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Resumo 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura que tem como objetivo, analisar a 

atuação do fisioterapeuta no atendimento à criança com Síndrome de Down. Foram 

selecionados 10 estudos que discutem sobre a temática. Verificou-se que o desenvolvimento 

motor da criança com SD é dificultado, havendo necessidade de estimulação precoce, tanto 

por parte do fisioterapeuta, quanto dos pais. O desenvolvimento desta criança depende da 

complexa integração dos processos neurológicos e da harmoniosa evolução de funções 

especificas como linguagem, percepção, esquema corporal, orientação temporo-espacial e 

lateralidade. Portanto, é necessário que o fisioterapeuta planeja suas sessões de fisioterapia 

com a criança com Síndrome de Down, principalmente quando realizar treinamento do 

desempenho motor; além de auxiliar a família nas modificações que se fizerem necessárias 

em relação ao domicílio, pois é nesse ambiente que o treinamento será mais eficaz. Concluiu-

se que o papel do fisioterapeuta, além da prática da fisioterapia, também é de ajudar os pais na 

identificação das necessidades da criança, ensinando-lhes os métodos para o seu 

desenvolvimento global. 

 

Palavras-Chave: Síndrome de Dow; Fisioterapia; Desenvolvimento Motor. 

 

1. Introdução 

Os cuidados com uma criança que possui a síndrome de Down não se diferenciam em nada 

com os cuidados destinados a crianças que não possuem essa síndrome. Especialistas 

recomendam aos pais que estimulem a criança a ser independente, conforme cresce. 

O tema ora apresentado destina-se a discutir sobre a atuação do fisioterapeuta no atendimento 

à criança com Síndrome de Down, em que se pretende realizar uma discussão sobre as 

técnicas e a forma como este profissional pode auxiliar no desenvolvimento motor desta 

criança. 

Grande relevância cabe ao diagnóstico correto e à avaliação minuciosa da criança que 

apresenta um distúrbio do desenvolvimento, como no caso das crianças com Síndrome de 

                                            
1 Pós-graduando em Fisioterapia em Neurofuncional do Programa de Pós-Graduação Faculdade de Tecnologia 

do Ipê-FAIPE / Bio Cursos Manaus. 
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Jurídicos da Saúde; Doutoranda em Saúde Pública. 
3 Co-Orientador; Fisioterapeuta; Especialista em Aperfeiçoamento em Reeducação Postural Global 

(Universidade Estácio de Sá – RJ). 
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Down, a fim de se poder planejar a estratégia terapêutica mais adequada. Neste contexto, este 

estudo tem como problemática, a atuação do fisioterapeuta no desenvolvimento motor da 

criança com Síndrome de Down que são apresentadas através de pesquisas científicas 

brasileiras. 

Portanto, o estudo tem por objetivo geral, analisar a atuação do fisioterapeuta no atendimento 

à criança com Síndrome de Down; e específicos, discorrer sobre as técnicas fisioterápicas 

utilizados nesse atendimento; verificar na literatura nacional, a atuação do fisioterapeuta no 

desenvolvimento motor da criança com Síndrome de Down. 

 

2. Fundamentação Teórica 

A Síndrome de Down – SD está associada a comprometimento cognitivo e a aspectos faciais e 

outros traços dismórficos característicos. Os indivíduos afetados são mais propensos a 

defeitos cardíacos congênitos (defeitos septais atrioventriculares. defeitos septais 

ventriculares, defeitos septais atriais tipo ostium seamdum isolados, PDA (Programa de 

Desenvolvimento Associativo), tetralogia de Fallot), anomalias gastrointestinais, leucemia, 

doença de Alzheimer, disfunção imune, hipotireoidismo, diabetes mellitus e problemas na 

audição e visão.1 

A maioria dos homens com síndrome de Down é estéril; algumas mulheres foram 

capazes de se reproduzir. Indivíduos com síndrome de Down frequentemente se 

beneficiam de programas voltados à estimulação, desenvolvimento e educação. Eles 

também se beneficiam do Guia de Prevenção, que estabelece o protocolo para 

triagem, avaliação e cuidados para pacientes com síndromes genéticas e distúrbios 

crônicos. A expectativa de vida para crianças com síndrome de Down é de 

aproximadamente 50 anos.1 

A SD é o distúrbio cromossômico mais comum e a causa genética isolada mais comum de 

retardo mental moderado. A incidência da síndrome de Down nos nascidos vivos é de 

“aproximadamente 1 em cada 750; a incidência na concepção é mais de duas vezes essa taxa. 

