
&BEn. 32 : 296-298. 1979 

. .  Maria Noemia Birck 

BffiCX:. M.N. - Creche - Rev. Bras. Enf.; DF. 32 : 296-298. 19'79. 

Em comemorar;ao ao ana interna
cional da crianr;a, nos, enfermeiras pe
diatras, estamos cada vez mais consci
entizadas do nosso papel importantis
simo frente a. cranr;a. 0 nosso trabalho 
deve ser intenso nao so neste ana de
dicado a crlanr;a, mas em todos os anos 
subseqiientes, visto que cada dia novas 
crlanr;as vem ao mundo e cada vez mals 
necessltam da nossa atenr;ao. 

Cabe lembrar aqul que uma chechc 
e um "investimento social", pols desem
penha fun!;oes preventivas a. reorova
!;aO escolar, a debllldade mental (pro
vocada� em parte, pela sub-nutri!;ao) e 
a. deficiencla de estlmular;ao senso-mo
tora, afetiva, social e verbal. Por outro 
lado, estaremos contrlbulndo para di
minuir a marglnallza!;ao soctal dr.. cri
anr;a que, adequadamente asststida, sera 
amanha. um individuo integrado, socla
lizado e feliz no meio em que v!ve 

A creche so atlnglra. seus obj eMvos 
se tiver um planejamento e contar com 
uma equlpe composta de : � 

Enfermeira pediatra 

Medico pediatra 
Pedagogos 
Psico-pedagogos 
Nutrlcionista 
Assistente social 
Recreacionista 
Professores de mUsic a 
Professores de pintura 
Professores de ginastica rltmica ou 
expressao corporal 
Auxlliares de enfermagens 
Pagens e outros. 

A formal:a.o integral da crlanl:a e 
de vital importanciii., sendo que os prl
meiros anos de vida constituem 0 aU
cerce basico para 0 desenvolvimento 
futuro. Justificam-se assim os recursos 
humanos e materiais dispendidos nesta 
fase da vida da crlanr;a. 

Os primelros anos sao basicos na 
aprendizagem do ser humane e deles 
depende 0 comportamento futuro. Cad a 
fase tem que ser preenchida com a 
aprendizagem e estimulal:ao adequadas. 

• Trabalho apresentado na Semana da Enfermagem. ABEn - S�ii.o Rio Grande do SuI 
- 1979. 

•• Enfermeira da Set;ii.o ABEn-RS. 
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Passada esta lase, tudo 0 que se fizer 
depois, nao preenchera falhas e lacunas 
na aprendizagem daquele periodo. 

Quanto maior as condiftoes de esti
mulaftao pSicomotora precoce, maior 0 
numero de neuronios que entrarao em 
!uncionamento, dando condicoes de um 
desenvolvimento mental superior. 

As estimulaftoes tem por objetivo 0 
desenvolvimento aprimorado dos 6rgaos 
sensoriais (visao, olfato, audiftao, tato e 
gosto) , tendo sempre em vista, j unto ao 
mesmo, 0 desenvolvimento psico-motor, 
social e afetivo. 

Estimulos Visuais 

Atraves dos olhos a crianfta conhece 
o mundo. Sua sensibilidade social e afe
ttva e bem desenvolvida quando the pro
porcionamos 0 melhor em estimulos 
visuais. 

Ao redor da crianfta poderao haver 
objetos coloridos, diferentes em forma, 
brilhantes e opacos, para que a riqueza 
de experiencias estimule novas respostas. 

Estimulos Auditivos 

A curiosidade e 0 ato de exploraftao 
do objeto ou situaftao e mats Intensa 
quando proporcionamos ao mesmo tem
po uma experiencla visual e auditiva. 

Iniciar as estimulaftoes com sons de 
vivencia da crianfta, como por exemplo: 

Rufdo da cozinha 

Barulho da agua j orrando da 
torneira 

A voz dos familiares 

Passos dos pais e irmaos 

Barulho da chuTa. 

A associaftao entre 0 ruido e 0 ob
jeto ou situacao deve ser traduzida a 
crianga, mesmo tenra, com palavras ca
rinhosas. 

Ensinando e fazendo-a can tar e 
ouvir boa musica, estamos facilitando a 
crianca um aprimoramento de uma se
legao musical bem feita. 

. , 

Estimulos Ollativos 

Toda a crianfta pequena sente ne
cessidade de ver, ouvir, sentlr, manipu
lar e cheirar. 

Na exploracao do seu meio ambi
ente, torna-se Importante a orienta.ftao 
da crianfta, fazendo com que ela apren
da a associar determlnados odores ou 
fragrancias a objetos ou situaft6es. 

Estimulos Tciteis 

Pelas atividades manuais, a cnanc;a 
adquire as nOftoes de espaftO, eonsisten
cia e forma. :a: necessario que lhes de
mos brinquedos de formas, que ela per
ceba 0 que e fino, macio, leve, rugosa 
e aspero. A boneca e 0 ursinho propor
cion am 0 desenvolvimento de sua parte 
afetiva. 

Estimulos Gustativos 

:a: caracteristica peculiar de todas as 
crianCas pequenas, quando da explora
Cao de objetos, leva-los a boca. A vigi
lancia e importante, tanto para a se
guranfta da crianfta, como tamMm para 
ajuda-la a formar associafta.o entre ob
jetos e os diterentes gostos que experi
menta. 

Os transtornos freqiientes ao desen
volvimento normal da crianfta, em mui
tas instituicoes publicas, se tem atrl
buido a carencia do amor materno; po
rem, sabe-se hOje que um outr� fator 
e responsavel direto destes transtornos : 
a PRIVAQAO TOTAL OU PARCIAL DE 
ESTIMULOS. 

Crianftas nao solicitadas a dar quaia
quer estimulos ou respostas, tornam-se, 
mais tarde, adultos apaticos, sem tnl

ciativa ou criatividade; por outro lado, 
o processo estimulo-resposta nao orien
tado, po de trazer como resultado: cri
ancas ou adultos desajustados ao seu 
meio. 

Nesta educaftao nao basta s6 a atua· 
cao da equipe de profissionais, mas tam
bem 0 papel dos pais e familiares. 
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:£ lndtspensavel que a comunldade 
adulta se sinta incluida na responsabi
lldade de educac;ao, mesmo que nao per
tenc;a a pr6pria familia. 

A enfermeira alnda tem outras ta
refas lmportantes dentro de uma creche, 
tais como : 

Higiene individual e da hablta
c;ao 
Allmentac;ao, hldratac;ao e ex
crec;oes 
Sono e repouso 
Controle de dados pondoestatu
rals 
Prevenc;ao de doenc;as transInls
sivels, atraves da vaclnac;ao 
Prevenc;ao de outras doenc;aa, 
atraves de orienta�ao dos fun
cionarios sob sua responsabill-

dade, pals e familiares da cri
anc;a 
Controle de medicamentos, pre
venlndo lntoxicac;oes pelo mau 
uso ou auto-medicac;ao 
Reconhecimento de situac;oes de 
emergencia referentes a saiide 
da crianc;a 
Socorros de urgencia 
Palestras aos pals, enfocando as
pectos preventivos, consclenti
zando-os cada vez mals do quan
to sao Importantes na saiide e 
no desenvolvimento normal da 
crianc;a 
Orientac;oes individuals aos pals 
ou responsavels, sempre que de
tectados problemas que possam 
prejudicar a crianc;a. 




