
 

 
  



 

Carla Chiste Tomazoli Santos 
Jonas Rodrigo Gonçalves 

Renata de Moura Bubadué  
(coordenadores) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OLHAR INTERDISCIPLINAR MULTIPROFISSIONAL 
SOBRE O  

ATENDIMENTO A PESSOAS COM  
SÍNDROME DE DOWN  

 
 

 
1ª edição 

 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editora 

Sena Aires  



 

 
 

 
 
 
 
Santos, Carla Chiste Tomazoli; Gonçalves, Jonas Rodrigo; Bubadué, 
Renata de Moura. 
 
Olhar interdisciplinar multiprofissional sobre o atendimento a pessoas 
com Síndrome de Down. Coordenadores: Carla Chiste Tomazoli 
Santos; Jonas Rodrigo Gonçalves; Renata de Moura Bubadué. Editor 
Jonas Rodrigo Gonçalves. Diagramação, arte da capa e Projeto 
Gráfico: Danilo da Costa. Diretora Cristilene Akiko Kimura Martins. 
Valparaiso de Goiás (GO): Editora Sena Aires, 2020. 
 
1ª edição. 
 
487 fls. 
 
ISBN nº 978-65-88026-02-1 
 
1. Síndrome de Down. 2. Saúde. 3. Interdisciplinar. I. Título. 
 

CDU: 610 
 
 
  



 

Conselho Editorial 
 
MSc. Jonas Rodrigo Gonçalves 
Doutorando em Psicologia 
E-mail: professorjonas@gmail.com 
CV: http://lattes.cnpq.br/6904924103696696 
 
Dra. Renata de Moura Badué 
Doutora em Enfermagem 
E-mail: retanabadue@gmail.com 
CV: http://lattes.cnpq.br/5666201350264400 
 
Dra. Alice da Cunha Morales Álvares Doutora em Ciências Biológicas 
E-mail: alicealvares@senaaires.com.br 
CV: http://lattes.cnpq.br/5367332853652325 
 
Dr. Rodrigo Marques da Silva 
Doutor em Enfermagem 
CV: http://lattes.cnpq.br/6469518473430107 E-mail: 
rodrigomarques@senaaires.com.br 
 
Dra. Haline Gerica de Oliveira Alvim Doutora em Química 
CV: http://lattes.cnpq.br/6733311247207705 E-mail: 
halinegerica@senaaires.com.br 
 
Dr. Marcus Vinícius da Silva Coimbra Doutor em Ciências (Microbiologia) 
CV: http://lattes.cnpq.br/7111897592346982 E-mail: 
marcusvinicius@senaaires.com.br 
 
Corpo Técnico Científico (Pareceristas) 
 
MSc. Jonas Rodrigo Gonçalves 
Doutorando em Psicologia 
E-mail: professorjonas@gmail.com 
CV: http://lattes.cnpq.br/6904924103696696 
 
Dra. Renata de Moura Badué 
Doutora em Enfermagem 
E-mail: retanabadue@gmail.com 
CV: CV: http://lattes.cnpq.br/5666201350264400 
 
Dra. Alice da Cunha Morales Álvares Doutora em Ciências Biológicas 
E-mail: alicealvares@senaaires.com.br 
CV: http://lattes.cnpq.br/5367332853652325 
  



 

Prefácio 
 

Primeiramente agradeço aos organizadores Carla Chiste 
Tomazoli Santos, Jonas Rodrigo Gonçalves e Renata de Moura 
Bubadué, o honroso convite para escrever o prefácio deste livro 
intitulado “Olhar Interdisciplinar Multiprofissional sobre o atendimento 
a pessoas com Síndrome de Down”. 

 
A Síndrome de Down é uma anomalia genética que pode 

determinar, na pessoa que a possui, características e patologias que, 
devidamente com suporte de uma equipe multiprofissional e familiar, 
não serão impedimento para uma vida saudável, proveitosa, com 
laços sociais, e também de trabalho, e feliz. 

 
Este livro nos leva para uma grande reflexão no processo de 

cuidar em saúde, o qual é desempenhado pela equipe 
multiprofissional com ênfase na interdisciplinaridade. Portanto, este 
processo deve ser abarcado como um processo interativo, de 
desenvolvimento, de crescimento, que se dá de forma contínua ou em 
determinado momento, mas que tem o poder de gerir a modificação. 

 
Contudo, o processo de cuidar é a capacidade dos seres 

humanos de crescer e de se modificar em um processo constante de 
relação entre o ser cuidado e o cuidador. De tal modo, este 
crescimento não se restringe somente aos profissionais, os 
cuidadores também fazem parte do crescimento. 

 
Assim, o cuidado é o fenômeno resultante do processo de 

cuidar, o qual concebe a forma como ocorre o encontro ou situação 
de cuidar entre cuidador e ser cuidado. Dessa forma, ele é visto como 
uma maneira de ser, algo existencial, além de relacional, 
fundamentada na avaliação holística do indivíduo, de modo que lhe 
seja oferecida assistência integral, individualizada e sistematizada, e 
contextual, em especial ao cuidado destinado às crianças, pois cada 
criança é diferente no modo como olha, fala, sente, responde e 
aprende. 

 
Ante o exposto, este livro é uma imersão do ser criança, que 

é viver em um universo de aprendizagem permanente e conhecer seu 
“mundo de imaginação”. A criança nos ensina a sorrir sem medo, agir 



 

sem preconceito e, sobretudo, ensina-nos que a felicidade pode ser 
contemplada em qualquer idade.  

 
Parabenizo a todos(as) os(as) autores(as) pelo manuscrito, o 

qual proporciona a obtenção de informações de extrema relevância. 
 
Por fim, também, parabenizo aos pais, cuidadores, 

profissionais, e professores, em especial, a estas crianças 
abençoadas, para que cresçam respeitando as diferenças e sendo 
porta-vozes de causas tão belas quanto a Síndrome de Down. 

 
Desejo um mergulho na leitura deste manuscrito. 
 

                                                                                      
Cristilene Akiko Kimura. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Esta obra se propõe a discutir a temática “Olhar 
Interdisciplinar Multiprofissional sobre o atendimento a pessoas com 
Síndrome de Down”.  
 Este livro é o resultado das submissões aprovadas regidas 
pelo edital 001/2020, publicado em 27 de março de 2020 pela Editora 
Sena Aires. 

O Colégio e Faculdade Sena Aires acredita nas publicações 
dos corpos docente e discente como estratégia de tornar público 
tudo o que produzimos. Há os periódicos da instituição, bem como a 
Editora Sena Aires. 

Em especial, a Editora Sena Aires atua com publicações de 
livros digitais (e-books) e livros físicos (impressos). Funciona como 
um espaço aberto aos alunos e aos professores da instituição para 
publicações oriundas dos projetos desenvolvidos nesta faculdade. 
Atua, ainda, com publicações externas à instituição, que fazem 
interface com as temáticas dos cursos por ela  oferecidos. Este livro, 
em especial, contou com vários capítulos externos à Facesa, de 
outros estados do Brasil. 

A obra possui a coordenação dos professores: Carla Chiste 
Tomazoli Santos, Jonas Rodrigo Gonçalves e Renata de Moura 
Bubadué. A metodologia escolhida para este livro foi revisão de 
literatura. 

A Editora Sena Aires busca seguir os critérios da Qualis 
Livros (Capes). Nesse sentido, todos os capítulos submetidos 
precisaram atender às seguintes exigências: no máximo 3 (três) 
autores(as), sendo pelo menos um(a) dos(as) autores(as) mestre(a) 
ou doutor(a); caso o capítulo fosse construído por docentes e 
discentes, sugeriu-se 1 professor(a) e 2 alunos(as); puderam 
submeter docentes e discentes da Facesa, bem como intelectuais 
externos à instituição; fonte Arial, tamanho 10, espaçamento simples 
entre linhas, sistema autor-data (ABNT), tudo justificado, exceto o 
subcapítulo das referências (alinhado à esquerda); mínimo de 20 
páginas em tamanho A5; todos os capítulos foram revisados 
linguisticamente por profissional formado(a) em Letras; todos os 
capítulos foram diagramados pelo colaborador externo Prof. Esp. 
Danilo da Costa; todos(as) os(as) autores(as) colocaram o seu link 
do currículo Lattes; todos(as) os(as) autores(as) colocaram o seu 
link do Orcid; todos(as) os(as) autores(as) colocaram o seu 
endereço de correio eletrônico (e-mail); o prazo final para submissão 
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dos capítulos foi 14/04/2020 para o e-mail 
editora@senaaires.com.br; os capítulos foram avaliados pelo editor 
e por pareceristas com formação igual ou superior à maior titulação 
dentre os(as) autores(as), na mesma área de formação; os capítulos 
aprovados ou reprovados pelo editor e por pelo menos dois 
pareceristas foram informados aos(às) autores(as); estrutura 
obrigatória de cada capítulo: título, resumo e palavras-chave em 
português, inglês e espanhol, introdução, desenvolvimento, 
considerações finais, referências; caso os(as) autores(as) 
quisessem subdividir o desenvolvimento do capítulo em 
subcapítulos, observaram o mínimo de 5 (cinco) páginas por 
subcapítulo do desenvolvimento; foi disponibilizada sugestão de 
modelo de construção dos capítulos em Word; foi disponibilizado 
artigo que orienta como fazer trabalho de revisão de literatura. 

O livro conta com 28 capítulos, cujos títulos e autores são 
descritos a seguir. 

O capítulo 01 tem como título “Olhar Interdisciplinar 
Multiprofissional sobre o Atendimento a Pessoas com Síndrome de 
Down”. De autoria de: Andreia Cristina Izidro Sampaio; Nicilene da 
Silva Ferreira; Rayssa Pereira da Silva Lima. 

O capítulo 02 tem como título “A Importância da Equipe 
Interdisciplinar no Atendimento à Criança com Síndrome de Down”. 
De autoria de: Carla Chiste Tomazoli Santos; Neilda Dias de Souza; 
Raíssa Tavares de Andrade. 

O capítulo 03 tem como título “Alterações Imunológicas na 
Síndrome de Down”. De autoria de: André Vinícius Bastos Coutinho; 
Michele Vieira dos Anjos Correa; Fabiana da Silva Almeida. 

O capítulo 04 tem como título “A Importância da Família no 
Tratamento Fisioterapêutico em Pacientes com Síndrome de Down”. 
De autoria de: Carla Chiste Tomazoli Santos; Jarbiane Rocha Costa; 
Wesley Shankey Pires Bezerra. 

O capítulo 05 tem como título “A Hidroterapia e o 
Desenvolvimento Motor de Crianças com Síndrome de Down”. De 
autoria de: Andreia Cristina Ribeiro Izidro Sampaio; Rute Batista da 
Silva; Sarah Esllamy Costa Carvalho. 

O capítulo 06 tem como título “Os Efeitos da Atividade Física 
no Desenvolvimento das Dimensões Humanas em Crianças com 
Síndrome de Down”. De autoria de Carla Chiste Tomazoli Santos e 
Sandoval Júnio Veloso de Oliveira Fernandes. 

O capítulo 07 tem como título “Efeitos Fisiológicos da Imersão 
Relacionada à Síndrome de Down”. De autoria de: Andreia Cristina 
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Ribeiro Izidro Sampaio; Antonia Daniele da Silva Brito; Lucimar Rosa 
Felix. 

O capítulo 08 tem como título “Equoterapia e a Atuação 
Fisioterapêutica na Síndrome de Down”. De autoria de: Carla Chiste 
Tomazoli Santos; Angela Aparecida Venancio; Mikaely Janaina 
Rodrigues Costa.  

O capítulo 09 tem como título “O Sistema Cardiovascular e a 
Síndrome de Down”. De autoria de: Amanda Cabral dos Santos; Maria 
Ilneide Pereira da Silva; Tânia Cristina Moreira da Silva. 

O capítulo 10 tem como título “Tecnologia Assistiva na 
Aprendizagem do Aluno com Síndrome de Down”. De autoria de: 
Carla Chiste Tomazoli Santos; Aline Aparecida Pinto; Cleidimar 
Almeida Lima Alves. 

O capítulo 11 tem como título “Sistema Cardiovascular do 
Idoso com Síndrome de Down”. De autoria de: Amanda Cabral dos 
Santos; Edna Aparecida da Silva Couto; Luana Roberta Aguiar 
Dadamos.  

O capítulo 12 tem como título “Capacidade Respiratória e 
Força Muscular em Pacientes com Síndrome de Down após o Bad 
Ragaz”. De autoria de: Andréia Izidro; Josiane Sacramento Brandão; 
Josué Sacramento Brandão. 

O capítulo 13 tem como título “Estimulação Precoce em 
Crianças Portadoras de Síndrome de Down, de 0 a 3 anos”. De autoria 
de: Carla Criste Tomazoli Santos; Glauciely Mendes Aquino; Rute 
Mendes da Silva. 