A ocorrência da trissomia do 21, assim como de outras trissomias autossômicas, aumenta com 

a idade materna avançada (> 35 anos)”2. O autor reforça que devido a esse risco aumentado, 

deve-se oferecer aconselhamento genético e ferramentas de diagnóstico pré-natal (triagem 

sérica, ultra-sonografia, amniocentese e punção das vilosidades coriônicas) a mulheres nessa 

faixa etária.2 

É possível avaliar o desenvolvimento da criança com SD, através da comparação entre estas e 

as crianças sem a Síndrome3. O desenvolvimento motor mostra-se atrasado, da mesma forma 
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que as demais áreas do desenvolvimento. A presença de graus importantes de hipotonia 

muscular seguramente contribui para este atraso motor.3 

Todos os marcos do desenvolvimento motor surgirão mais tarde, com a idade média 

para sentar-se sozinho ocorrendo por volta dos nove meses (6-16 meses); ficar em 

pé com apoio por volta dos 15 meses (8-26 meses) e andar por volta dos 19 meses 

(13-48 meses). Se lembrarmos que a idade média para estas aquisições em crianças 

normais é de sete meses (5-9 meses) para sentar, oito meses (7-12 meses) para ficar 

em pé com apoio com e 12 meses (9-17 meses) para andar, podemos constatar algo 

que se aplica a todas as áreas do desenvolvimento de crianças com SD, qual seja, 

que a variabilidade no desenvolvimento é muito mais ampla do que a observada em 

grupos de crianças normais.4 

É evidente que um atraso no desenvolvimento motor da criança vai interferir com o 

desenvolvimento em outras áreas de atuação. 

Quanto ao desenvolvimento social e emocional, esta área é aquela em que a criança com SD 

demonstra, habitualmente, o menor comprometimento. Sorriem em resposta à fala por volta 

dos dois meses (1,5-4 meses); sorriem espontaneamente em torno dos três meses (2-6 meses) 

e reconhecem seus pais por volta dos três meses e meio (3-6 meses), observando-se que estes 

marcos são atingidos com cerca de um mês de atraso com relação as crianças ditas normais 4 

Observando o desenvolvimento da auto-suficiência, observaram que problemas com a 

alimentação pode ser causa de muitas preocupações por uma série de razões.3 Alguns bebês 

não parecem muito interessados na comida e este pode ser um fator estressante durante os 

primeiros anos de vida. Tanto constipação intestinal quanto diarréia poderão estar presentes e 

necessitarão de uma orientação adequada.  

As crianças com SD começam a aceitar alimentação sólida, em média, por volta dos 

oito meses (5-18 meses); a se alimentar com as mãos aos dez meses (6-14 meses) e a 

beber de um copo comum aos 20 meses (12-30 meses). Em algumas crianças, o 

estabelecimento de padrões adequados de mastigação e deglutição pode ser 

particularmente difícil e trabalhoso. Padrões anormais de mastigação e deglutição 

podem exercer uma influência adversa sobre a mobilidade da língua, lábios e boca e, 

desta forma, ter efeitos negativos sobre os movimentos necessários para a produção 

da fala. As crianças são capazes de se alimentar de forma bastante independente por 

volta dos 30 meses (20-48 meses). No que se refere ao controle dos esfíncteres, em 

geral este se mostra atrasado em cerca de um ano, de tal forma que as crianças 

conseguem o controle vesical diurno por volta dos 36 meses (18-50 meses) e fecal 

também aos 36 meses (20-60 meses).4 

Quanto ao desenvolvimento cognitivo, atividades que possibilitam a exploração do ambiente 

surgirão, nos bebês com SD, com um atraso considerável. Estas crianças começam a tentar 

apanhar um círculo colocado próximo a elas por volta dos seis meses de idade (4-11 meses); 

portanto, dois meses mais tarde do que crianças normais, para as quais a média é de quatro 
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meses (2-6 meses).1 Passam um brinquedo de uma mão para outra por volta dos oito meses 

(6-12 meses); puxam um barbante para pegar um brinquedo aos 11,5 meses (7-17 meses); 

acham um objeto escondido por um pano aos 13 meses (9-21 meses); põem três ou mais 

objetos dentro de uma xícara aos 19 meses (12-34 meses); constroem uma torre com cubos 

aos 20 meses (14-32 meses).1 Claro está que estas atividades, que são tomadas como 

evidências do desenvolvimento cognitivo, dependem muito da competência motora da criança 

para que possam ser realizadas. 

