
EDITORIAL 

ANO INTERNACIONAL DA CRIAN<;A 
A Diretora da .Associa� Brasileira de Eniermagem decidiu fazer u� 

hotnenagem a crianc;a brasileira em nome de todos os eniermeiros - Uma 

forma ainda que discreta, mas muito sentida, foi csta, a de publicar um mi
mero da Revista Brasileira de Enfermagem, unicamente com artigos, escrito� 

por enfer�ir()(S, sobre a area materna-infantil. 

A AlssembIeia Geral das Na<;i5es Unidas, realizada em 21 de dezembro 

de 1976, reconhecendo a importancia fundamental, em todos os pais-es, tanto 

em desenvolvimfmto quanta industrializados, de pro�ames que beneficiem a 

iniancia, nao apenas em si, mas tambem como parte de esfor� mais abr� 

gentes para que seja acelerado 0 progt'esso economico e social. 

Nesse aspecto, estatrKnl tambem, n15s eniermeiros, brasileiros estamos pre 

ocupados com 0 fato de que M varias a<;5es de saude isoladas e, nos Ultimoll 

te.npos, 0 aumento de programas de saMe nao tem significado diminuic;ao 

do indice de subnutric;iio, n80 tem facilitado 0 acesso de criant;;a a adequaL10�1 

Servic;os de Saude, e continua a enorme carellClia de praparar;Bo educacional 

basica para 0 futuro das crianc;as. 

o Ano Internacional da Crianc;a serviu para estimular os paisas na re

visao de seus programas a tim de orineta-Ios para a prorno<;ao do bem estar 

ria ittiancia. 

A participac;iio de eniermeiros nos programas de prevenc;iio primaria, im

plementando ac;5es de promoc;iio e protec;iio especifica. a �upos da area ma

terno-iniantil vem sa fazendo no Brasil, ainda de modo incipiente, nos pro

gramas do INAMPS em varios Estados do pais, onde a Consulta de Enter. 

magem esta institucionalizada como atividade reconhecida do enfermeiro. 

Uma outra participac;iio levada a efeito ha muito tempo e a que requer 

as a�oes de eniermagem, junto a crial19B adoecida, nas Instituic;oes Hospita· 
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lares e ou nos Pronto Sooorros e Emergencias. E a convwencia com familia

res em momentos de intensa apreensiio e diliculdades. 

E urn trabalho silenci� dos enlermeiros junto a cria� hospitalizac1as 

porque el88 cuidam dessas criant;a8 fazendo seus tratamentos com a referenci8 

no BRINCAR. 08 enlermeiros sabem que 0 BRINCAR e 0 trabalho mais 

serio da irlfancia (L. Paim). 
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