O capítulo 14 tem como título “O Tratamento Fisioterápico de 
Crianças com Síndrome de Down e Cardiopatias Associadas”. De 
autoria de: Amanda Cabral dos Santos; Sthefany de Souza Moura 
Nascimento; Thamires Ribeiro Barros.  

O capítulo 15 tem como título “Síndrome de Down, Desafios 
Enfrentados por suas Famílias”. De autoria de: José Osvaldo Silveira 
dos Santos; Ismael Ferreira Gomes; Matheus Rocha Nery. 

O capítulo 16 tem como título “A intervenção da Fisioterapia 
no Jovem com Síndrome de Down”. De autoria de: Maria Fernanda 
Rocha Proença; Carla Alves de Andrade; Mylena Costa Rodrigues. 

O capítulo 17 tem como título “A Fisioterapia no Pós-
operatório de Cardiopatias Congênitas em Pacientes com Síndrome 
de Down”. De autoria de: Amanda Cabral dos Santos; Iza Costa do 
Nascimento; Jackline Doudement de Albuquerque Cunha. 

O capítulo 18 tem como título “Alterações Biopsicosociais em 
Crianças com Síndrome de Down e a Importância da Intervenção 
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Precoce de uma Equipe Multidisciplinar”. De autoria de: Chadya 
Samia Soares Pacondes de Miranda; Jessyyca Mahylla Martins 
Pacondes; Patrícia Ferret Siman Ribeiro Lutkenhaus. 

O capítulo 19 tem como título “Síndrome de Down e as 
Cardiopatias Congênitas”. De autoria de: Amanda Cabral dos Santos; 
Manuíla Basílio dos Santos; Maria Aparecida de Souza.  

O capítulo 20 tem como título “Psicomotricidade em Crianças 
com Síndrome de Down”. De autoria de: Carla Chiste Tomazoli 
Santos; Fernanda Julia Paiva Oliveira; Fellipe Costa Silva. 

O capítulo 21 tem como título “Estratégia de Inclusão da 
Pessoa com Síndrome de Down no Ensino Superior: uma revisão 
naturalista”. De autoria de: Flávia Pinheiro Della Giustina; Walquíria 
Lene Santos; Maria Liz Cunha de Oliveira. 

O capítulo 22 tem como título “O Cuidado de Enfermagem à 
Criança com Síndrome de Down”. De autoria de: Renata de Moura 
Bubadué; Fabiano Pereira dos Reis; Gleyse Stephany Souza Zica. 

O capítulo 23 tem como título “Desenvolvimento do Potencial 
Cognitivo da Criança com Síndrome de Down”. De autoria de: Carla 
Chiste Tomazoli Santos; Jerlianne Raíssa Araújo de Sousa; Jussara 
Rodrigues Salomão. 

O capítulo 24 tem como título “Cuidados da Enfermagem com 
Pessoas com Síndrome de Down”. De autoria de: Jonas Rodrigo 
Gonçalves; Sâmara Rosa de Souza Marçal; Victor Hugo dos Santos 
Costa.  

O capítulo 25 tem como título “A Inclusão na Qualidade de 
Vida em Portadores da Síndrome de Down – um novo Paradigma 
Holístico”. De autoria de: Carla Chiste Tomazoli Santos; Fernanda 
Carolina Fernandes Oliveira; Welthon Ferreira Bezerra. 

O capítulo 26 tem como título “A Inclusão Social das Pessoas 
com Síndrome de Down na Perspectiva dos Direitos à Saúde, 
Educação e Trabalho”. De autoria de Vannini de Medeiros Mendes 
Ribeiro e Jéssica D’Avilla e Oliveira. 

O capítulo 27 tem como título “A Síndrome de Down e as 
Redes de Apoio”. De autoria de: Juliene Azevedo Oliveira; Karen 
Juliana Neres Padilha; Laura Abdalla Vieira. 

O capítulo 28 tem como título “A Fisioterapia na Prevenção 
de Complicações Respiratórias em Portadores de Síndrome de 
Down”. De autoria de: Débora Dadiani Dantas Cangussu; Larissa 
Lúcio de Oliveira; Lourrany Noronha de Melo. 

Ótima leitura a todos(as)! 
Jonas Rodrigo Gonçalves 
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CAPÍTULO 1 
OLHAR INTERDISCIPLINAR MULTIPROFISSIONAL SOBRE O 

ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN1  
 

Interdisciplinary Multiprofessional Look at the Service to People with 
Down Syndrome 

 
Mirada Multiprofesional Interdisciplinaria al Servicio para Personas 

con Síndrome de Down 
 

Andreia Cristina Izidro Sampaio2 
Nicilene Da Silva Ferreira3 

Rayssa Pereira Da Silva Lima4 
 
Resumo  
O tema deste capítulo é a utilização do método Halliwick aplicado na  
síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: “Quais os 
efeitos do método Halliwick na qualidade de vida desses pacientes?”. 
Cogitou-se a seguinte hipótese: “considerando que os pacientes com 
doenças síndrome de Down diminuem consideravelmente a sua 
qualidade de vida. Desse modo devem-se buscar condutas e 
tratamento adequados para esses pacientes. O objetivo geral é 
descrever os benefícios do método Halliwick na síndrome de Down. 
Os objetivos específicos são: “colocar em pauta os tratamentos 
voltados a essa anomalia genética”; “destacar a importância do 
método Halliwick na síndrome de Down. Este trabalho é importante 
para um profissional da saúde porque ele é fundamental para o 
conhecimento sobre o método Halliwick e manter-se atualizado 
acerca do que está sendo estudado na área profissional e de 
pesquisa; para a ciência, é relevante porque são dados importantes 
para aprender um contexto mais amplo da área; agrega à sociedade 
pelo fato de que ele e fundamental para encontrar respostas que 

 
1 Este capítulo contou com a revisão linguística da Profa. Esp. Érida Cassiano 
Nascimento e com a diagramação do Prof. Esp. Danilo da Costa. 
2 Mestre em Fisioterapia Desportiva; Bacharel em Fisioterapia. Afiliação institucional: 
Faculdade Sena Aires. CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/1297753424376060. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-2331-434X.E-mail: andreiaizidro@hotmail.com. 
3 Graduando (a) em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires. CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/458845900468146. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8076-
1541 E-mail:rayssasilvalima57@gmail.com. 
4 Graduando (a) em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires. CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/1333401004477553. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7215-
3565. E-mail: nicilenesilvaferreira@gmail.com. 
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levam ao conhecimento sobre o método Halliwick. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa teórica com duração de dois meses. O método 
Halliwick foi desenvolvido, em 1949, na Halliwick School for Girl, em 
Southgate, Londres. MCMillian que foi o criador da técnica, que é mais 
indicada para essa anomalia genética que e composto pelo programa 
dos 10 pontos sendo fundamental para tratamento de adequação do 
tônus muscular, ganho de equilíbrio, auxílio no sistema sensorial e 
dando mais mobilidade. 
 
Palavras-chave: Hidroterapia. Síndrome de Down. Halliwick. 
  
Abstract  
The theme of this chapter is Halliwick the method applied to Down's 
Syndrome. The following problem was investigated: “What are the 
effects of the Halliwick method on their quality of life patients?”. The 
following hypothesis was considered “considering that patients with 
Down syndrome diseases significantly decrease their quality of life. 
Thus, appropriate conducts and treatment for these patients should be 
sought. The general objective is to Describe the Benefits of the 
Halliwick Method in Down Syndrome. The specific objectives are: “to 
put on the agenda treatments aimed at this genetic anomaly”; “to 
highlight the importance of the Halliwick method in the down 
syndrome”. This work is important for a health professional because it 
is essential for knowledge about the Halliwick method and keeping up 
to date on what is being studied in the professional and research area; 
For science, it is relevant because it is important data to learn a 
broader context in the field; it adds to society by the fact that it is 
fundamental to find answers that lead to knowledge about the 
Halliwick method. This is a qualitative theoretical research lasting two 
months. The Halliwick method was developed in 1949 at the Halliwick 
School for Girls, in Southgate, London. MCMillian who was the creator 
of the technique, which is most suitable for this genetic anomaly which 
is composed of the 10 points program, being fundamental for the 
treatment of muscle tone adequacy, balance gain, aid in the sensory 
system and giving more mobility. 
 
Keywords: Hydrotherapy. Down's syndrome. Halliwick. 
 
Resumen  
El tema de este capítulo es Halliwick, el método aplicado al Síndrome 
de Down. Se investigó el siguiente problema: ¿Cuáles son los efectos 
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del método halliwick en su calidad de vida pacientes? Se consideró la 
siguiente hipótesis "Considerando que los pacientes con 
enfermedades del síndrome de Down disminuyen significativamente 
su calidad de vida”. Por lo tanto, se deben buscar conductas y 
tratamientos apropiados para estos pacientes. El objetivo general es 
describir los beneficios del método de Halliwick en el síndrome de 
Down. Los objetivos específicos son: "Poner en la agenda 
tratamientos dirigidos a esta anomalía genética"; “Para resaltar la 
importancia del método de Halliwick en el síndrome de down. Este 
trabajo es importante para un profesional de la salud porque es 
esencial para conocer el método halliwick y mantenerse actualizado 
sobre lo que se está estudiando en el área profesional y de 
investigación; para la ciencia, es relevante porque es información 
importante aprender un contexto más amplio en el campo; se agrega 
a la sociedad por el hecho de que es fundamental encontrar 
respuestas que conduzcan al conocimiento sobre el método Halliwick. 
Esta es una investigación teórica cualitativa que dura dos meses. El 
método Halliwick se desarrolló en 1949 en la Escuela Halliwick para 
niñas en Southgate, Londres. MCMillian, quien fue el creador de la 
técnica, que es más adecuada para esta anomalía genética, que se 
compone del programa de 10 puntos, es fundamental para el 
tratamiento de la adecuación del tono muscular, la ganancia de 
equilibrio, la ayuda en el sistema sensorial y brinda más movilidad 
 
Palabras clave: Hidroterapia. Síndrome de Down. Halliwick.  
  
Introdução  
 O método Halliwick foi criado em 1949, na Halliwick School 
for Girls, em Southgate, Londres. MCMillian, criador da técnica, 
inicialmente desenvolveu uma atividade recreativa que visava dar 
independência individual dentro e fora da água, para pacientes com 
incapacidade de aprender a nadar. Com o passar dos anos, ele foi 
melhorando o seu método original e adotou técnicas adicionais que 
foram estabelecidas. A técnica é mais indicada para essa anomalia 
genética e o método Halliwick é composto pelo programa de 10 
pontos, sendo fundamental para tratamento de adequação do tônus 
muscular, ganho de equilíbrio, auxílio no sistema sensorial e dando 
mais mobilidade. 

Esse método baseia-se em exercícios de equilíbrio, que 
consiste em rotação de vários eixos do corpo tendo como principal 
objetivo o aumento desestabilização postural, tronco, pelve e 
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membros superiores e inferiores. Através desse método os 
portadores de síndrome de Down podem melhorar a respiração, 
equilíbrio e controle dos movimentos e assim se tornando uma 
liberdade maior em imersão (CARVALHO et al., 2009). 
  Este capítulo se propõe a responder ao seguinte problema: 
Quais os benefícios que o método Halliwick traz para os portadores 
de doenças neurológicas? O método Halliwck importante para o 
desenvolvimento do indivíduo com sindrome de Down, pois com suas 
características principais, visa melhorar a qualidade de vida do 
indivíduo.  
 A fisioterapia aquática vem se destacando cada vez mais com 
seus recursos de tratamento de disfunção neurológicas.  O método 
Halliwick se mostra eficaz no trabalho do programa de 10 pontos 
proporcionando mobilidade motora, controle de equilíbrio, 
independência na água, e consecutivamente terá uma melhora na 
qualidade de vida, em respeito na adequação do tônus (LIMA; MEIJA, 
2011). 
 Partiu-se da hipótese de que estimular crianças portadoras de 
síndrome de Down, em ambiente aquático, pode trazer benefícios 
para seu desenvolvimento motor e melhorar a sua qualidade de vida. 
 O Halliwick através do programa dos 10 pontos mostra-se 
eficaz no desenvolvimento motor, enfatizando as habilidades dos 
indivíduos na água. Esses benefícios são justificados pelo princípio 
físico de flutuação, pois oferece alívio do peso, ajudando os pacientes 
a retomarem o controle de padrões de movimentos rápidos e assim 
possibilitando mobilidade de forma mais independente o que gera 
motivação e autoconfiança (Fisioterapia Brasil- julho/agosto de 2014). 
 O objetivo geral deste trabalho é enfatizar os benefícios do 
método Halliwick para portadores da síndrome de Down, 
proporcionando desenvolver as habilidades, utilizando o meio 
aquático como uma forma de proporcionar o prazer, facilitando as 
funções motoras nas pessoas com síndrome de Down. 

