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INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

A infancia é um período em que se desenvolve grande parte das

Considera-se a alimentação como uma complexa interação entre o

potencialidades humanas. Os distúrbios que incidem nessa época

cuidador e a criança, e depende da habilidade motora-oral, aspectos

são responsáveis por graves consequências para indivíduos a curto

orgânicos, psíquicos, emocionais e interacionais.

e longo prazo.

CONCLUSÃO

OBJETIVO
Descrever a atuação multidisciplinar no diagnóstico e intervenção

A atuação multidisciplinar mostrou-se eficaz para o diagnóstico e

no distúrbio alimentar infantil.

intervenção no distúrbio alimentar infantil, assim como possibilitou

DESCRIÇÃO DO CASO
Criança do sexo feminino, 1 ano e 8 meses, com história social
complexa e várias internações, primeira aos 5 meses devido a
bronquiolite obliterante, durando 5 meses. Permaneceu em tubo

a família orientações a respeito da estimulação ao desenvolvimento
e da realização das atividades de vida diária, incluindo a
alimentação.
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diagnosticado
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no
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proposta foi pautada em um trabalho sensório motor-oral,
recuperação do estado nutricional e orientação familiar para os
cuidados dispensados a criança.

