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INTRODUÇÃO: A infância é o período em que as mudanças decorrentes do desenvolvimento humano são mais intensas e 
visíveis. Tratando-se de um período tão dinâmico da vida, as crianças têm sido alvo de atenção do Sistema Único de Saúde, 
sendo que a rede básica constitui-se como porta de entrada para o acesso aos serviços de saúde. OBJETIVO: Conhecer as 
práticas de enfermagem na atenção à saúde da criança na rede básica de saúde, a partir da análise da produção científica sobre 
o tema. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada na base de dados Scielo. Para a busca dos artigos foram 
utilizados os descritores criança and enfermagem. RESULTADOS: A busca resultou em 442 artigos, destes 11 artigos abordavam 
o tema em questão. A publicação dos artigos abrangeu o período de 2000 a 2010. Os métodos observacionais foram os mais 
empregados nos estudos analisados. As práticas de enfermagem na atenção à saúde da criança na rede básica de saúde 
envolveram ações de atendimento ao recém-nascido nos primeiros dias de vida, vacinação, acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança, monitoramento do risco nutricional, visita domiciliar, e consultas de enfermagem. Identificou-se que 
essas práticas apresentavam como foco de atenção a família, pois essa exercia grande influência na saúde da criança. 
CONCLUSÕES: A análise dos artigos mostrou a relevância do papel da enfermagem na atenção à saúde da criança, em seu 
contexto de vida, ou seja, na comunidade. As práticas de enfermagem identificadas pelo estudo apresentam possibilidades de 
atuação dos enfermeiros na rede básica de saúde, para que possam empreender ações de promoção da saúde e prevenção de 
doenças, contribuindo para a saúde integral da criança.   

  

 

  
 
 
 