Considera-se que meio aquático efetiva na reabilitação para 
pacientes com distúrbios neurológicos melhorando as desordens dos 
musculoesqueléticos e equilíbrio, a água aquecida vem favorecendo 
os sistemas da homeostase podendo ter resultados instantâneo e 
lento (RESENDE; RASSI; VIANA, 2008).  

Os objetivos específicos deste trabalho são: aplicar e avaliar 
o tratamento e a base do método Halliwick em crianças com síndrome 
de Down. 
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O fisioterapeuta tem um papel importante para família dos 
portadores de síndrome de Down, percebeu-se, no decorrer do 
processo terapêutico, modificação do relacionamento entre mãe e 
bebê, ouve uma grande melhora na efetividade com aumento de 
contato visual e físico, maior interação e aceitação sobre síndrome de 
Down e sobre as intercorrências que podem acontecer o 
desenvolvimento (DÉA; DUARTE, 2009). 

Esse capítulo é relevante devido a abordagem 
fisioterapêutica aquática, voltada ao tratamento da síndrome de 
Down, e mostra o quanto é importante a participação dos pais durante 
todo tratamento da criança. Para a ciência é um novo jeito de 
direcionar o tratamento promovendo a liberdade durante a 
reabilitação. A sociedade passa a conhecer a importância e o papel 
de incluir pessoas comuns na equipe multidisciplinar, juntamente com 
a família, e a melhor forma de se obter um desenvolvimento adequado 
para uma criança com síndrome de Down.  

Esse estudo baseia-se em pesquisa teoricamente, 
bibliográfica, com fundamento em artigos científicos. Foi revisado 10 
artigos científicos escolhidos; a busca foi realizada no Google 
Acadêmico a partir das palavras-chave: Hidroterapia, Síndrome de 
Down, Halliwick. 

Como critério de exclusão dos artigos científicos foram 
escolhidos os artigos com até três autores em que pelo menos um 
dos autores é mestre ou doutor além da exigência de se tratar de 
artigo publicado em revista de literatura. A pesquisa tem o tempo 
previsto de três meses. No primeiro mês realizou-se o levantamento 
do referencial teórico; no segundo mês, a revisão da literatura; e no 
terceiro mês, a elaboração dos elementos pré-textuais e pós-textuais 
que compõem todo o trabalho. Optou-se por uma pesquisa qualitativa, 
na qual os autores tratam os dados obtidos por meio da pesquisa 
bibliográfica, considerando os aspectos relevantes levantados pelos 
seus respectivos autores. 

Segundo a revista Inesul, o artigo tem como objetivo 
descrever benefícios da hidroterapia com método Halliwick na 
síndrome de Down, colocando em pauta os tratamentos voltados para 
essa anomalia genética desenvolvendo uma melhora na qualidade de 
vida.  
 
Utilização do método Halliwick aplicado na síndrome de Down 
 Criado por James McMillan, em 1949, na escola de Halliwick 
na cidade de Southgate, o método Halliwick foi desenvolvido para 
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pessoas portadoras de deficiência física como método terapêutico e 
recreativo, na piscina, que enfatiza a independência do paciente 
dentro e fora da água, com o passar dos anos ele foi aperfeiçoando 
seu método original e adotou técnicas adicionais que foram 
estabelecidas. O método Halliwick é dividido em 10 etapas de 
evolução que se chama “Programa de 10 pontos”, que se baseia em 
técnicas com aperfeiçoamento para melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes principalmente com essa anomalia genética. 

O programa de 10 pontos envolve a aprendizagem 
psicomotora, ajuste mental, restauração do equilíbrio, inibição e 
facilitação. Tendo como recurso os princípios físicos da água em 
conjunto com a cinesioterapia, proporcionando ganho de força 
muscular, dando mais mobilidade, melhora na autoestima e na 
autoconfiança dentro da água (LIMA; MEIJA, 2011). 

O método contém quatro princípios de instrução: 1) conseguir 
adaptar o paciente ao meio aquático de uma forma que a confiança 
seja estabelecida; 2) melhorar o equilíbrio ensinando o paciente a 
trocar de posturas e de posições na água; 3) controle respiratório; 4) 
facilitação de deslocamento e controle dentro d’ água através dos 
movimentos básicos do Halliwick. 
 Uma criança com síndrome de Down precisa brincar, então a 
adaptação dela dentro da água é importante e essencial para que ela 
aprenda a responder da melhor maneira. Durante o programa 
Halliwick ela aprende o controle da respiração com simples soprar na 
superfície da água, no decorrer de todo processo o portador de 
síndrome de Down necessita de muito apoio físico, visual e verbal. 
Quanto maior for à confiança em si melhor será sua adaptação dentro 
da água (FREIRE; SCHWARTZ, 2005). 

Além de atendimento especial, cuidados clínicos, é muito 
importante a inclusão de uma equipe multidisciplinar no seu 
tratamento, tendo diferentes profissionais que atuam em várias áreas 
como da: medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, 
fonoaudiologia, pedagogia, assistência social e principalmente a 
participação dos familiares (GARCIA et al., 2010). 
   O Halliwick consiste em exercícios para o controle de 
equilíbrio que se baseia em rotações em diferentes partes do corpo e 
equilíbrio mesmo contendo turbulência, tendo como principal objetivo 
o aumento da estabilização postural, tronco, pelve e membros 
inferiores e superiores (CARVALHO et al., 2009). 

A elaboração do trabalho de fortalecimento e equilíbrio 
muscular em algumas posturas pode ser aplicada com a turbulência 
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da água, ocasionando diversas velocidades, proporcionando 
equilíbrio para vários déficits motores. A correção do tônus muscular 
é realizada por meio de exercícios resistidos contra a flutuação e a 
viscosidade da água durante algumas atividades (BRAGANÇA, 
2010).   
 Para pessoas com deficiência física a água proporciona 
vivências únicas conseguidas por meio dos movimentos, que lhe 
mostra não os seus limites, mas suas potencialidades. A água com 
suas propriedades físicas é um excelente ambiente de estimulação e 
de possibilidades de descobertas.  
 Conceito Halliwick foi rapidamente enaltecido, com seu 
impacto terapêutico não somente as crianças aprenderam a nadar, 
mas elas também demonstraram o controle de cabeça e estabilidade 
de tronco. McMillan observou que antes das crianças aprenderem a 
nadar, elas precisavam aprender sobre elas mesmas e o equilíbrio 
delas na água. Ele desenvolveu um processo de aprendizagem, no 
qual usava a aprendizagem de habilidades motoras, a partir dos 
reflexos primitivos (LAMBECK STANAT, 200). 
 O Halliwick visa a não utilizar flutuadores como ajudante na 
terapia (dependendo da necessidade do indivíduo), pois o mesmo 
pode atrapalhar algumas ações na água como rotações, já que pode 
induzir o paciente a ficar com a cabeça do lado de fora da água, 
fazendo com que o paciente não aprenda a dominar sua respiração. 
Possibilitando um melhor rendimento aos portadores da síndrome de 
Down. 

Além do método Halliwick também pode ser utilizado o 
método do Bad Ragaz, que contribuem de uma forma positiva alguns 
grupos musculares ajudando na força muscular expiratória e 
inspiratória com facilitação na força muscular tendo mais vantagens e 
benefícios respiratórios melhorando o condicionamento físico dessas 
crianças portadoras de síndrome de Down (CASTOLDI; PÉRICO, 
2012). 
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Fonte:http://amadurecendocomsaude.blogspot.com.br/2012/11/fraqueza-muscular-

em-criancas-distrofia.htm 
 

Assim o método Watsu no meio aquático vai conseguir 
diminuir o peso corpóreo, elevando mais sensibilidade, trabalhando 
exercícios respiratórios realizando um relaxamento mais profundo; 
adquirindo o alongamento muscular, melhorando o sono, trabalhando 
a postura, dando alívio ao quadro álgico, promovendo aos portadores 
de síndrome de Down uma respiração mais suave, dando a eles mais 
amplitude de movimento, reduzindo o nível de estresse e ansiedade, 
pois uma criança com essa anomalia genética são agitadas, 
provocando o relaxamento e adequação do tônus muscular, fazendo 
com que ela possa ter um progresso satisfatório (FREIRE, 2005). 
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Fonte: http://halliwick-ff.blogspot.com/2016/05/metodo-halliwick-e-criancas-

de-sindrome.html 
 

Então, o progresso das crianças e jovens com síndrome de 
Down depende muito da dedicação dos profissionais que vão atuar 
com eles e, principalmente da família. Por tanto, uma criança especial 
que e bem estimulada, que se tornar participante de eventos sociais 
e familiares, poderá ter um desenvolvimento muito mais satisfatório. 

 
Considerações Finais 

Por meio de pesquisas e estudos foi entendido que crianças 
portadoras de síndrome de Down manifestam características que 
precisam ser trabalhadas. A hidroterapia através das suas 
propriedades física da água mostra eficaz junto com o método 
Halliwick no trabalho de adequação do tônus muscular, postura e 
equilíbrio, assim controlando todo corpo.  

Foi destacada a melhora na qualidade de vida que o método 
Halliwick traz para crianças portadoras de síndrome de Down. 
Acredita-se que existe uma grande evolução na normalização de todo 
esquema corporal relacionado aos benefícios que método traz. 

Pode-se notar que o método Halliwick proporciona benefícios 
como ganho de força muscular, dando maior mobilidade, melhorando 
a autoestima e a autoconfiança em várias patologias, incluindo a 
síndrome de Down.  
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Esta pesquisa é relevante para sociedade, profissionais e 
para ciências, pois nela contém conteúdos importantes para encontrar 
respostas com um desenvolvimento amplo sobre o método Halliwick.  

Conclui-se que o método Halliwick é importante para 
desenvolvimento do indivíduo com síndrome de Down. Ajudando na 
melhora da qualidade de vida desse paciente proporcionando uma 
evolução rápida em todo seu desenvolvimento motor.  
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CAPÍTULO 2 
A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR NO 

ATENDIMENTO À CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN5 
 

The Importance of the Interdisciplinary Team in Caring for Children 
with Down Syndrome. 

 
La Importancia del Equipo Interdisciplinario en el Cuidado de Niños 

con Síndrome de Down. 
 

Carla Chiste Tomazoli Santos6 
Neilda Dias de Souza7 

Raíssa Tavares de Andrade8 
 
Resumo 
O tema deste capítulo é sobre a importância da equipe interdisciplinar 
no atendimento à criança com síndrome de Down. Investigou-se o 
seguinte problema: Por que a criança com síndrome de Down 
necessita de acompanhamento com vários profissionais? Cogitou-se 
a seguinte hipótese: “Se essa criança receber atendimentos 
profissionais variados, sua evolução motora será mais bem 
desenvolvida e qualificada com melhores funções e adequações”? O 
objetivo geral do presente estudo é “realizar entrevistas com 
profissionais que trabalham com essa clientela”. Os objetivos 
específicos são: Verificar se esse atendimento é prioritário para o 
desenvolvimento dessa criança; apresentar as entrevistas realizadas 
com os profissionais envolvidos e discutir a relevância desses 
atendimentos. Esse trabalho é importante para o profissional da 
saúde porque ouvir e ter opiniões variadas agrega e orienta 

 
5 Este capítulo contou com a revisão linguística da Profª. Esp. Roberta dos Anjos Matos 
Resende e com a diagramação do Prof. Esp. Danilo da Costa. 
6 Carla Chiste Tomazoli, Mestre em Ciências da Saúde; Bacharel em Fisioterapia. 
Afiliação institucional: Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires CV Lattes: 
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7904 E-mail: Carlachiste@senaaires.com.br . 
7 Neilda Dias de Souza, Graduanda em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires. CV 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3495044605514352. ORCID https://orcid.org/0000-0003-
1982-0714. E-mail: uuneilda@gmail.com 
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CV Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4476553736897637. ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-810-4967. E-mail: raissaand2@outlook.com 
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procedimentos. A relevância desse trabalho para a ciência é devido à 
conscientização de que a troca de opiniões favorece a criança. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e teórica com duração de dois 
meses. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Criança. Cuidados. 
Interdisciplinaridade. Saúde. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is the Importance of the Multidisciplinary 
Team in assisting Children with Down Syndrome. The following 
problem was investigated: "Why do children with Down Syndrome 
need monitoring by several professionals?". The following hypothesis 
was considered “if this child receives varied Professional assistance, 
his motor evolution will be better developed and qualified with better 
functions and adaptations”?. The general objective of this study is “to 
conduct interviews with professionals who work with this clientele”. 
The specific objectives are: to verify if this assistance is a priority for 
the development of this child; present the interviews with the 
professionals involved and discuss the relevance of these services. 
This work is important for the health professional because listening 
and having different opinions adds and guides procedures. The 
relevance of this work to science is due to the awareness that the 
exchange of opinions favors the child. 
This is a qualitative theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: Down síndrome. Children. Care. Multidisciplinarity. 
Health. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es la importancia del equipo multidisciplinario 
para ayudar a los niños con síndrome de Down. Se investigó el 
siguiente problema: "¿Por qué los niños con síndrome de Down 
necesitan monitoreo por parte de varios profesionales?". La siguiente 
hipótesis se consideró "si este niño recibe asistencia profesional 
variada, su evolución motora estará mejor desarrollada y calificada 
con mejores funciones y adaptaciones". El objetivo general de este 
estudio es “realizar entrevistas con profesionales que trabajan con 
esta clientela. Los objetivos específicos son: verificar si esta 
asistencia es una prioridad para el desarrollo de este niño; presente 
las entrevistas con los profesionales involucrados y discuta la 
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relevancia de estos servicios. Este trabajo es importante para el 
profesional de la salud porque escuchar y tener opiniones diferentes 
agrega y guía los procedimientos. La relevancia de este trabajo para 
la ciencia se debe a la conciencia de que el intercambio de opiniones 
favorece al niño. 
Esta es una investigación teórica cualitativa que dura dos meses. 
 
