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Introdução: A Síndrome de Down é considerada uma das mais frequentes anomalias
dos cromossomos autossômicos e representa a mais antiga causa de deficiência
intelectual. Trata-se de um distúrbio genético no vigésimo primeiro par de
cromossomos, apresentando um cromossomo 21 extra (Trissomia do 21), que pode
acarretar alterações físicas e intelectuais, como deficiência de crescimento,
cardiopatias, endocrinopatias, obesidade,  além de problemas auditivos e visuais. Tais
problemas podem interferir na alimentação destes indivíduos. Portanto avaliar o
aleitamento materno e a introdução da alimentação complementar em portadores desta
síndrome é importante para se estabelecer estratégias que minimizem as possíveis
dificuldades apresentadas. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a prática de
aleitamento materno e a alimentação complementar em crianças e adolescentes
portadores de Síndrome de Down cadastrados na Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) no município de  Timóteo, MG. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa do tipo descritiva com abordagem quantitativa. O período de coleta de dados
ocorreu entre os meses de fevereiro e março de 2011.
Os critérios de inclusão foram: ser portador de SD, conforme cadastro da APAE de
Timóteo MG, possuir idade igual ou inferior a 19 anos e o consentimento em participar
da pesquisa. 
A coleta de dados incluiu um questionário contendo questões como: tipo e duração do
aleitamento materno, dificuldade na alimentação complementar, dificuldades durante a
amamentação, além de um questionário socioeconômico. Resultados: Responderam ao
questionário 16 mães com idade média atual de 37,5 ± 14,87 com variação de 27 a 48
anos. A idade materna média relatada, na ocasião do nascimento do filho portador de
SD foi de 30,5 ± 17,67 anos com variação de 18 a 43 anos. Treze (81,25%) das mães
relataram ser donas de casa, 12 (75%) possuíam renda familiar de até dois salários
mínimos e 14 (87,5%) cursaram até o ensino médio. Nesta pesquisa, 10 (62,5%)
crianças nasceram de parto cesariana e apenas quatro (25%) mães participantes
amamentaram seus bebês na sala de parto.
Apenas uma criança foi amamentada de forma exclusiva até o sexto mês de vida e 12
(75%) apresentaram dificuldades relacionadas à sucção durante o período em que
amamentaram. Sete (43,75%) apresentaram dificuldades relacionadas à mastigação e
deglutição no período de introdução da alimentação complementar.
 Conclusão: Conclui-se que, devido à prática inadequada de aleitamento materno e
dificuldades observadas na introdução da alimentação complementar, é importante que
sejam estabelecidas estratégias no sentido de orientar estas mães sobre os aspectos
nutricionais que envolvem a prática do aleitamento materno e a alimentação
complementar em crianças portadoras de SD.
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