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As creches são concebidas como um serviço publico que atende os direitos da família e da 

criança, com a finalidade de educar e cuidar de crianças até 6 anos de idade. É um espaço 

privilegiado para acontecer ações voltadas em parceria educação e saúde a fim de prevenir 

doenças e promover saúde as crianças. Logo, o enfermeiro entra como principal semeador de 

educação em saúde, pois através dele, juntamente com os responsáveis é capaz de conhecer o 

perfil socioeconômico que cada uma dela está inserida e traçar planos de cuidados, 

diminuindo os riscos existentes em creches. Nessa perspectiva o estudo buscou conhecer o elo 

existente entre USF e as creche na perspectiva do cuidado à criança referentes a saúde e 

educação e como objetivos específicos: descrever as ações desenvolvidas pelos enfermeiros 

nas creches da sua área territorial, identificar a integração entre saúde e educação frente ao 

cuidado da criança, descrever as facilidades e dificuldades encontradas pelos enfermeiros ao 

cuidado das crianças nas creches. Trata se de um estudo de natureza descritiva, com 

abordagem qualitativa. O espaço onde se processará a investigação de campo será nas USF 

que se encontram em área de abrangência das creches de um município do Recôncavo Baiano, 

no primeiro semestre de 2018. Os participantes do estudo serão as (os) Enfermeiras (os) que 

trabalham na USF e as docentes e dirigentes das creches. O instrumento de coleta de dados, 

será feito através de uma entrevista semiestruturada, no qual será abordado questões relativas 

quanto a interrelação USF e Creche. O processo de análise e interpretação dos dados será 

desenvolvido pela analise de conteúdo de Minayo. Entretanto, o elo da educação e saúde 

assume um papel importante, ele permitrá a atuação do enfermeiro nas creches, 

proporcionando inúmeros benefícios aliando educação e saúde para conseguir ofertar proteção 

e promoção a saúde onde através dessa união será ofertado medidas de promoção a saúde para 

as crianças, diminuindo o número de doenças prevalentes em creches. 
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