Palabras clave: síndrome de Down, niños, cuidados, 
multidisciplinariedad, salud. 
 
Introdução 

O presente estudo teve por objetivo analisar a importância da 
equipe interdisciplinar no atendimento à criança com síndrome de 
Down, desde o nascimento. Essa comunicação mais eficiente faz com 
que os cuidados com essa criança sejam calcados em opiniões de 
vários profissionais, sendo esse trabalho mais eficaz quanto aos 
procedimentos a serem adotados. Uma das relações mais duradouras 
na vida das pessoas é, exatamente, a relação entre pacientes e 
profissionais. 

Os doutores Turpin et al (1959) citado por Mordomingo (1991) 
verificaram a causa desse quadro clínico, chamada de trissomia do 
par 21, que é a presença de um cromossomo a mais na célula 23. Os 
cromossomos não se dividem corretamente, ou seja, um dos 
cromossomos recebe dois cromossomos 21 e o outro nenhum 
(GARDNER & SNUSTAD, 1986). Por isso, Scwartzman (2003), 
enumera 50 características específicas físicas verificadas logo após o 
nascimento, mas nem todas as crianças apresentam todas as 
características. Já Rodini e Souza (2002) as características clínicas 
são congênitas e incluem principalmente: atraso mental, baixa 
estatura, hipotonia muscular, anomalia cardíaca, perfil achatado, 
orelhas pequenas, com implantação baixa, olhos com fendas 
palpebrais oblíquas, língua grande, protusa e sulcada, encurvamento 
dos quintos dígitos e aumento da distância entre o primeiro e o 
segundo artelho e prega única nas palmas das mãos. Como se pode 
notar, as datas enunciadas são, na maioria das vezes, de trabalhos 
realizados há muitos anos e hoje continuam servindo de base para 
trabalhos mais recentes. 

Entretanto, a imagem que muitos deficientes eram atrelados, 
no decorrer da história da humanidade, à deformação do corpo e da 
mente, o que se revela a imperfeição humana. Para Mazzotta: 
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[...] a própria religião, ao colocar o homem como imagem e 
semelhança de Deus, acrescia a ideia da perfeição como condição 
humana, seja ela física ou mental. E, não sendo parecidos com Deus, 
os portadores de deficiência, imperfeitos, eram colocados     à margem 
da condição humana, considerados culpados de sua própria 
deficiência (MAZZOTTA, 2005, p.16). 

Ao analisar as características que a própria síndrome 
apresenta, esse capítulo se propõe a responder ao problema 
evidenciado, que é a importância da equipe interdisciplinar no 
atendimento à criança com síndrome de Down. Essa abordagem se 
faz necessária? Pelos estudos analisados, a criança com SD terá uma 
evolução ímpar no seu desenvolvimento se estiver sendo atendida 
por profissionais das áreas em que necessite. 

   Hoje está muito claro, conforme observado em testes de 
grande e absoluta confiança (realizados em camundongos e 
confirmados em seres humanos), que a estimulação universal, isto é, 
de todos os sentidos (audição, visão, tato, olfato, gustação e emoção), 
além de uma importante estimulação social, física e emocional, é 
fundamental. [...] fica claro que pessoas estimuladas de maneira 
equilibrada (não devendo ser hiperestimuladas a ponto de sentirem-
se estressadas) só terão a ganhar mais potencial de aprendizagem 
por capacitação (MUSTACCHI; SALMONA, 2009, p.24).  

Segundo verifica-se, na citação acima, é comprovada a 
necessidade de atendimentos diferenciados para que todo ser 
humano consiga demonstrar todas as suas potencialidades de 
conquistar e de aprender. Para a criança com a síndrome de Down é 
primordial esse acompanhamento interdisciplinar, para que possa 
minimizar a hipótese levantada de que com os atendimentos 
diferenciados conseguirão minimizar as suas dificuldades frente ao 
saber e ao fazer. 

O objetivo geral desse trabalho é a importância da equipe 
interdisciplinar no atendimento à criança com síndrome de Down. 
Para que se alcance o resultado desejado, apresenta-se os objetivos 
específicos de verificar se esse atendimento com equipe 
interdisciplinar é prioritário para o desenvolvimento da criança com 
síndrome de Down; Apresentar resultados das entrevistas realizadas 
com os profissionais envolvidos no desenvolvimento da criança com 
síndrome de Down; Discutir a relevância desses atendimentos para 
essa criança. 

Faz-se necessário clarificar que a criança com SD 
manifestam uma série de comprometimentos comuns à própria 
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síndrome. A estimulação precoce, oferecida do nascimento aos 03 
anos de idade, é determinante para o avanço no seu desenvolvimento 
e para que consiga restabelecer a cada dia mais as funções 
necessárias para que retome o desenvolver físico, social e emocional. 

Observa-se que frente ao grande número de 
comprometimentos que a criança com síndrome de Down é 
acometida, pelas características da própria síndrome. É necessário 
que tenha acompanhamento, com objetivo preventivo, por 
profissionais que possibilitem ou impeçam algumas doenças. A 
obesidade é comum nessas crianças, portanto, são desenvolvidos 
vários programas de atendimento nutricional como sendo uma das 
formas de controle a essa doença. Santos & Gonçalves (2018) 
relatam no seu artigo que se deve estar atento às práticas 
alimentares, atividades físicas, o tipo de vida que toda família tem e a 
vigilância a ser mantida para que aconteça a reeducação nessa 
família onde está inserida essa criança com síndrome de Down. 

A necessidade de comprovar-se o acréscimo de vários 
atendimentos à criança com deficiência e em especial, a criança com 
a síndrome de Down e tornar legal esses procedimentos é que toma 
forma por meio desse trabalho apresentado. 

Na fisioterapia, que tem como responsabilidade auxiliar e não 
somente corrigir funções, posturas, aliviar dores, que sempre serão 
necessárias, faz-se necessário, enveredar nessa caminhada de 
favorecer o desenvolvimento de crianças com limitações advindas da 
própria síndrome. 

Se houver a responsabilidade de todos na tentativa de 
oferecer sempre o melhor para todos os seres humanos, investindo 
na busca de maiores conhecimentos, criando estratégias e 
favorecendo procedimentos para evolução de pessoas com a 
síndrome de Down, os resultados serão determinantes para o avanço 
da ciência e da sociedade como um todo e para o trabalho 
interdisciplinar, oferecidos com maior qualidade à criança. 

Trata-se de uma pesquisa teórica, com fundamentos em 
artigos científicos e literatura acadêmica. Utilizou-se de perguntas 
para profissionais que trabalham em equipes interdisciplinares ou que 
trabalham individualmente, porém, mantendo contato entre outros 
profissionais. 

As perguntas selecionadas oferecem subsídios para que se 
tenha como interpretar as respostas. A metodologia utilizada será 
qualitativa utilizando de entrevista por meio da internet ou 
pessoalmente. As perguntas são: Qual a importância do seu trabalho 
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no atendimento às crianças com síndrome de Down? A troca de 
experiências com outros profissionais que atendem a mesma criança 
acrescenta no seu fazer profissional e como isso acontece? 

Tempo previsto para execução será de um mês, com 15 dias 
para revisão de literatura e 15 dias para produção do trabalho. 
 
Desenvolvimento 
 O trabalho apresentado que tem como objetivo verificar a 
importância da equipe interdisciplinar no atendimento à criança com 
síndrome de Down. Como o público-alvo desse estudo são as 
crianças com síndrome de Down, fazem-se necessários alguns 
esclarecimentos sobre essa condição genética. Descrita por Langdon 
Down em 1866. Nesse momento, ele apresentou criteriosa descrição 
clínica, às características mais evidentes, porém estabeleceu 
associações com caracteres étnicos, seguindo a tendência da época, 
incorrendo em falha quando chamou essa condição de idiotia 
mongoloide, por apresentar características semelhantes à população 
da Mongólia. Relata que foi a primeira anomalia cromossômica 
detectada na espécie humana.  

Numa explicação mais simples sobre a genética verifica-se 
como acontece essa anomalia. Os espermatozoides e óvulos são 
formados a partir de células que quando se dividem os cromossomos 
se separam, portanto, 23 para uma célula e 23 para outra célula. 
Entretanto, algumas vezes, não se fazem corretamente essa divisão 
e separação dos pares de cromossomos, ou seja, um dos pares de 
cromossomos não é separado e os dois cromossomos permanecem 
juntos, unidos e ficam em uma das células divididas - óvulo ou 
espermatozoide, que no caso da síndrome de Down é o par 21. 
Acontecendo o que os especialistas denominam de “não disjunção” 
ou         “não separação”. O que ocorre é que essa célula permanecerá 
com 24 cromossomos que ao se unir  a outra célula embrionária 
comum, que possui 23 cromossomos, resultará em uma célula com 
47 cromossomos, sendo três do par 21. Partindo daí, todas as células 
do organismo terão, igualmente, 47 cromossomos. 

Lejeune fez um relato de que a síndrome de Down não é uma 
doença, e sim uma anomalia genética no cromossomo 21, que 
acontece durante a meiose que existe a não disjunção do 
cromossomo 21, apresentando assim um cromossomo a mais, se 
denomina a trissomia do par de cromossomos 21. Todo indivíduo tem 
na sua composição genética 46 pares de cromossomos, porém foi 
observado por Lejeune em seus estudos, que essas crianças 
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possuíam ao invés de dois cromossomos comuns no par 21, foram 
encontrados três cromossomos em cada célula. Após estudos 
sistematizados, geneticistas observaram que existiam outros 
problemas cromossômicos nessas crianças acometidas dessa 
anomalia, são a translocação e mosaicismo (SIEGFRIED 
M.PUESCHEL, 1995, p.54). 

O Mosaico do par 21 acomete parte das células, por isso, 
algumas crianças com a síndrome possuem 46 e outras 47 
cromossomos. Acontece num percentual menor, cerca de, 5% das 
crianças com síndrome de Down. Nesses casos, a primeira fusão 
entre espermatozoide e óvulo terão os 46 cromossomos, porém 
durante as divisões surgirão, em alguns delas o fenômeno, descrito 
anteriormente, de não disjunção ou não separação do par 21, 
deixando assim uma célula com 47 cromossomos, sendo três do par 
21. Partindo disso, todos os milhões de células que têm sua origem 
nessa célula diferente serão trissômicas e as que tiverem sua origem 
numa célula com 46 cromossomos não serão. No decorrer das 
diferentes divisões, dependendo do aparecimento da não disjunção, 
a porcentagem final de células trissômicas e não trissômicas naquela 
criança será diferenciada. Os pesquisadores relatam que é possível 
dizer que as trissômicas são em menor quantidade, portanto, as 
consequências resultantes serão menos intensas. 

A Translocação acontece quando a criança com síndrome de 
Down apresenta dois cromossomos do par 21 completos e tem mais 
um pedaço de um terceiro cromossomo 21, que normalmente está 
colado a outro cromossomo de outro par, geralmente ao par 14, 
podendo acontecer em qualquer outro par. Numa incidência de 3,5% 
das pessoas com a síndrome possuem essa característica. 
Geralmente as características e consequências orgânicas de 
translocação costumam ser equivalentes as da trissomia simples, 
aparecendo a síndrome de Down em todas as suas manifestações. 

Segundo os estudos, 95% das crianças com a síndrome de 
Down possuem a trissomia simples: 47 cromossomos, sendo três 
completos no par 21 (MOVIMENTO DOWN, 2012. 

Seja a trissomia de qualquer tipo: simples, translocação ou 
mosaicismo será sempre o cromossomo 21, o determinante das 
características específicas e das funções intelectuais limitadas, porém 
não conclusivas quanto à evolução do quadro apresentado. Há alguns 
anos eles eram classificados, educacionalmente, como treináveis, 
porém após as estimulações oferecidas verificou-se que tinham 
condições de evoluírem muito mais do que era previsto. 
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Os exames utilizados para o diagnóstico dessa anomalia 
podem ser realizados durante a gestação. São eles: a 
ultrassonografia obstétrica morfológica que é um exame realizado 
entre a vigésima e a vigésima quarta semana de idade gestacional 
que oferece condições do médico avaliar as estruturas de cada 
segmento do feto, da cabeça até as extremidades e também do 
líquido amniótico, cordão umbilical e placenta. Surgindo alguns 
indicativos nesse exame a confirmação definitiva é por meio de 
punção e aspiração de líquido amniótico, que é analisado através do 
exame de aminiocentese, que consiste na aspiração transabdominal 
de uma pequena quantidade de líquido amniótico da bolsa que 
envolve o feto. 

