qualidade de vida e 

determinantes da saúde 
de membros de uma 

comunidade escolar em 
Vitória, Espírito Santo 

Descrever as ações 
desenvolvidas dentro 

desse projeto de extensão 
e analisar o perfil das 

crianças que participaram 
do projeto Aprendendo 

Saúde na Escola. 

 

02 

 

LILACS 

 

2012 

Validação de 

metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem na 

promoção da saúde 

alimentar infantil 

Descrever a validação de 

metodologias ativas de 

educação em saúde, na 

promoção da alimentação 

saudável de crianças 

 
03 

 

 
LILACS 

 
2012 

O cuidado à criança na 
creche: integração entre 

saúde e educação 

Identificar práticas de 
cuidados à criança no 

cotidiano de profissionais 
que atuam nas creches e 
discutir a contribuição do 

enfermeiro nessas práticas 

 
04 

 
BDENF 

 
2016 

Atuação do enfermeiro 
na educação alimentar 

de crianças em um 
núcleo de educação 

infantil 

Demonstrar a atuação do 
enfermeiro na promoção 
de hábitos alimentares 

saudáveis para crianças 
em idade pré-escolar e 

escolar 
                                                                                                                                

 
Constatou-se que dos 22 autores, 20 possuem titulação na área da 
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enfermagem e apenas 2 em outra área da Saúde, especificamente a Psicologia e 

Odontologia. Sendo 02 graduandos, 02 graduados, 04 pós-graduandos, 02 pós-

graduados, 06 mestres, 06 doutores.  

O Quadro 3 apresenta o número de autores por artigo, bem como suas 

titulações principais, respeitando a numeração do quadro anterior.   

 
 
Quadro 3. Identificação dos artigos quanto ao nº de autores/titulações 

N° de 

ordem 

N° de 

Autores 

Nome dos Autores  Titulação  

 

01 

 

06 

Ethel Leonor Noia Maciel  

Carla Braga Oliveira  

Janaína Menezes Frechiani  

Carolina Maia Martins Sales  

Léia Damasceno de Aguiar Brotto  

Maristela Dalbello Araújo  

Doutor 

Graduando 

Pós-graduando 

Mestre 

Mestre 

Doutor* 

 

02 

 

 

 

06 

Evanira Rodrigues Maia 

José Ferreira Lima Junior 

Jamelson dos Santos Pereira 

Aryanderson de Carvalho Eloi 

Camilo das Chagas Gomes 

Marina Maria Fernandes Nobre 

Doutor 

Doutor* 

Pós-graduado 

Pós-graduado 

Pós-graduando 

Graduado 

 

03 

 

 

06 

Jéssica de Azevedo Motta 

Priscilla Oliveira da Silva 

Cristiano Bertolossi Marta 

Bárbara Bertolossi Marta de Araújo 

Marcio Tadeu Ribeiro Francisco 

Hélio Casemiro Seabra Junior 

Graduado 

Mestre 

Doutor 

Mestre 

Doutor 

Mestre 

 

04 

 

04 

Ana Paula da Silva Nascimento 

Diogo Martins Avelino 

Maria Madalena Gomes Pereira Maximo 

Wanderson Cardoso de Moura 

Pós-graduando 

Graduando 

Mestre 

Pós-graduando 

*  Titulação na área da saúde                                                                                
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O Quadro 4 aborda o perfil das produções quanto as Metodologias e 

Abordagens, assim como o nome do periódico de publicação. 

 
Quadro 4. Perfil das produções quanto as Metodologias, Abordagens e 
periódicos de publicação 
 

 
N° de 
ordem 

 
Nome do periódico 

 
Metodologia 

 
Abordagem 

 
01 

Revista Ciência & Saúde 
Coletiva 

Estudo descritivo Quantitativa 

 
02 

Revista de Nutrição Estudo de validação 
 

Qualitativa 

 
03 

Revista de Enfermagem da 
UERJ 

Estudo descritivo Qualitativo 

 
04 

Revista de Enfermagem da 
UFPI. 

Estudo descritivo, 
prospectivo de intervenção 

com natureza analítica 

Quantitativo 

 

4.1 As Unidades de Educação Infantil como espaços de promoção da saúde 
 

A relação entre a Educação e a promoção da saúde é estreita na atenção à 

saúde da criança, pois as ações implementadas, além de tratar e prevenir doenças, 

destinam-se, também, a promover o crescimento e desenvolvimento infantil, em uma 

perspectiva de qualidade de vida (MACIEL et al., 2010).  

