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Introdução: Segundo o Ministério da Saúde as linhas de cuidados com a criança propõe ações voltadas 

para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, incentivo ao aleitamento materno, alimentação 

saudável, prevenção de distúrbios nutricionais, imunização e atenção às doenças prevalentes, saúde bucal, 

saúde mental, prevenção de acidentes e maus-tratos, além de ações específicas dirigidas à mulher e ao 

recém-nascido. Para que a criança cresça e se desenvolva bem, é fundamental comparecer à unidade de 

saúde para fazer o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. Este relato de experiência 

apontou o estado de saúde de crianças atendidas em uma Unidade de Saúde do município de Igrejinha. 

Objetivos: Relatar a experiência do desenvolvimento de atividades práticas em uma unidade de saúde a 

partir de consultas de enfermagem com crianças. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência 

ocorrido na disciplina de Práticas de Cuidado IV, no primeiro semestre do ano de 2018, proposto pelo curso 

de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara. Foram quatro encontros práticos, onde foram 

realizadas consultas de enfermagem com crianças até 12 anos de idade, juntamente com algum familiar. 

Nos encontros foram realizadas consultas de enfermagem com crianças utilizando como base os 

diagnósticos de enfermagem do NANDA (2015-2017), seguido por orientações para melhora da saúde das 

crianças. Considerações finais: Podemos observar a partir desta vivência que alguns dos diagnósticos de 

enfermagem por vezes, se repetiram, entre eles podemos citar: nutrição desequilibrada, e comportamento 

de saúde propenso a risco. Para tanto as orientações foram baseadas em melhora no padrão da nutrição, 

maior ingesta hídrica, melhora no enfrentamento dos pais para tomada de decisões para saúde dos filhos. 

Esta vivência nos possibilitou realizar intervenções exclusivas e orientações quanto ao cuidado, visando 

melhorar as condições de saúde das crianças. 

Descritores: Saúde da Criança. Desenvolvimento. Atenção Primária à Saúde 
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