O diagnóstico clínico de síndrome de Down está baseado no 
reconhecimento de características físicas num primeiro momento e, 
sendo assim, quanto mais características específicas estiverem 
presentes aumenta-se a segurança para diagnóstico. Não é 
obrigatório o exame do cariótipo para o diagnóstico, porém para 
realizarem o aconselhamento genético à família é de suma 
importância, porque o cariótipo, somente esse exame, determina se 
a forma foi casual ou herdada. Esse exame acrescenta dados que são 
somados às características físicas visíveis para os especialistas 
nessa área de atendimento, que são os geneticistas.  

 
Características de Crianças com a síndrome de Down. 

Ressalta-se que, mesmo enumerando as características, não 
necessariamente, as crianças terão todas elas.  

Cabeça – Parte posterior é levemente achatada (denominada 
de braquicefalia); as moleiras (fontanelas), na maioria das vezes, são 
maiores e demoram a se fechar. Na linha média, onde os ossos do 
crânio têm a linha da sutura (onde se encontram) existe uma moleira 
falsa; cabelos lisos e finos, e em alguns podem ter falha no couro 
cabeludo, evidenciando uma alopecia parcial e, em outros se podem 
encontrar alopecia total.  

Rosto - devido aos ossos faciais serem pouco desenvolvidos 
e nariz pequeno o rosto apresenta-se achatado; osso nasal 
normalmente, afundado.  

Olhos – possuem inclinação para cima lateralmente e a prega 
epicântica (é uma prega onde a pálpebra superior desloca-se para o 
canto interno), muito semelhante aos olhos dos orientais; pálpebras 
estreitas e oblíquas;  
           Orelhas - são com implantações mais baixas e pequenas, 
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muitas vezes são dobradas na borda superior e os canais auditivos 
mais estreitos;  
........ Boca – geralmente possuem a boca pequena, tendem a manter 
a boca aberta ocasionando assim  que a língua seja mantida para 
fora. O palato (céu da boca) é mais estreito com mandíbulas 
pequenas o que acarreta vários problemas na dentição, que também 
é um pouco mais demorada na erupção dos dentes de leite;  
........Pescoço - com aparência larga e grossa com muita pele na nuca;  
.... Abdômen - geralmente é saliente, com gordura, tórax com formato 
diferente, em algumas crianças o tórax é afunilado (osso peitoral 
afundado) e em outras apresenta como peito de pomba (osso peitoral 
pode estar projetado);  
... Mãos e pés – os dois geralmente são pequenos e grossos, os 
dedos dos pés além de curtos têm o quinto dedo meio curvo para 
dentro, falta uma falange no dedo mínimo, prega única simiesca na 
palma das mãos, enfraquecimento das articulações. 

 As genitálias, tanto feminina, quanto masculina são 
desenvolvidas, porém no menino o pênis é pequeno e existe a 
possibilidade de os testículos não terem descido para a bolsa escrotal 
(criptorquidia), eles são estéreis. 

Nas meninas o clitóris e os lábios são menos desenvolvidos 
e quando crescem ovulam, porém os períodos não são regulares 
LEITE, 2013. 

Muitos estudos buscam a causa da síndrome de Down, os 
geneticistas têm explicações sobre o processo ocorrido durante a 
fecundação, processo esse que demonstra a anomalia na célula-mãe, 
constituída a partir da fecundação do espermatozoide no óvulo, que 
irão reproduzir essa falha genética em todas as outras células do 
organismo. Muitos associam a síndrome à idade da mãe, pelo próprio 
envelhecimento do corpo. Mães acima dos 35 anos teriam mais 
possibilidades de gestarem bebes sindrômicos, porém existem muitas 
mães jovens que também têm um bebê com essa anomalia. A 
prematuridade também pode ser uma causa, em menor número de 
mães na faixa mediana de idade têm bebês Down. Sabe-se que a 
mutação não é hereditária. 

Segundo a síndrome de Down – Federação Brasileira das 
Associações (2019), no mundo estima-se que é de um para um mil 
nascidos vivos, a incidência de crianças com a síndrome de Down e 
cerca de três a cinco mil crianças nascidas com a síndrome. 

Como se verifica nesse trabalho, as crianças com síndrome 
de Down possuem muitas limitações como características da própria 
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anomalia genética, portanto, necessariamente, precisam de maiores 
cuidados do que uma criança que nasce sem a síndrome. Então, 
sendo estimulada de acordo com a gravidade desde o nascimento, 
conseguirá ter um desenvolvimento muito melhor. Essas crianças, 
pela própria característica física, sofrem um risco maior de serem 
acometidas com alguns problemas de saúde, tais como: problemas 
cardíacos, respiratórios, apneia do sono, otites recorrentes, doenças 
do refluxo esofágico, disfunções da tireoide, oftalmológicas, 
odontológicas, doenças do aparelho locomotor.  

A deficiência intelectual associada à dificuldade de 
aprendizagem sempre está presente, porém em maior ou menor 
intensidade, com limitações que se forem trabalhadas 
adequadamente, tornam-se fundamentais para que vençam as 
limitações e que sejam descobertas as suas potencialidades. 

Nesse contexto, o estudo que se dispõe a analisar os 
benefícios que profissionais de várias áreas, trabalhando em 
conjunto, favorecerão a esse desenvolvimento, explora-se a partir daí, 
as áreas mais viáveis de acordo com as dificuldades que apresentam. 
Dentre os profissionais que podem favorecer para que isso aconteça, 
além dos médicos, destacam-se os fisioterapeutas, que podem 
auxiliar no desenvolvimento como um todo, visto que a falta de tônus 
muscular, flacidez e sérios comprometimentos nas articulações 
necessitam ser estimulados para que o desenvolvimento aconteça; 
fonoaudiólogos, que terão o foco na articulação dos sons, no 
fortalecimento da face e boca, odontólogos que farão 
acompanhamento desde a erupção dos primeiros dentes e 
posteriores correções nos dentes; nutricionistas, pela necessidade de 
manter um controle alimentar e orientação à família; psicólogos 
mediando esse processo desde a gestação até a idade adulta; 
pedagogos que por meio de estratégias necessárias e a utilização dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais favorecerão que o desempenho 
acadêmico dessa criança esteja sempre adequado a sua busca pelo 
saber. 

Ressalta-se que todas as pessoas com síndrome de Down 
podem e devem frequentar a estimulação precoce, a escola de ensino 
regular, trabalhar, praticar esportes, conviver socialmente, como 
qualquer outra pessoa, demonstrando que se forem bem estimuladas 
poderão ter uma vida relativamente normal.      
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Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica porque utilizamos 

livros e internet para obter as informações necessárias. É uma 
pesquisa de levantamento, porque foram feitas entrevistas com 
especialistas na área da Fisioterapia, Psicologia, Pedagogia, 
Psipedagogia e Fonoaudiologia, que atendem crianças com síndrome 
de Down. É uma pesquisa explicativa, porque esclarece e demonstra 
a importância do trabalho interdisciplinar nesse atendimento às 
crianças com síndrome de Down. As perguntas foram enviadas pela 
internet e respondidas da mesma maneira, com todos os 
profissionais. A análise dos dados foi realizada a partir das respostas 
dos entrevistados. 

 
Resultados  

Os resultados apresentados advêm de entrevistas com 
especialistas e mães, que aceitaram o convite para responderem às 
perguntas solicitadas. Na sequência, as entrevistas foram transcritas 
com os relatos e depoimentos dos profissionais e mães, que serão 
apresentados abaixo: 

 
Psicóloga: 

“O acompanhamento psicológico é necessário, desde quando 
os pais têm a notícia, seja intrauterina ou pós-parto, para minimizar o 
impacto da notícia da perda do filho idealizado, a descoberta de 
formas de enfrentamento perante essa descoberta que desestabiliza 
todo o ambiente familiar. Nesse primeiro  momento, fazê-los entender 
que a maneira como lidam com essa situação pode interferir no 
desenvolvimento afetivo e cognitivo dessa criança, é primordial. 
Quando a  criança é inserida na escola  outra dinâmica deve ser 
estabelecida de acompanhamento  junto à escola, aos pais bem como 
aos outros profissionais. Ter a equipe para trocar experiências, 
sistematizar o atendimento dentro das várias vertentes é de suma 
importância. Saber o momento, que a criança está vivenciando 
situações que demandem maiores estruturas emocionais, para 
conseguir acompanhar e lidar de uma maneira menos impactante no 
seu desenvolvimento, tornará a sua vida menos complicada, mais 
tranquila. Quanto à criança que está recebendo atendimento, 
preenchemos ficha de controle para possíveis consultas quando 
necessário. Quando acontece da criança ter atendimentos fora da 
equipe local entramos em contato, por telefone ou e-mail, para 
possíveis trocas, quando houver necessidade”. (V.V.S.). 
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Pedagoga: 
“As crianças com   síndrome de Down necessitam de 

tratamento e estímulos para seus desenvolvimentos  motor e 
cognitivo, o que permitirá que alcancem potencialidades elevadas. 
Quando esses estímulos são fornecidos, atingidos precocemente, 
proporcionando um repertório neuropsicomotor mais normalmente, 
pelos médicos para estimulação precoce têm especializações e 
competências para atender à criança com síndrome de Down ainda 
bebês e fazem parte de uma equipe interdisciplinar que trabalhem em 
consonância com as diversas áreas: Medicina, Psicologia, 
Psicomotricidade, Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Equoterapia, Terapia Ocupacional com apoio da família e outras que 
necessitem. Nosso atendimento tem a proposta educacional 
diferenciada, como determinado por lei. Nos reunimos sempre com os 
profissionais da escola para montar plano de trabalho a ser 
desenvolvido para essa criança, especificamente. Os canais estão 
sempre abertos atender, ouvir e trocar opiniões sobre o que se pode 
fazer para melhor atender às necessidades educacionais desse 
aluno”.(S.A.A.). 

 
Fisioterapia: 

“O atendimento fisioterápico é muito importante   para a  
evolução da criança com síndromes. Sabemos que a síndrome de 
Down muitas áreas encefálicas envolvidas com controle motor podem 
apresentar alterações celulares e de conexões e também porque a 
flacidez, hipotonia, más formações de articulações são características 
da síndrome. Exigem uma intervenção terapêutica precoce para que 
a função seja estabelecida, favorecendo para que a criança recupere 
o sistema nervoso central, por meio da plasticidade cerebral consiga 
estabelecer outros caminhos para que a resposta seja satisfatória 
nesse desenvolvimento. Trabalhar em conjunto com outros 
profissionais que se disponibilizem a trocar experiências sempre 
acrescenta na evolução do paciente. Sempre busco essa troca para 
um melhor atendimento e o mais importante é sempre acreditar que, 
mesmo que os estudos demonstrem que eles têm deficiência 
intelectual, precisamos apostar  que o que você faz trará sempre 
benefícios no desempenho do seu paciente. Gostaria de ressaltar que 
além da evolução que verifico no paciente, existe também o 
acréscimo de conhecimento que tenho a cada reunião com meus 
colegas”.(N.L.). 
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Fonoaudióloga:     
“A linguagem é um meio de comunicação prioritário para que 

todas as crianças consigam se comunicar, portanto, tem um papel 
fundamental no desenvolvimento  de todas as crianças. Avaliem nas 
que têm síndrome de Down. Essa necessidade de, desde cedo, 
serem estimuladas é muito importante para a evolução em todas as 
outras áreas. Na fonoaudiologia, trabalhamos com todo controle 
muscular na face, visto que precisam estar com considerável melhora 
do tônus muscular para que consigam falar. Além disso, o trabalho é 
voltado  para todo o sistema que produz a possibilidade de falar como 
língua, lábios e bochechas. Só assim, sendo estimulada 
precocemente, a criança com síndrome de Down conseguirá evoluir 
na sua instalação da linguagem  oral como trabalho, na estimulação 
precoce. Percebo a importância de atendimento interdisciplinar para 
as crianças nascidas prematuramente ou com síndromes. A evolução 
das crianças que são atendidas por vários profissionais, logo ao 
nascer, é visivelmente melhor do que aquelas que não têm essa 
possibilidade de atendimento”. (K.A.). 

