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Introdução: Creche é um local onde as crianças permanecem por um
período de tempo enquanto seus pais trabalham. Além de brincarem, as
crianças são acompanhadas por educadoras que estimulam o seu
desenvolvimento através de trabalhos e leituras. A escola de educação
infantil difere de uma creche, embora estruturalmente semelhantes, tendo
como objetivo a educação e desenvolvimento cognitivo. Neste trabalho
será adotado o termo creche, uma vez que esse se popularizou
gradativamente na sociedade e a instituição em foco recebe crianças de 4
meses a 6 anos. O projeto de extensão intitulado: ''Cuidado à criança em
uma escola de educação infantil'' é desenvolvido por acadêmicos de
Enfermagem em uma creche filantrópica, localizada no município de
Porto Alegre. As atividades são direcionadas ao cuidado à criança, às
famílias e a equipe, as quais abordam questões administrativas, de
supervisão, educacionais e assistenciais Conta com aproximadamente 65
crianças na faixa etária entre 4 meses e 6 anos de idade. O objetivo deste
trabalho é relatar um projeto de pesquisa desenvolvido junto à atividade
de extensão intitulado ''Características da Saúde das Crianças em uma
Escola de Educação Infantil''. Esta pesquisa se propõe a conhecer as
morbidades mais comuns apresentadas pelas crianças na creche;
identificar os desvios da evolução pondo-estatural das crianças; verificar
a cobertura vacinal  das cr ianças; ident i f icar as al terações do
desenvolvimento das crianças por faixa etária; identificar alterações no
exame físico das crianças; identificar os hábitos de alimentação das
crianças; identificar as condições socioeconômicas das famílias. Trata-se
de um estudo observacional descrit ivo prospectivo, com dados
quantitativos coletados através dos registros nos prontuários das crianças
e informações adquiridas com colaborações de pais/familiares e
educadores. O projeto encaminhado à Comissão de Pesquisa da Escola
de Enfermagem em outubro de 2008; o encaminhamento ao Comitê de
Ética da UFRGS, em novembro do mesmo ano. A coleta de dados estava
previsto para o período de março a outubro de 2009; análise dos dados,
outubro e novembro de 2009; realização de um relatório em novembro de
2009 e a divulgação a partir de dezembro de 2009. Cabe salientar que a
coleta de dados está em fase inicial de execução devido ao projeto ter
sido aprovado em junho de 2009. Nota-se a importância de um projeto
como este na creche, tanto em relação ao atendimento, a observação e o
desenvolvimento da criança, quanto na relação com os funcionários e



familiares apoiando e auxiliando-os nos cuidados. A partir dos resultados
obtidos, são realizadas adequações das ações de extensão voltadas para
as crianças, famílias e equipe de funcionários da instituição. Neste
contexto, são relevantes as questões de saúde abordadas. Salienta-se
que o projeto ainda está em sua fase inicial. Considerações finais: Frente
à demora do retorno da aval iação do projeto de pesquisa pela
COMPESQEE (Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem) e do
Comitê de Ética da UFRGS, houve um significativo atraso no início da
coleta de dados, sendo necessário reajustar o cronograma de pesquisa.
Os pesquisadores compreendem que a alteração do cronograma não
interferirá nos resultados da mesma.


