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As atividades desenvolvidas como bolsista de extensão numa Escola de Educação Infantil estão voltadas 

principalmente para as questões de saúde das crianças e funcionários. A escola, sem fins lucrativos, atende em torno 

de 100 crianças de quatro meses a seis anos de idade, na grande maioria em turno integral. No quadro de 

funcionários consta diretora, administrador, pedagoga, nutricionista, educadoras, recepcionista, cozinheiras e 

auxiliar de serviços gerais. O objetivo do estudo foi identificar as ocorrências que mais acometem as crianças nesta 

escola. Trata-se de um estudo observacional com abordagem qualitativa, desenvolvido durante as atividades de 

extensão. Destaca-se: a dermatite de fraldas como a alteração mais frequente em crianças de zero a um ano de idade; 
as conjuntivites compreendendo crianças entre dois e seis anos de idade. Ocorrem, com certa frequência, pequenos 

ferimentos como escoriações nas crianças maiores, durante brincadeiras no pátio da escola. Febre, resfriados e 

quadros gripais são frequentes em todas as faixas etárias. Apenas uma criança foi diagnosticada com H1N1com boa 

evolução. Entre a equipe de funcionários, o resfriado, cefaleia e hipertensão também são situações identificadas. 

Frente às situações identificadas, as ações de intervenção de enfermagem são realizadas com as crianças e posterior 

orientação aos educadores. As ações de extensão incluem ainda oficinas de saúde com as crianças em parceria com 

os profissionais da escola, controle de carteiras de vacinação, aferição de medidas antropométricas, participação nas 

atividades educativas nas salas com as educadoras da escola. As atividades direcionadas aos funcionários constam 

também de orientações para a saúde do trabalhador e verificação da pressão arterial. Desta maneira, a Extensão 

permite que o acadêmico possa aplicar na prática o que vem aprendendo na academia, bem como ampliar seus 

conhecimentos com a parceria de outros profissionais. 
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