 
Mãe 1: 

“Não entendia muito o que os médicos falavam para mim... 
Logo quando  ele nasceu fiquei perdida. Não via nada que os médicos 
disseram. Tudo muito difícil na Rede Pública de Saúde. Consegui 
fazer os exames no HRAN quando ele tinha 5 meses. Só lá consegui 
mais explicações e a médica me encaminhou para o neurologista, 
uma escola para ele ser estimulado e até um dentista. Então vi que 
ele ia conseguindo sentar, ficou mais durinho no meu colo e foi indo 
na fisioterapia para firmar mais, para engatinhar e até hoje sou 
agradecida por ter conseguido tantas pessoas para ajudar meu filho. 
É muito importante, porque só eles que sabem o que podem ensinar.” 
(J.O.T.). 

 
Mãe 2: 

“É muito importante ter esse atendimento para a minha filha. 
Eu acho que ficar tudo em lugar só já é muito bom para as mães, que 
têm que ficar de um lado para o outro e quando eles falam com a 
gente falam todos juntos. Eles dizem que todos entram em acordo em 
prol do desenvolvimento dela. É bom que a minha filha aprende e eu 
também. Acho que para minha filha isso é muito bom. Ela vai 
conseguir uma vida melhor.”(A.M.M.). 
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Mãe 3: 
“Pra mim é muito importante meu filho ter esses 

atendimentos. Agradeço a Deus e a todos eles porque é muito difícil 
a gente dar conta de fazer tudo. Eu tenho mais filhos e fica muito difícil 
caminhar mais para eles serem atendidos. Agora eu também sei 
ajudar a ele porque também aprendi com o doutor e a professora 
como é que se deve fazer. Se todo mundo pudesse vir para aprender 
não ficavam olhando para nossa cara como se meu filho fosse um 
bichinho. Já fiquei triste, mas agora mostro que sei tratar deles.” 
(M.S.C.).  

 
Considerações Finais 

Esse trabalho teve como objetivo verificar a importância da 
equipe interdisciplinar no atendimento à criança com síndrome de 
Down, buscando compreender, por meio da fala dos interlocutores, 
profissionais das áreas que responderam às questões específicas, se 
aprovavam a experiência em questão e como essa troca favorece o 
exercício de sua profissão com crianças com a síndrome de Down. 

Os profissionais que responderam às perguntas foram 
unânimes, em afirmar que essa troca favorece e acrescenta muitos 
ganhos aos seus conhecimentos e abordagens terapêuticas 
diferenciadas para cada criança atendida, visto que nem todas 
apresentam as características enumeradas, em sua totalidade. 
Ressaltam que essa troca traz crescimento nas suas áreas de 
trabalho e pessoalmente aprendem muito. 

A valorização de cada profissional no trabalho executado com 
essas crianças nos oferece mais oportunidades de colocar o 
conhecimento adquirido no curso de Fisioterapia, pela necessidade 
que esses pacientes apresentam. Por ser um dos pilares de facilitação 
no desenvolvimento motor, fortalecendo o tônus muscular e tornando-
o mais capaz. 

Acrescentou-se a resposta de três mães que foram 
entrevistadas, que tiveram a mesma opinião dos profissionais, 
afirmando que as crianças evoluem muito quando têm a oportunidade 
de terem atendimentos diferenciados desde o nascimento. 

Concluindo que, os órgãos governamentais responsáveis 
pelos atendimentos às crianças que nascem com anomalias e 
deficiências deveriam ter disponíveis atendimentos, desde o 
nascimento, com os profissionais que são necessários ao seu 
desenvolvimento em todos os estados e países. As entrevistas foram 
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transcritas e para preservar a identidade de todos os envolvidos foram 
enunciadas somente as iniciais dos nomes e sobrenomes. 
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CAPÍTULO 3 
ALTERAÇÕES IMUNOLÓGICAS NA SÍNDROME DE DOWN9 

 
Immunological Changes In Down Syndrome 

 
Cambios Inmunológicos en el Síndrome De Down 

 
André Vinícius Bastos Coutinho10 
Michele Vieira dos Anjos Correa11 

Fabiana da Silva Almeida12 
 

Resumo 
Neste capítulo abordaremos o Sistema Imunológico dos Portadores 
da Síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: “Por que 
os portadores da síndrome de Down apresentam infecções 
recorrentes e como seu sistema imunológico reage diante das 
vacinas?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: “Formas de melhorar o 
sistema imunológico dos portadores da síndrome de Down”. O 
objetivo geral é “oferecer conhecimento sobre o sistema imunológico 
dos portadores da síndrome de Down e formas de estimulá-lo”. Os 
objetivos específicos são: “Promover o conhecimento em relação ao 
sistema imune dos portadores da síndrome de Down (SD) e como 
pode influenciar na reincidência de infecções e nos quadros de 
sepsemia”; “Oferecer conhecimento sobre as formas de trazer 
melhoras ao sistema imune dos portadores da síndrome de Down”. 
Este trabalho é importante para um profissional da saúde por permitir 
conhecer informações relevantes relacionadas ao sistema 
imunológico e sua incapacidade de lutar contra diversos patógenos; 
para a ciência, é relevante por oferecer um estudo das diversas 
formas de se melhorar o sistema imunológico dos portadores da 
síndrome de Down; agrega à sociedade pelo fato de oferecer melhor 
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Nascimento. 
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0003-0683-0729. E-mail: micheleanjos.fisio@gmail.com. 
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CV: http://lattes.cnpq.br/3161044737251787.  E-mail: fabianafacesa@gmail.com. 
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entendimento dos riscos de infecções para os portadores da SD e os 
riscos de reincidência e quadros de sepsemia. Trata-se de uma 
revisão bibliográfica com duração de dois meses. No presente 
capítulo será abordado o comportamento do sistema imunológico dos 
portadores de síndrome de Down frente ao enfrentamento de alguns 
patógenos, a resposta às vacinas, doenças autoimunes e algumas 
opções que vêm sendo pesquisadas para melhorar o sistema 
imunológico e oferecer mecanismos que atuem no fortalecimento e 
redução de processos infecciosos que se repetem como a 
pneumonia, afim de oferecer maior conhecimento a todos sobre a SD, 
tendo em vista o aumento da longevidade dos portadores da 
síndrome.  
 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Imunológico. 
 
Abstract: In this chapter, the behavior of the immune system of Down 
Syndrome patients will be addressed when facing some pathogens, 
the response to vaccines, autoimmune diseases and some options 
that are being researched to improve the immune system and offer 
mechanisms that act in strengthening and reduction of infectious 
processes that are repeated like pneumonia, in order to offer greater 
knowledge to all about DS, with a view to increasing the longevity of 
patients with the syndrome. 
 
Keywords: Down Syndrome, Immunological. 
  
Resumen: En este capítulo, se abordará el comportamiento del 
sistema inmunitario de los pacientes con síndrome de Down frente a 
algunos patógenos, la respuesta a las vacunas, las enfermedades 
autoinmunes y algunas opciones que se están investigando para 
mejorar el sistema inmunitario y ofrecer mecanismos que actúen para 
fortalecer y reducción de procesos infecciosos que se repiten como la 
neumonía, con el fin de ofrecer un mayor conocimiento a todos sobre 
el SD, con el fin de aumentar la longevidad de los pacientes con el 
síndrome. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Inmunológico. 
 
Introdução 

Temos visto nos últimos anos o aumento da expectativa de 
vida dos portadores de síndrome Down e buscando oferecer a todos 
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um melhor conhecimento sobre diversos aspectos desta síndrome foi 
elaborado este capítulo. Foram pesquisadas diversas literaturas para 
proporcionar a informações necessárias sobre o sistema imunológico 
dos portadores de síndrome de Down (SD). 

Como é de conhecimento de todos, oferecer um atendimento 
adequado com um bom prognóstico para os pacientes, leva a todos 
uma necessidade de obter informações e atualizações sobre as 
diversas intercorrências e sobre a complexidade do sistema 
imunológico dos portadores de SD. 

Saber como se comporta o sistema imunológico dos 
portadores de SD é de fundamental importância no atendimento, já 
que em sua grande maioria apresentam quadros recorrentes de 
infecções, as dificuldades do sistema imune adaptativo em produzir 
uma resposta humoral aos patógenos e até mesmo no que diz 
respeito às vacinas.  

A criança síndrome de Down logo ao nascer já começa a 
apresentar diversos problemas relacionados a trissomia do 
cromossomo 21, como cardiopatias, comunicação interventricular, 
comunicação interatrial, persistência do canal arterial, tetralogia de 
Fallot, bem como hipotonia, déficit auditivo e visual, problemas na 
tireoide e maior propensão a desenvolver infecções. Com o passar 
dos anos, percebe-se a maior incidência de infecções bacterianas e 
virais, demência precoce aos 40 anos e doenças autoimunes. Para 
piorar o quadro geral, observa-se infecções recorrentes no trato 
respiratório o que ainda é a principal causa de mortes em portadores 
de SD. 

Com o objetivo de ajudar a compreender melhor e buscar 
meios de oferecer um fortalecimento do sistema imunológico dos 
portadores de síndrome de Down, foram reavaliados diversos artigos 
e literaturas trazendo ao leitor conhecimento de tais ações. 
 O que se acreditava até a década de 1980 era que o sistema 
imunológico dos portadores da síndrome de Down sofria um 
envelhecimento precoce, assim como o sistema nervoso que 
começava a apresentar demências como o Alzheimer, na idade média 
de 40 anos. O que levou a crença de que o mesmo acontecia com o 
sistema imunológico.  Porém, nas últimas décadas a hipótese mais 
aceita está relacionada a uma deformidade do Timo, órgão linfoide 
que promove a diferenciação, maturação e seleção dos linfócitos T. 
Em consequência disso, temos a função do linfócito T afetada, 
levando a um desequilíbrio das citocinas e tornando-o ineficiente e 
desorganizando o sistema imunológico, como a ineficiência ao 
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combate de infecções, levando o portador de síndrome de Down a 
infecções recorrentes e a desordens autoimunes. A principal 
dificuldade do sistema imune seria o combate a bactérias 
encapsuladas como pneumococo, bactéria causadora de infecções 
respiratórias.  

Estudos recentes mostram que essa deficiência tímica está 
presente no indivíduo portador de síndrome de Down desde o 
nascimento e não ocorre com o envelhecimento como se imaginava, 
alguns marcadores como os linfócitos TRECs (em inglês: T receptor 
excision circles) indicam se a função tímica está dentro dos limites da 
normalidade e nos portadores de SD a contagem apresenta-se 
reduzida. Sugere-se que isso ocorra porque alguns genes que 
controlam a proliferação e divisão dos timócitos estejam presentes no 
cromossomo 21. Em pesquisas anteriores os achados descrevem 
uma diminuição do número de células B e T native a partir do 
nascimento, com menor expansão e proliferação das células de 
memória que, em conjunto, levam a um déficit da função linfocitária 
(NISIHARA et al, 2013).  

Nas pesquisas realizadas, todos buscavam a fonte dessas 
alterações e alguns achados relatam que a falta de Zinco na 
alimentação tanto da mãe quanto do recém-nascido portador de 
síndrome de Down culmina com um déficit ainda maior do sistema 
imunológico. 

Para melhor compreender o sistema imunológico dos 
portadores de SD, é preciso conhecer cada célula, as funções tímicas, 
o que ocorre com a insuficiência de Zinco, tanto na quantidade 
ingerida quanto na incapacidade de absorção, além de possíveis 
alterações morfológicas, morbimortalidade por doenças infecciosas.  

Percebe-se que alguns distúrbios imunológicos que ocorrem 
na síndrome de Down são semelhantes aos processos de 
envelhecimento natural de indivíduos normais, como é o caso da 
involução e degeneração do timo e alterações no processo de 
amadurecimento dos linfócitos T no timo. (BURNS et al, 2000, p.897). 

Com base nas informações colhidas, é oferecido um 
conhecimento elucidativo para as equipes multidisciplinares que se 
dispõem a levar um melhor atendimento aos pacientes portadores de 
síndrome de Down, bem como oferecer medidas de prevenção e 
melhores condições de proporcionar tratamento específico mais 
rapidamente. 

Abre-se, também, um debate sobre a necessidade de haver 
maiores pesquisas no que se refere a suplementação com Zinco e 
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seus resultados comprobatórios na melhoria dos casos de 
imunodeficiência encontrados nos portadores da síndrome de Down.  

Justifica-se trazer ao conhecimento dos diversos profissionais 
e da sociedade de um modo geral a respeito do funcionamento, das 
deficiências imunológicas e opções que podem promover algum tipo 
de melhora nos quadros de imunodeficiências dos sindrômicos. 

Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica, com 
fundamento em artigos científicos e livros acadêmicos.  

Foram selecionados cinco artigos científicos, extraídos de 
busca realizada no Google Acadêmico, a partir das seguintes 
palavras-chave: “Sistema imunológico, síndrome de Down, 
deficiência imunológica”. E um artigo científico extraído de busca 
realizada na plataforma Scielo, utilizado as palavras-chave: “Sistema 
imunológico, síndrome de Down, deficiência imunológica”.  