Os lactentes que apresentam deficiência cognitiva costumam ter problemas ou revelar-se 

lentos, no que se refere à aquisição do controle motor e de destreza na realização dos atos 

motores, inclusive nas tarefas do seu dia-a-dia.5 Os problemas no desenvolvimento dos ajustes 

posturais são especialmente freqüentes, de modo que esses lactentes são um tanto atrasados 

no que se refere à capacidade para sentar e ficar em pé sem ajuda, bem como de usar as mãos 

sem serem apoiados. A marcha independente desenvolve-se lentamente e pode acontecer que 

a criança jamais adquira habilidade e destreza manual.5 

Na fisioterapia, a ênfase precisa ser dedicada principalmente ao treinamento de atos tais como 

sentar e levantar-se, andar (ou, no caso da criança seriamente incapacitada, realizar algum tipo 

de deambulação), permanecer sentado e em pé sem ajuda, apreender e manipular objetos.6 

Tais atos são indispensáveis para que a criança possa contribuir e aprender durante a vida 

cotidiana. A fisioterapia também compreende a prevenção das adaptações das partes moles 

em caso de imobilidade, assim como das deformidades que podem instalar-se na criança com 

deficiência grave; na criança mais velha, ela abrange a prescrição de exercícios destinados a 

promover o condicionamento físico.5 

O papel do fisioterapeuta e de outros profissionais da área de saúde consiste ainda em orientar 

os pais e responsáveis sobre como treinar as funções de comer e beber, como estimular a 

vocalização, em verificar se estão disponíveis os assentos apropriados e outros dispositivos, 

em prevenir as complicações para o lado do aparelho respiratório e em aplicar estratégias 

destinadas a modificar o comportamento, a fim de melhorar a motivação ou eliminar o 

comportamento indesejável.5 Os pais devem ser instruídos no sentido de organizar o ambiente 

da criança com a finalidade de promover a sua competência e reduzir ao mínimo as 

conseqüências da sua deficiência intelectual. 

 

3. Metodologia 

Este estudo utiliza como metodologia, a revisão integrativa da literatura, que visa resumir 

obras já publicadas da literatura empírica, buscando fornecer uma compreensão mais 
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abrangente do tema escolhido.7 Isto é, reúne e sintetiza os resultados de pesquisas sobre um 

delimitado tema, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do 

conhecimento do tema investigado.8 

Para realização desta revisão integrativa da literatura, seguiu-se as seguintes etapas: definição 

do problema de pesquisa, seus objetivos, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 

dos artigos científicos, busca das publicações indexadas nas bases de dados brasileiras, análise 

e categorização dos estudos, finalizando com a análise e discussão dos resultados.  

No meses de junho a agosto de 2015, realizou-se pesquisas nas bases de dados: Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

publicados no período de 2009 a 2015. Os descritores que utilizados foram: Síndrome de 

Dow; Fisioterapia; Desenvolvimento Motor. A busca foi realizada por meio das palavras 

encontradas nos títulos e nos resumos dos artigos.  

A seleção dos textos foi realizada em conformidade com o assunto proposto, sendo 

descartados os estudos que, apesar de constarem no resultado da busca, não apresentaram 

dados relevantes sobre o tema proposto para o estudo. 

Após a seleção dos materiais, foi realizada a leitura e fichamento destas obras, destacando os 

pontos mais relevantes para a construção do estudo em questão. Utilizando-se um roteiro 

composto pelos seguintes itens: título, autores, método, periódico, ano de publicação, local de 

origem da pesquisa, objetivo do estudo e principais resultados. 

 

4. Resultados e Discussão 

Com base nos descritores escolhidos, encontrou-se 24 estudos, porém destes, 14 estudos 

discutiam sobre enfermagem e psicologia, e outros com indivíduos adultos, sendo excluídos 

desta pesquisa, por não se enquadrar no tema proposto a respeito da assistência de 

enfermagem em domicílio. Neste contexto, foram selecionados 10 artigos científicos para 

compor este estudo. 

De acordo com a data de publicação dos artigos, foram analisados três artigos científicos de 

2010, dois de 2011, um de 2012, dois de 2013 e dois de 2014, dentro dos critérios 

estabelecidos para este estudo.  