As ações que geram a promoção da saúde devem ser acionadas por meio de 

estratégias que englobem a coletividade em geral, porém que incluam a família, sendo 

esta a responsável pela criança, logo, detentora de um saber que não pode ser 

descartado, mas aperfeiçoado ou adaptado ao saber científico dos profissionais 

(QUEIROZ et al., 2006). 

De acordo com os artigos 01 e 03 o ambiente escolar e as creches configuram-

se como espaços privilegiados para o desenvolvimento de ações de melhoria das 

condições de saúde, visto que são setores estratégicos para iniciativas de educação 

em saúde que combinam-se com o com o conceito de “Escola Promotora da Saúde” 

(MAIA et al., 2012).  

A Escola Promotora de Saúde constitui uma iniciativa de caráter mundial que 

visa fortalecer e ampliar a colaboração entre os setores de saúde e educação nas 
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práticas de saúde escolar, impulsionando políticas na comunidade escolar que geram 

inúmeros benefícios, tais como, o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

destrezas para o autocuidado da saúde e a prevenção das condutas de risco em todas 

as oportunidades educativas, dentre outras (MOURA et al., 2007). 

 

4.2 O papel do enfermeiro na promoção à Saúde nos espaços de Educação 
Infantil  
 

O Enfermeiro é responsável pela assistência integral da saúde nas unidades 

de educação infantil e pode de forma planejada proporcionar a melhora na qualidade 

do serviço de saúde prestado, visto que a saúde está diretamente ligada ao 

aprendizado (RINGENBERG; FOSSA, 2008). 

Conforme Queiroz et al. (2006) no cuidado à saúde da criança, as ações devem 

ser compartilhadas entre o profissional e a mãe ou responsável. O conhecimento 

profissional poderá ser assimilado pelas famílias, se colocado de maneira 

compreensiva e numa linguagem coerente com cada cultura. 

Consoante a isto o artigo 01 avaliou as estratégias realizadas pelo enfermeiro 

no ambiente escolar de um Centro Municipal de Educação Infantil, através de um 

Projeto de Extensão intitulado “Aprendendo Saúde na Escola”, e ainda analisou o 

perfil das crianças atendidas. 

A partir de uma coleta de dados estruturada levantou-se as questões que 

apresentavam mais problemas e dentro dessa perspectiva, foram realizadas quatro 

atividades educativas coletivas. As palestras ocorreram no ambiente escolar, 

contando com a participação dos professores e dos pais dos alunos. Os temas 

abordados foram: dengue, higiene pessoal, parasitoses e destino dos resíduos 

sólidos. 

Desse modo o projeto proporcionou a ação do trabalho interdisciplinar, 

favorecendo as atividades de promoção de saúde, tendo a escola como um espaço 

da atenção básica, devendo ser entendida como um núcleo motivador da atuação 

participativa dos profissionais de saúde, em especial os enfermeiros. 

Um estudo realizado por Alvarenga (2012) insere o enfermeiro no contexto 

escolar infantil desenvolvendo ações educativas, nas quais são percebidas as 

fragilidades dos pais no cotidiano dessas práticas. Todavia um cuidado diferenciado 

e criativo exercido pelo enfermeiro na escola gera novas estratégias de trabalho, pois 
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os escolares são preparados para o autocuidado e para a adoção de hábitos 

saudáveis. Além disso, a informação dada aos pais resulta em ações promotoras de 

saúde que serão desenvolvidas no lar, diminuindo, portanto, gastos financeiros com 

doença. 

O artigo 02 apresenta um a validação de 04 tecnologias educacionais realizada 

por estudantes de Enfermagem com crianças da educação infantil de uma escola 

privada, localizada em Juazeiro do Norte, situada no interior do estado do Ceará. 

Sendo estas tecnologias: dinâmicas de avaliação, minuto-cinema, momento-teatro e 

caixa dos sentidos.  

De acordo com Maciel et al. (2010) as atividades educativas com temas 

relevantes influenciam na redução de riscos e através delas é possível valorizar as 

habilidades de cada individuo. Vasconcelos at al. (2008) ainda afirma que o interesse 

dos alunos aumenta e isso contribui de forma positiva como uma estratégia de 

promoção da saúde. 

Segundo Gubert et al. (2009) as ações desempenhadas pelo enfermeiro na 

escola não devem apenas se restringir a ações pontuais, mas sim buscar as 

verdadeiras necessidades dos educandos, isso motiva a criação de vínculo e 

proporciona um atendimento de qualidade e auxilia na superação de dificuldades 

existentes. 