Como critério de exclusão dos artigos científicos, foram 
escolhidos os artigos com até três autores(as) em que pelo menos 
um(a) dos(as) autores(as) é mestre(a) ou doutor(a), além da 
exigência de se tratar de artigo publicado em revista acadêmica com 
ISSN. Esta pesquisa de revisão de literatura tem o tempo previsto de 
três meses. No primeiro mês realizou-se o levantamento do 
referencial teórico; no segundo mês, a revisão da literatura; no 
terceiro, a elaboração dos elementos pré-textuais e pós-textuais que 
compõem todo o trabalho. 

A pesquisa é uma revisão de literatura, optou-se por uma 
pesquisa qualitativa, na qual os autores trataram os dados obtidos por 
meio da pesquisa bibliográfica, considerando os aspectos relevantes 
levantados pelos seus respectivos autores. Trata-se de um estudo 
analítico observacional transversal. 
 
Alterações Imunológicas na Síndrome de Down 

Para melhor compreendermos as alterações imunológicas 
que acometem os portadores de síndrome de Down, primeiramente 
precisamos compreender seu funcionamento e como protege o 
indivíduo contra patógenos e seu comportamento após a exposição a 
esse patógeno, quando o organismo cria uma memória que impede 
uma nova reinfecção. 

Temos duas linhas de defesa, a defesa inata, que nasce com 
o indivíduo, e a defesa adaptativa, que cria uma memória que 
reconhece o antígeno e impede que o mesmo volte a causar 
patologias. Dentre as defesas inatas temos grupos de células que 
iniciam resistência contra os patógenos, células presentes no tecido 
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infectado, que começam a combater o antígeno, são elas: os 
macrófagos, mastócitos e as células conhecidas como NK (do inglês 
Natural Killer). Nas defesas adaptativas temos os linfócitos T e suas 
variações que formam clones conhecedores do antígeno a partir de 
seu reconhecimento para potencializar o combate liberando citocinas, 
substâncias químicas que facilitam a destruição dos antígenos, 
fortalecendo as células fagocitárias, além de criar uma célula de 
memória. Temos também os linfócitos B, que além de atuar na 
destruição dos antígenos, fabrica e libera anticorpos, molécula que ao 
reconhecerem o antígeno se ligam a ele sinalizando para as demais 
células e moléculas imunológicas para promoverem a destruição de 
tal antígeno antes que a doença se instale novamente.  

Os linfócitos do tipo T são produzidos na medula óssea e sua 
maturação ocorre em um órgão linfático denominado Timo. Ao nascer 
o indivíduo tem um timo funcional e com tamanho glandular normal, 
porém, com o passar dos anos ocorre uma involução desta glândula 
e uma depleção dos timócitos do parênquima glandular e redução da 
timulina. Esse fenômeno ocorre em decorrência do envelhecimento e 
a redução sérica de Zinco no organismo. Segundo Burns (et al, 2000), 
o mesmo fenômeno ocorre em portadores da síndrome de Down, 
Bruns relata a importância deste oligoelemento que estabiliza o 
parênquima tímico e no amadurecimento linfocitário.  

Anteriormente, acreditava-se que o sistema imune dos 
portadores da síndrome de Down sofria uma senescência precoce, a 
corroboração desta hipótese se dava pelo aparecimento precoce da 
doença de Alzheimer, que ocorria por volta dos 40 anos (ZANNOTI M 
et al, 1990, p. 7:213-8). Porém, novas pesquisas mostram que ao 
nascer o sistema imunológico dos portadores da síndrome de Down 
já apresenta imunodeficiências.  

Nisihara (et al, ANO) relata que ao nascimento e logo nos 
primeiros anos de vida a criança Down já apresenta várias 
complicações de saúde, das quais as mais importantes incluem: 
cardiopatias congênitas, hipotonia, déficit auditivo, distúrbios na 
tireoide e maior suscetibilidade a infecções. São observadas 
alterações estruturais no timo, deficiência nas células TCD4 e TCD8, 
e desequilíbrio na rede de citocinas.  Além disso, já foram encontrado 
uma diminuição no número das células B e T naive. E ainda, 
apresentam o linfócito B funcionalmente defeituoso. 

Esse desarranjo leva a uma dificuldade de o sistema 
imunológico realizar a clonagem das células de memória, tornando o 
portador da síndrome de Down mais suscetível a reinfecções.  
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No que concerne às vacinas, o portador da síndrome de Down 
apresenta certas particularidades devido às especificações de seu 
sistema imunológico, por ocasião de sua menor taxa de linfócitos T e 
B já ao nascimento e as deficiências funcionais apresentadas traz 
uma dificuldade em desenvolver anticorpos contra os antígenos 
presentes na vacina. Há uma probabilidade de sua resposta ser mais 
lenta do que a de um indivíduo em geral, além de uma menor 
intensidade e até a incapacidade de o sistema imune realizar uma 
soroconversão.   

Principais achados imunológicos encontrados em portadores 
da síndrome de Down: 
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Funcionamento das Citocinas 
Para que haja um bom desenvolvimento do sistema imune, 

as citocinas têm fundamental importância neste processo. Os 
linfócitos T CD4 se diferenciam em pelo menos dois subtipos, ou seja, 
duas subpopulações as Th1 e Th2, essas células produzirão com as 
Th1 citocinas com perfil predominantemente pró-inflamatória, e 
células Th2 citocinas com perfil regulador.   

Dentre as citocinas pró-inflamatória, uma das mais 
importantes é a interleucina 2 (IL-2), que é produzida pelas células T 
ativas, e é responsável pela proliferação de células T antígeno 
específica, células NK e células B. Além de promover a sobrevida das 
células com proteínas antiapoptóticas. Também estimula a expansão 
clonal de células T e a produção de interferon gama (INFɣ) e fator de 
necrose tumoral (TNFα), a interleucina-2 promove a diferenciação de 
células Th2 a produzir a interleucina-4 (IL-4). Já o INFɣ é uma citocina 
pró-inflamatória, sendo produzida pelos linfócitos T e por células NK. 
Sua função principal é ativar nas respostas imunes inatas a ação dos 
macrófagos, além de memória imune adaptativa.  

Já o Fator de Necrose Tumoral (TNF) também é uma citocina 
pró-inflamatória, sendo produzida por fagócitos mononucleares 
ativados, que estimula o recrutamento de neutrófilos e monócitos para 
os sítios de infecção com o objetivo de erradicá-la. Outra ação do TNF 
é estimular os macrófagos e células endoteliais a secretarem 
quimiocinas para induzir as células-alvo a apoptose. 

No que se refere a IL-4, produzida pela subpopulação de 
células T do tipo Th2, que regula a resposta inflamatória, ela se 
antagoniza ao INFɣ, além de estimular a troca de classe pelo isótipo 
IgE na célula B. 

Outras citocinas também exercem importante papel na 
regulação inflamatória, são as IL-5 que estimula o crescimento e a 
diferenciação dos eosinófilos e ativa os eosinófilos maduros. Já a IL-
10, que é produzida tanto por macrófagos quanto por células T 
auxiliares têm a função de inibir os macrófagos e controlar a resposta 
imune inata.  

Observando as funções das citocinas e como são 
indispensáveis para o bom funcionamento do sistema imunológico em 
sua complexa dança para controlar as respostas imunes, faz com que 
se entenda a necessidade de preservar seu equilíbrio para manter o 
indivíduo protegido e saudável, porém, esse complexo arranjo se 
encontra em desequilíbrio nos portadores da síndrome de Down, 
como já relatado anteriormente. 
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Alterações Moleculares 
 A capacidade de lisar as paredes de bactérias e fungos pelas 
células polimorfonucleares do sistema imunológico se dá pela ação 
de superóxidos e outros radicais, promovendo danos oxidativos 
nestes patógenos. Porém uma enzima que possui sua expressão 
gênica no cromossomo 21, a cobre-zinco-superóxido dismutase -1 
(CuZnSOD-1), converte rapidamente os superóxidos em peróxido de 
hidrogênio, e apresenta-se em quantidade elevada devido a trissomia 
cromossomial, esta carga gênica extra de CuZnSOD-1 promove uma 
redução significativa de superóxidos, o que afeta a capacidade lítica, 
tal fato ajuda e explicar a incidência anormal de infecções por agentes 
infecciosos que para serem destruídos necessitam de superóxidos, 
como as bactérias catalase-positiva. Além de que a alta concentração 
de peróxido de hidrogênio promovem danos intracelulares 
contribuindo para a senescência precoce.  
 Outro problema acarretado pelo excesso de CuZnSOD-1 é o 
fato desta enzima ter maior avidez por Zinco, o que contribui para a 
redução sérica do Zinco e para a diminuição da timulina. 
 Foram mapeados também no cromossomo 21 genes 
relacionados a sensibilidade ao INFɣ, o que leva a um aumento da 
sensibilidade a esta citocina devido à trissomia. Essa 
hipersensibilidade ao INFɣ, citocina antiviral, pode funcionar como 
protetora, porém inibe a proliferação de células T, diminuindo sua 
capacidade citotóxica. Associado a isto, ainda ocorre uma redução de 
IL-2, outro agente estimulante da proliferação das células T, assim 
sendo, percebe-se aumento da produção de INFɣ e redução de IL-2, 
prejudicando duplamente a proliferação de células T. 
 Observa-se também nos portadores da trissomia 
cromossomial 21 um aumento de células NK, que são importantes na 
defesa contra vírus e células neoplásicas. Contudo, esse aumento 
expressivo de células NK chega ao ponto de promover uma mudança 
na relação CD4 e CD8. 
 Em contrapartida, temos os neutrófilos e monócitos que 
migram para o sítio da infecção por quimiotaxia, englobam as 
bactérias, fungos e protozoários para realizar fagocitose e utilizam o 
superóxido para realizar a oxidação e lisar as membranas desses 
patógenos, acabam por serem ineficientes devido à presença da 
CuZnSOD-1 que converte maciçamente superóxidos em peróxido de 
hidrogênio. Situação que pode ser reduzida com a suplementação de 
Zinco. 
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 Em um artigo publicado no Jornal de Pediatria em 2003, pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria, Ribeiro et al. (2003) encontrou 
resultados preocupantes no que concerne à reinfecções do aparelho 
respiratório em portadores de síndrome de Down, dos 45 casos 
estudados, 40 apresentaram infecções recorrentes. Casos com 
subpopulação de células TCD4, redução na quantidade de moléculas 
IgG2, deficiência na atividade das células NK. Embora ressalte a 
necessidade de se aumentarem os estudos imunológicos dos 
portadores da trissomia do cromossomo 21, os resultados foram 
preocupantes e demonstram a dificuldade do sistema imune desses 
pacientes em lutar contra doenças.  

Os principais tipos de reinfecção foram: pneumonias, otites, 
rinofaringites comuns, amidalites, sinusites e em alguns casos os 
pacientes apresentavam dois ou mais infecções juntas. 

 
Doenças Autoimunes 
  Algumas doenças autoimunes aparecem com maior 
frequência em portadores da SD, entre elas destacam-se: 
hipotiroidismo, doença celíaca, diabetes mellitus, disfunção adrenal, 
anemia perniciosa, alopecia, vitiligo entre outras. Dentre estas a que 
apresenta maior incidência são as alterações tireoidianas, com 
prevalência de 28 a 64%, segundo Ribeiro et al. (2003), em estudo 
realizado na Universidade de Medicina de São Paulo em 2011. 
 Essa autoimunidade se dá devido à disfunção tímica que 
ocorre de forma precoce em portadores da SD, levando a uma perda 
da tolerância, que pode variar de paciente para paciente, de acordo 
com a intensidade de disfunção tímica. 
 Dentre as alterações da tireoide, ocorrem desde de 
hipertireoidismo a um hipotiroidismo, sendo maior o acometimento por 
hipotiroidismo. Os achados mais encontrados nos portadores de SD 
são a diminuição da produção dos hormônios tireoidianos e aumento 
dos níveis de TSH, hormônio estimulante da tireoide. 
 Outro quadro de disfunção tireoidiana que ocorre em 
portadores da trissomia é o hipotiroidismo subclínico (HS), este é 
definido por uma suave elevação nos níveis de TSH, níveis de T4 
normais e não apresentam sintomas, mas se observa uma hipotonia 
que varia de moderada a grave, este quadro se resolve sozinho em 
70% dos casos. 
  Na doença celíaca os sintomas e sinais estão relacionados a 
má absorção intestinal, com a presença de vômitos, diarreias, dores 
abdominais, flatulência e eliminação de fezes volumosas, gordurosas 
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e espumosa. Por suas características de sintomatologia muitas vezes 
se confundirem com consequências da própria síndrome, seu 
diagnóstico é, em muitos casos, pode causar confusão diagnóstica. 
 Comparada a população em geral, na qual temos uma 
prevalência de 1 indivíduo para cada 2000, a doença celíaca acomete 
cerca de 1 para 333 indivíduos portadores da SD e pode variar entre 
5 e 15% de acordo com as regiões estudadas. Assim sendo, é 
recomendado aos portadores de SD uma avaliação com testes 
sorológicos sensíveis e específicos, para a triagem para doença 
celíaca nos pacientes com SD após os dois anos de idade, mesmo 
sem a evidência de sintomas.  
 Também são encontrados casos de diabetes mellitus 
insulinodependentes, com início precoce, apresentando risco mais 
elevado de doenças autoimunes mais agressivas, como a alopecia, 
vitiligo entre outras. 
 
