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Introdução: Introdução: A alimentação e nutrição adequada são requisitos essenciais 

para promoção da saúde da criança. A necessidade nutricional começa na gestação, 

visto que os dois primeiros anos de vida sãos vitais para o crescimento e 

desenvolvimento da criança, bem como o da promoção da saúde nas demais fases da 

vida. Objetivos: Objetivos: O presente trabalho objetiva realizar uma revisão de 

literatura sobre a importância da enfermagem na atenção nutricional da saúde da 

criança. Métodos: Métodos: Foi realizada a busca eletrônica de artigos publicados e 

indexados entre os anos de 2014 a 2018 em Scientific Eletronic Library online 

(SCIELO) e base de dados biblioteca virtual de saúde (BVS). A busca resultou na 

identificação de 19 artigos, porém ao realizar a triagem dos trabalhos, segundo critérios 

de exclusão, teve-se para o estudo o total de 5 artigos. Resultados e Discussão: 

Resultados/Discussão: Neste estudo, foram levantados os principais fatores 

determinantes do desmame precoce a dificuldade da pega do bebê, e a volta ao trabalho 

ou ao estudo, a dificuldade de aleitar crianças com fissura labiopalatino e como a 

enfermagem atua para combater o desmame precoce para este público. Para que a 

educação nutricional funcione como métodos de proteção e promoção da saúde, e como 

prevenção de risco e doenças. O profissional de enfermagem deve utilizar instrumentos 

como os Dez passos para o sucesso do aleitamento materno e a cartilha para uma 

alimentação saudável como estratégia, a fim de desconstruir mitos e crenças maternas 

como o leite fraco e intervir precocemente nas necessidades da criança por intermédio 

da educação em saúde com propósito de assegurar e promover a prevenção, promoção e 

proteção da saúde na infância. Conclusão: Conclusão: Podemos concluir que a 

amamentação é fundamental na vida do lactante, assim como a alimentação equilibrada 

associada a cada fase de vida da criança. Desse modo, é o profissional capacitado 

responsável em promover a orientação correta sobre a alimentação adequada para cada 

idade, sendo indispensável à promoção do aleitamento materno, evidenciando a 

importância desse ato.  
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