 

4.3 O enfermeiro assistencialista e educador 
 
 

O artigo 03 identifica as práticas de cuidados à criança no cotidiano de 

profissionais que atuam nas creches e discutindo a contribuição do enfermeiro nessas 

práticas, foi realizado com 11 funcionários que trabalhavam em uma creche municipal 

de São Pedro da Aldeia. O método de coleta de dados utilizado constituiu-se de 

entrevistas.  

Neste constatou-se que os cuidados são integrais e o enfermeiro possui 

importante papel neste ambiente, por ter conhecimento sobre o crescimento e 

desenvolvimento da criança e suas peculiaridades. No entanto percebeu-se que o 

foco desses profissionais está voltado para a doença e não para a saúde. Ou seja, os 

profissionais que trabalham nas creches geralmente voltam-se a assistência.  
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O artigo 04 objetivou demonstrar a atuação do enfermeiro na promoção de 

hábitos alimentares saudáveis para crianças em idade pré-escolar e escolar, trata-se 

de uma intervenção com natureza analítica realizado em uma escola pública do 

interior piauiense. 

A implementação de atividades educativas demonstrou ter efeitos positivos, 

sendo também de competência do enfermeiro intervir neste processo, estabelecendo 

parcerias e programas para prevenção e controle da obesidade infantil, como por 

exemplo, programa saúde na escola, refletindo-se acerca da promoção. 

Este trabalho fornece dados sobre a importância de atividades lúdicas 

educativas alimentares para crianças pré-escolares e escolares, de maneira que 

possa contribuir na formação de hábitos alimentares saudáveis, pois estas atividades 

são algumas das estratégias preconizadas pelas políticas públicas em alimentação e 

nutrição, além de demonstrar o papel do enfermeiro através da execução destas 

atividades. 

 Os dados que emergiram dos estudos analisados mostram que o enfermeiro 

desempenha funções tanto na assistência à saúde quanto na promoção desta, agindo 

como educador. Porém este necessita de subsídios e capacitações, para exercer 

estas.  

Vale ressaltar que nos aspectos legais da Enfermagem, presentes na resolução 

do COFEN n. 146 de 1992, a lei n. 7.498/86, em âmbito nacional há obrigatoriedade 

da presença do enfermeiro em todas as unidades de serviço, onde sejam 

desenvolvidas ações de enfermagem, durante todo o período de funcionamento da 

instituição. Todavia a análise dos estudos evidenciou a carência/ausência dos 

profissionais enfermeiros nas UEI, o que gera redução na qualidade da assistência 

prestada às crianças, principalmente, em se tratando da promoção da saúde e 

prevenção de doenças. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No âmbito escolar a promoção da saúde é um processo contínuo, isto é, em 

permanente desenvolvimento. Este processo deve contribuir para a aquisição de 

competências das crianças, permitindo-lhes confrontar- se positivamente consigo 

mesmas, construir um projeto de vida e ser capazes de fazer escolhas individuais, 

conscientes e responsáveis. A promoção da educação para a saúde na escola tem 

também como missão criar ambientes facilitadores dessas escolhas e estimular o 

espírito crítico para o exercício da cidadania. 

Evidenciou-se o papel do enfermeiro como educador, sendo esta uma de suas 

principais funções. Além disso, os estudos demonstraram a importância de integrar a 

família, os professores e os cuidadores, visto que o bem-estar destes interfere 

diretamente na qualidade do cuidado que prestam às crianças. Portanto ao cuidar da 

criança juntamente com a família, o enfermeiro deve trabalhar a educação em saúde 

de modo que se tornem parceiros na luta pela promoção da saúde infantil. 

Os artigos analisados evidenciaram as ações educativas como ferramentas 

fundamentais na promoção da saúde nos espaços de educação infantil, com objetivo 

principal de melhorar a qualidade de vida da população. Tais práticas geram mudança 

de comportamento nas comunidades as quais são inseridas.  

Vislumbrou-se que os acadêmicos de enfermagem, atuam de maneira mais 

ativa nas UEI, visto que devem adquirir em sua formação habilidades que o capacitam 

para o desenvolvimento de ações que visem a promoção da saúde. Todavia estes 

isolados não suprem as necessidades dos infantes.  

Podemos ressaltar que enfermeiro deve desenvolver um papel essencial nas 

UEIs, todavia esses espaços geralmente apresentam carência de profissionais da 

área da saúde, em especial, de enfermeiros. Neste interim, a análise dos artigos 

científicos demonstrou a importância da inserção do profissional de saúde no espaço 

escolar, tendo papel fundamental no desenvolvimento de funções educativas e 

assistenciais. Logo é indispensável a integração dos serviços de saúde para a 

solidificação desse espaço. 
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