Em relação ao delineamento da pesquisa, obteve-se dois artigos de revisão de literatura; 

quatro estudos descritivos, três estudos transversais, e um estudo exploratório e não-

experimental. 
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Em estudo realizado com responsáveis por 08 lactentes, usuários de Unidades Básicas de 

Saúde e encaminhados por pediatras e geneticistas do município de São Carlos; sendo 04 

lactentes com Síndrome de Down e 04 lactentes com desenvolvimento típico, os autores 

detectaram que os lactentes com SD tem dificuldade em se engajar em atividades de interação 

com o ambiente, tanto por dificuldade em registrar estímulos cotidianos, como diferentes sons 

e pessoas, quanto por dificuldade em explorar o meio utilizando capacidades motoras.9 

Em estudo realizado no Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial (NAIPE) de 

Joinville, SC, com três crianças com Síndrome de Down, com idade entre 6 e 7 meses, 

realizaram avaliação inicial através de estimulação com o balanço preconizado pela terapia de 

IS, e no final do estudo, essas crianças já conseguiam sentar independente antes do tempo 

descrito pela literatura, além de haver uma diminuição do reflexo de preensão palmar e 

liberação de MMSS para manipulação de objetos, o que permitiu à criança maior 

possibilidade de interação com o meio, favorecendo o aprendizado e o DNPM.10 

Através de revisão de literatura, os autores verificaram que os pais podem aprender a 

estimular as crianças através da fisioterapia, e contato direto com a criança, através de 

manuseios direcionados e adequação do ambiente, sempre tendo em vista os aspectos 

relacionais desta criança, através do lúdico e do afeto. Os autores ressaltam que o 

fisioterapeuta pode contribuir na superação da deficiência mental, por meio da estimulação 

precoce do portador da síndrome de Down, com ação justificada e embasada na 

neuroplasticidade do SNC.11 

Através de estudo com 12 crianças portadoras de SD com idades entre 1 ano e 7 meses e 7 

anos e 11 meses, os autores detectaram que há limitações importantes no desempenho 

funcional em tarefas de vida diária das crianças com Síndrome de Down, principalmente nas 

áreas de mobilidade e função social. Porém, a partir da estimulação precoce, o fisioterapeuta 

pode orientar os cuidadores e dessa forma, adequar o tratamento para cada criança.12 

Através de pesquisa realizada com 19 crianças e jovens com idade entre 9 e 15 anos, sendo 9 

com SD e 10 integrantes do grupo controle. Os autores observaram que as crianças com SD 

tem pouco equilíbrio, além de desvios posturais no nivelamento de ombros, nivelamento de 

pelve, tronco superior, relação trago-ombro e relação trago-maléolo ao nível de significância 

de 5%.13 

No estudo com 24 crianças de ambos os gêneros, sendo 12 crianças pertencentes ao grupo 

típico e 12 crianças com síndrome de Down (SD), foi verificado que as crianças com SD 

apresentaram perfil motor fino e funcional inferiores às crianças com desenvolvimento típico. 
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Este achado indica necessidade de intervenção direcionada a esse aspecto, visto que pode 

influenciar a aquisição de habilidades funcionais posteriormente no desenvolvimento.14 

Neste estudo utilizando a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), em que foi traçado o 

perfil motor da população de 264 indivíduos com Síndrome de Down (SD) entre 08 e 11 anos 

de idade na APAE de Santarém/PA em 2011, foi verificado que a utilização da EDM é muito 

relevante para a avaliação de crianças com Síndrome de Down, identificando-se que mais da 

metade da população estuda apresenta Deficiência Motora Moderada, e o restante do grupo 

apresentaram Deficiência Motora Leve e Deficiência Motora Profunda.15 

Neste estudo realizado com 33 indivíduos portadores de Síndrome de Down com idade entre 

4 e 13 anos, apresentando atraso no desenvolvimento motor, divididos em dois grupos, sendo 

que um realizou equaterapia e o outro, fisioterapia. Os autores observaram que a duas técnicas 

influenciaram na aquisição de marcos motores em portadores de Síndrome de Down, havendo 

melhora nesse aspecto, com maior evidência no grupo da fisioterapia.16 

Esta revisão sistemática da literatura relatou a influência do treinamento resistido em pessoas 

com SD, destacando os protocolos utilizados e seus efeitos na aptidão física. Os autores 

ressaltaram a escassez de pesquisas relativas aos efeitos de programas de treinamentos com 

pesos para a população com SD. Porém, nos estudos encontrados foi possível detectar que há 

benefícios do treinamento resistido aumentando a força e o equilíbrio e modificando 

