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104. CONTRIBUIÇAO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA SAÚDE 
ESCOLAR 
 
Silva JC; Fadil ACG; Meikosakuma E 
 
O enfermeiro, diante da globalização acelerada, teve a necessidade de atualizar seus 
conhecimentos específicos para compor o novo perfil do papel desse profissional na saúde 
publica para assim empenhar e desenvolver suas atribuições no mercado de trabalho. Dessa 
forma, devido a essas transformações, é necessário dar um ensino de qualidade em 
educação na área da saúde, na busca de orientar, ampliar, disseminar o valor da saúde na 
escola. O referido estudo analisa o papel do enfermeiro nas modificações que durante anos 
vêm crescendo gradativamente e ocorrendo ao longo da historia da enfermagem quanto a 
saúde dos escolares. Diante da realidade cada vez mais clara e complexa da necessidade do 
enfermeiro atuar como educador em escolas no âmbito de agregar aos alunos a importância 
do saber e dos cuidados com a saúde na fase do crescimento, esse estudo teve como 
metodologia uma analise qualitativa, transversal, do tipo reversão de literatura, com base 
em referenciais bibliográficos. No contexto dos estudos, buscamos em nossos 
levantamentos trazer à tona a discussão de que podemos como enfermeiros, empenhar-nos 
na proposta de implantação de um projeto voltado as crianças e adolescentes e trabalhar 
com a qualidade de saúde e prevenção de escolares. Assim, no inicio da sua formação, logo 
nos primeiros passos, a criança passa a adquirir hábitos saudáveis a transmitir esse 
aprendizado a sua família. Portanto chegamos a conclusão de que o papel desempenhado 
pelo enfermeiro na escola é como educador em saúde, já que não há como trabalhar com 
prevenção de doenças se não houver educação. Diante desses levantamentos, o enfermeiro 
figura como responsável por levar qualidade de vida aos escolares. 


