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RESUMO
A Síndrome de Down (SD) é um distúrbio genético e metabólico, no qual ocorre uma
alteração cromossômica. Devido à melhoria nos cuidados familiares, atuação de equipe
multidisciplinar na infância, sua expectativa de vida tem aumentado nos últimos anos.
Esses indivíduos, portanto, apresentam características metabólicas que os tornam mais
vulneráveis ao aparecimento de doenças relacionadas principalmente ao seu estado
nutricional sendo necessário o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos
mesmos. Objetivou-se neste estudo descrever a experiência vivenciada por um grupo de
acadêmicos do curso de Enfermagem através da visita domiciliar no município de Cacoal
no atendimento a família da criança diagnosticada com síndrome de Down. Trata-se de
um estudo descritivo, na modalidade de relato de experiência, resultante de uma
atividade pratica da disciplina de Enfermagem Pediátrica. Realizou-se a visita domiciliar a
família da criança a fim de identificar como a criança se encontrava em relação seu
estado de saúde de modo geral incluído: situação vacinal, estado nutricional, e o
acompanhamento na unidade de saúde. Foi realizada uma entrevista em relação as condição
de saúde da criança junto a sua responsável e o atendimento ofertado a mesma na unidade
no qual a criança é cadastrada. Identificou-se que a criança já realizou vários exames,
recentemente fez cirurgia de catarata congênita, não faz uso de medicamentos controlados
à mesma faz acompanhamento no centro de reabilitação neurológica infantil de Cacoal
(CERNIC), quanto ao acompanhamento na unidade saúde a mãe refere que todas as
vezes que a criança precisou ser atendida recebeu o atendimento necessário. Houve
alcance dos objetivos neste trabalho, no qual os acadêmicos colocaram em prática seus
conhecimentos a respeito do tema, realizado com a família e entendo o contexto no qual a
criança se encontrava. Experiências como esta favorece o ensino aprendizagem e facilita
a reflexão do cuidado em qualquer condição que se o paciente pediátrico se encontra.
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