favoravelmente a composição corporal dos indivíduos com SD.17 

No estudo realizado com 56 crianças/escolares portadores e não portadores de SD, no Centro 

de Reabilitação e Educação Especial Rotary Club-Caruaru/PE e na Escola Municipal 

Professor Joel Pontes-Caruaru/PE. Os autores verificaram que os portadores de SD avaliados 

apresentaram alterações posturais, na biomecânica tóraco-pulmonar e menor força muscular 

respiratória, condições que podem diminuir a ventilação pulmonar, favorecendo o acúmulo de 

secreções em vias aéreas e progressão da dispnéia, dificultando a realização de atividades 

recreativas e cotidianas.18 

A exploração do ambiente faz parte da construção de mundo da criança, e o conhecimento 

que ela obtém por meio desse movimento exploratório formará sua bagagem para se 

relacionar com o meio ambiente. A criança com SD utiliza comportamentos repetitivos e 

estereotipados, mantendo-os mesmo que se mostrem inúteis; o comportamento exploratório é 

impulsivo e desorganizado, dificultando um conhecimento consistente do ambiente e, além 

disso, explora durante menos tempo.19 
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Os achados neste estudo são corroborados pela literatura científica, visto que os métodos 

terapêuticos mais usados no tratamento dos problemas de motricidade que acompanham a 

deficiência intelectual compreendem os assim chamados métodos neurofisiológicos.5 

O método mais direto para a criança aprender a realizar atos motores eficazes consiste em 

treiná-los especificamente, já que a criança precisa aprender a iniciar ela própria o movimento 

e a controlar as interações entre os diversos segmentos do seu corpo. Em pesquisa, realizada 

por Slopere cols., em 1986, registrou em 24 lactentes com SD um aumento significativo do 

período de fixação da atenção, em seguida à aplicação de um programa de tratamento 

intensivo.5 

Corroborando com os estudos apresentados, percebe-se que a fisioterapia tem proporcionado 

às crianças com SD, um grande desenvolvimento global que será a base para as demais 

aquisições. Pois, as atividades fisioterápicas podem oferecer maior mobilidade, onde as 

crianças passam a expressar e ampliar seus espaços do conhecimento psicomotor, lateralidade, 

espacialidade e movimentação que envolve habilidades como agilidade, movimentos, 

equilíbrio, entre outros.20 

A eficácia dos programas de tratamento dependerá em grande parte do tipo de intervenção 

terapêutica e da gravidade da deficiência intelectual que o paciente apresenta. Para surtir 

efeito, será preciso que o tratamento inclua os métodos destinados a treinar a atenção e o 

controle visual e motor; os métodos que visam modificar o comportamento; os exercícios que 

têm por objetivo fortalecer determinados grupos musculares, assim como o treinamento das 

tarefas funcionais mais importantes.6 

 

5. Conclusão 

Frente a grande variação das habilidades e dificuldades da criança com síndrome de Down, 

programas individuais de fisioterapia devem ser considerados e nestes enfatiza-se a melhoria 

do desenvolvimento motor de cada criança e a motivação necessária para o desenvolvimento 

destas. 

Através da pesquisa realizada nas publicações científicas brasileiras, pode-se constatar que a 

utilização da fisioterapia tem viabilizado a melhoria do desenvolvimento motor das crianças 

com Síndrome de Down, principalmente quando os cuidadores também se envolvem no 

tratamento de seus filhos, através da estimulação precoce e da afetividade.  

Visto que a atuação do fisioterapeuta possibilidade desenvolver funções como capacidade de 

dissociar movimentos, individualizar ações, organizar-se no tempo e no espaço e coordenação 

motora que servem de base para desenvolver atividades especificas, assim são fundamentais 
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as aquisições, a descoberta do corpo e de seus seguimentos, relação do corpo com objeto, 

espaço entre corpo e objeto, percepção dos planos horizontal e vertical, entre outras, que são 

fundamentais para a relação sujeito-meio. 

Portanto, é necessário que o fisioterapeuta planeja suas sessões de fisioterapia com a criança 

com Síndrome de Down, principalmente quando realizar treinamento do desempenho motor; 

além de auxiliar a família nas modificações que se fizerem necessárias em relação ao 

ambiente que podem ser realizados no domicílio, pois é nesse ambiente que o treinamento 

será mais eficaz. Neste contexto, o papel do fisioterapeuta, além da prática da fisioterapia, 

também é de ajudar os pais na identificação das necessidades da criança, ensinando-lhes os 

métodos para o seu desenvolvimento global.  
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