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RESUMO

O trabalho tem por objetivo descrever as experiência de situações vivenciadas, por cinco acadêmicos de Enfermagem do sétimo período da 
Universidade Estácio de Sá, Campus - Sulacap – RJ, durante a realização do projeto de extensão social intitulado: Estratégia de Acompanhamento 
do Crescimento e Desenvolvimento Infantil, que teve início no mês de fevereiro do ano em curso. Neste período foram realizadas as seguintes 
atividades: revisão do projeto, levantamento dos materiais necessários para realização das atividades, organização do Consultório de 
Enfermagem, divulgação do projeto e a captação de clientes. A consulta de Enfermagem constitui um processo dinâmico que envolve várias 
dimensões inter-relacionadas, simultâneas e contínuas, sem que nenhuma delas ocorram separadamente e representem um atendimento de 
caráter generalista, centrado no ciclo vital e na assistência à família, considerando que estes são eixos referenciais para as atividades de atenção a 
criança e ao adolescente. Na infância, por meio da avaliação de parâmetros de Crescimento e Desenvolvimento durante a consulta, é possível 
detectar inúmeras alterações que podem ocorrer durante a vida de um indivíduo, as quais dependem de várias influências. Utilizamos como 
metodologia uma abordagem qualitativa, tendo em vista a prática do Enfermeiro na consulta de Enfermagem e análise de elementos teóricos 
obtidos nos levantamentos bibliográficos relacionados à assistência a criança. As consultas são realizadas no consultório de Enfermagem do 
campus, onde são acompanhadas crianças na faixa etária compreendida desde do nascimento até os 12 anos de idade. A assistência no 
consultório está sendo baseada na complexidade assistencial indicada pelo Processo de Enfermagem. Até o mês de maio foram agendadas 15 
consultas, sendo efetivamente realizadas 8. A experiência tem proporcionado aprendizado no cuidado ao cliente pediátrico, possibilitando assisti-
lo integralmente, percebendo-o além da problemática inerente do seu desenvolvimento. Conclui-se que este tipo de experiência muito contribuiu 
para o crescimento dos acadêmicos como futuros profissionais de Enfermagem e tem proporcionado à clientela atendida a possibilidade de mais 
uma opção de atendimento, bem como fornecido a clientela e aos familiares desta, uma aquisição de maior conhecimento no que se refere aos 
cuidados de higiene, alimentação, lazer, e uma melhor observação do acompanhamento do desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança e 
de suas necessidade em geral.
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