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Introdução & Objetivo: O Núcleo de Terapia e Estimulação Precoce
(NUTEP) é um considerado atualmente com centro de referência no
atendimento multidisciplinar a crianças de 0 a 12 anos diagnosticadas
com doenças neurológicas ou com risco para o desenvolvimento. São
atendidas cerca de 1.200 crianças e suas famílias com diversos
transtornos do desenvolvimento, dentre eles: paralisia cerebral,
microcefalia, hidrocefalia, transtorno do espectro autista, atrasos
neuropsicomotores, síndrome de Down, síndrome de West, entre outras
condições, muitas vezes raras, incluindo deficiências psíquicas, motoras e
auditivas. O objetivo do presente estudo foi descrever a atuação do
enfermeiro como integrante da equipe de reabilitação de crianças com
transtorno do desenvolvimento.

Palavras-chave: Enfermagem. Reabilitação. Crianças com Deficiência.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de
experiência desenvolvido a partir do acompanhamento dessas crianças no
período de maio a outubro de 2018.

Resultados & Discussões: Verificou-se que o enfermeiro desenvolveu
atividades referentes à: (1) Acolhimento de famílias recém-admitidas com
a realização de uma triagem sumária para obter informações sobre a
criança e seus familiares; (2) Consulta de Enfermagem para
acompanhamento do crescimento desenvolvimento das crianças com a
utilização de instrumentos de avaliação como a HINT, a Caderneta de
Saúde da Criança do Ministério da Saúde, o Gráfico de acompanhamento
nutricional da criança com Síndrome de Down da OMS, Plano de Cuidados
baseados nos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA;

(3) Atendimento em Urgência Pediátrica em casos de hipoglicemia, hipóxia pós
procedimentos respiratórios, engasgos com obstrução de vias aéreas
superiores, hipertermia e outros e; (4) Educação em Saúde com pais e/ou
acompanhantes com temas pertinentes aos agravos das crianças.

Conclusão: O enfermeiro aliando sua prática à equipe multidisciplinar de
reabilitação contribuirá para uma maior eficácia e influência no processo e nos
serviços de reabilitação.
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