Funções do Zinco 

Alguns estudos têm mostrado a importância do Zinco na 
nutrição humana, aprofundando-se ainda mais em suas funções, 
foram identificadas diversas funções metabólicas e catalíticas nos 
aspectos biológicos, clínicos e imunológicos. O Zinco está presente 
em diversas reações enzimáticas, é um componente catalítico de um 
número superior a 300 metaloenzimas, também aparece como 
componente estrutural de diversas proteínas, nucleotídeos e 
hormônios.  

Entre as enzimas das quais o Zinco faz parte estão a anidrase 
carbônica, que foi a primeira dependente de zinco a ser descoberta, 
além da proteína C quinase, fosfatase alcalina, carboxipeptidases, 
álcool desidrogenase, superóxido dismutase e transcriptase reversa 
(MARQUES et al, 2006).  

Nota-se a importância do Zinco, tendo em vista sua 
participação na síntese proteica e sua degradação, transformação de 
carboidratos em lipídios e ácidos nucléicos. Também já foi 
demonstrado seu importante papel na organização de 
macromoléculas como DNA (ácido desoxirribonucleico) e RNA (ácido 
ribonucleico). 

Alguns nutrientes podem atrapalhar a absorção de Zinco no 
intestino, que ocorre em sua porção jejunal. Alimentos como farelo, 
cereais de grãos integrais e leguminosas têm presente em sua 
composição o fitato, substância que dificulta a biodisponibilidade do 
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Zinco, e a sua absorção depende da quantidade de lúmen presente 
no organismo. 

Existem outros fatores que também irão influenciar na 
quantidade de Zinco absorvida, na captação e no transporte de Zinco 
para as células, são eles; os fatores dietéticos, presença de ligantes 
antagonistas, presença de ligantes facilitadores, fatores genéticos e 
ainda fatores sistêmicos, como alterações endócrinas, catabolismo e 
anabolismo, função hepática e renal, o nível de estresse e presença 
de infecções. Quando ocorre a absorção adequada do Zinco, ele é 
captado pelo o fígado e posteriormente distribuído aos demais 
tecidos. 

Com a chegada do Zinco às células percebeu-se sua 
participação em diversas situações, contribui na estabilização da 
membrana estrutural, na proteção da célula prevenindo a peroxidação 
líquida, ou seja, é antioxidante, promove a manutenção do apetite e 
paladar, capacidade de cicatrização de feridas, para a visão noturna 
e para o desenvolvimento do sistema imunológico. 

Desde 1988 estudos vêm sendo realizados avaliando o 
estado nutricional relativo ao Zinco em portadores de Síndrome de 
Down. Marques et al. (2006), relata que estudo realizado por Soto-
Quintana encontrou uma diminuição considerável nos níveis de zinco 
plasmático em portadores da SD. Além de outros estudos que 
mostraram que 80 % das crianças estudadas uma concentração 
inferior aos valores considerados normais (70 a 110µg/dl). 

Algumas doenças autoimunes são recorrentes em portadores 
da síndrome de Down, entre elas está o hipotiroidismo subclínico, em 
diversos estudos realizados com suplementação de Zinco, os autores 
observaram que os níveis de TSH e T3 reverso, que se apresentavam 
em níveis baixos antes da administração de zinco, agora 
apresentavam níveis normais além de boa concentração de zinco no 
organismo. 

Como já relatado, portadores da síndrome de Down 
apresentam um sistema imunológico deficiente no combate a diversas 
infecções e a respostas humorais. É sabido que o Zinco tem 
participação como cofator de diversas enzimas, dentre elas, as que 
participam do sistema imune, observou-se que com a diminuição 
deste elemento provoca redução quimiotáxica, sendo que este 
mineral atua como cofator de resposta dos linfócitos do tipo T. 

Licastro (apud Marques et al. 2006), em seu estudo com 
suplementação de Zinco, observou melhor atividade proliferativa dos 
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linfócitos T, níveis de timulina e neutrófilos e uma redução dos 
quadros infecciosos. 

Como conclusão destes estudos de suplementação de Zinco 
em portadores de síndrome de Down, houve melhora na resposta 
imune tanto humoral bom como a quimiotaxia, trazendo ao sindrômico 
uma diminuição dos quadros infecciosos e das reinfecções.   

 
Expectativa de Vida 

A combinação de fatores como a vida em sociedade, ao invés 
de uma vida mais restrita a instituições de saúde, o acompanhamento 
clínico feito de forma precoce e contínua, aliada à melhora da saúde 
da população em geral e aos esforços exaustivos para inclusão social 
dos pacientes com SD aumentou não somente a qualidade de vida, 
mas também gerou um expressivo aumento na expectativa de vida 
dos pacientes Down (NISIHARA et al, 2013). 

Em análise realizada sobre a sobrevivência e expectativa de 
vida demonstrou um aumento de 50% para 90% de sobrevida em 
crianças Down até 1 ano, a expectativa de vida que era de 25 anos, 
subiu na década de 1980 e 90 para 49 anos, na última década para 
60 anos em países desenvolvidos. 

À medida que o portador de SD vai envelhecendo e chega a 
vida adulta, surgem outras preocupações, pois terá vida sexual ativa, 
e com ela os riscos de contaminação aumentados, deve-se fazer 
exame de soroconversão de vacinas como a hepatite B entre outras 
para reduzir os riscos.  

Já com a velhice, surge outro fator preocupante, o isolamento 
social que ocorre duplamente, com a velhice e com o baixo 
desenvolvimento intelectual. Esse isolamento leva o paciente a um 
quadro depressivo que causará um comprometimento ainda maior em 
seu sistema imunológico. 

As equipes multidisciplinares que acompanham este 
sindrômico devem estar atentas a quaisquer indícios que tragam 
comprometimento da qualidade de vida deste.  

 
Considerações Finais 

Nas diversas pesquisas encontradas há um consenso no que 
se refere a ineficiência do sistema imunológico dos portadores da 
síndrome de Down, pesquisadores apresentam dados que 
corroboram com o fato de que o déficit imunitário ocorra desde o 
nascimento, e não com o envelhecimento precoce como as teses 
anteriormente levantavam.  
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A presença de uma atrofia do órgão linfoide timo, responsável 
por realizar a maturação e seleção dos linfócitos T, com diferenciação 
de células T reguladoras e células T ativas e de memória, acaba por 
comprometer a defesa do indivíduo. E essa atrofia já se observa 
desde o nascimento em portadores de SD, que apresentam redução 
nas populações de linfócitos T e suas subpopulações, déficit nas 
citocinas das células fagocitárias, um desequilíbrio quimiotáxico entre 
o INFɣ e a IL-2, que possuem perfis pró-inflamatório e regulador 
respectivamente, levando o paciente a quadros de otites, 
rinofaringites, amidalites e sinusites. 

Dados referentes a uma subpopulação de células B, e 
redução da capacidade das citocinas das células de defesa do 
sistema imune inato, também corroboram para um quadro de 
imunodeficiência. A incapacidade do sistema imunológico em produzir 
células de memória leva o sindrômico a quadros de infecção por 
repetição, bem como a uma ineficiência realizar a soroconversão de 
alguns tipos de vacina. 

Também foi observado uma redução dos níveis séricos de 
zinco nos portadores de SD, essa redução ocorre naturalmente em 
pessoas ditas normais, a medida que envelhecem, o que dava força 
a tese de senescência do sistema imune, porém, dados recentes 
mostram uma redução de zinco nos sindrômicos desde os primeiros 
meses de vida, derrubando a tese do envelhecimento precoce do 
sistema imune.  

Algumas pesquisas realizadas com suplementação de Zinco 
em indivíduos portadores de SD mostrou uma melhora no quadro 
imunológico e redução de reinfecções, principalmente as 
pneumonias, que ainda é a principal causa de morte por infecções no 
trato respiratório dos SDs. 

As deficiências autoimune também foram observadas em 
uma proporção maior nos portadores de síndrome de Down, 
alterações da tireoide como o hipotiroidismo apareceram em maior 
proporção, seguida pela doença celíaca, em menor frequência temos 
vitiligo, alopecia, diabetes Mellitus insulinodependente, que embora 
apareçam em menor proporção entre os sindrômicos, aparecem em 
maior número quando comparados a população normal. 

Cuidados essenciais devem ser tomados no trato com 
pacientes sindrômicos, quando se entende e conhece a complexidade 
de seu sistema imune, tais medidas podem levar melhor expectativa 
de vida. 
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 Como medidas preventivas devemos sempre realizar 
exames de sorologia após a administração de vacinas para se 
observar soroconversão, evitar ambientes muito cheios e fechados, 
ficar atento a sinais de infecções e promover um atendimento precoce 
evitando possíveis complicações, dentre as mais comuns temos 
comprometimento do sistema respiratório,  bem como quadros de 
sepsemia. 

A atenção aos valores nutricionais, avaliação dos 
componentes sanguíneos, níveis séricos de Zinco, também são 
fatores relevantes nos quais os profissionais devem estar atentos.  

Quando na juventude os portadores de SD devem ser 
orientados quanto a necessidade de proteção, uma vez que existe 
maior susceptibilidade em contrair doenças como hepatite B, sugere-
se que seja realizado um teste de sorologia para avaliar se houve 
soroconversão após vacina. E com o aumento da expectativa de vida 
que nem sempre vem acompanhado por boa qualidade de vida, 
podendo levar a outras complicações que trarão efeito ao sistema 
imune, deve-se elaborar políticas públicas de inclusão dos idosos 
sindrômicos, assim como temos políticas de inclusão para crianças 
SD.  
 Além destas medidas, vários pesquisadores concordam que 
devem ser elencados maiores estudos correlacionados ao sistema 
imune, ao envelhecimento e a melhora da qualidade de vida dos 
portadores de SD, pois a presença destes pacientes nos consultórios 
geriátricos é cada vez mais frequente, e muitos profissionais ainda 
estão muito aquém do conhecimento necessário para prestar um 
atendimento adequado e isso se deve a pouca bibliografia 
encontrada. 
 Trazer melhora ao atendimento dos portadores de SD é 
função de toda sociedade acadêmica, com ênfase aos profissionais 
da saúde que possuem contato direto e ininterrupto com os 
portadores da síndrome. Promovendo pesquisas, participando de 
políticas de saúde com o intuito de levar a sociedade em geral 
conhecimento e cuidados para com os sindrômicos. 
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CAPÍTULO 4 
A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO TRATAMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM SÍNDROME DE 
DOWN 

 
The Importance of the Family in Physioterapeutical Treatment in 

Patients whith Downs Syndrome 
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Resumo 
Este capítulo versa sobre a importância da família no tratamento 
fisioterapêutico em paciente com síndrome de Down. Investigou-se o 
seguinte problema: “Como a família pode contribuir para o tratamento 
fisioterapêutico para combater o atraso motor em paciente com 
síndrome de Down?”. Cogitou-se a seguinte hipótese “Considerando 
que se faz crucial o início imediato do tratamento fisioterapêutico 
precocemente para se conquistar um melhor desenvolvimento das 
habilidades motoras”. O objetivo geral é informar e orientar a grande 
importância que a família tem no processo de evolução no tratamento 
fisioterapêutico. Os objetivos específicos são: identificar as maiores 
dificuldades encontradas no tratamento fisioterapêutico; ressaltar a 
influência do tratamento e mobilização precoce com participação dos 
pais; orientar os familiares em como lidar com determinada patologia. 
Este trabalho é importante para um profissional de saúde devido à 
busca de conhecimento, pois traz uma nova forma de tratamento; 
para a ciência é relevante, pois traz um novo direcionamento e forma 
de reabilitação; agrega à sociedade pelo fato de incluir pessoas 
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comuns na equipe multidisciplinar, então a sociedade passa a 
conhecer o poder do tratamento "profissional e família" aplicando-o 
de forma precoce para se obter melhora. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica com duração de dois meses. Observa-se que a 
abordagem fisioterapêutica é fundamental para um melhor 
desenvolvimento de habilidades motoras em pacientes com síndrome 
de Down e o papel da família é indispensável, pois sua participação é 
efetiva no tratamento por meio de uma intervenção precoce. 
Entretanto, percebe-se a necessidade de um plano de trabalho 
fisioterapêutico educativo que direcione familiares dos pacientes 
portadores de síndrome de Down.  
 
Palavras-chave: Família. Tratamento Fisioterapêutico. Intervenção 
Precoce. Síndrome de Down. Participação. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is to address the importance of the family in 
physical therapy treatment in a patient with Downs syndrome. The 
following problem was investigated: "How can the family contribute to 
physical therapy treatment to combat motor delay in a patient with 
Down syndrome?". The following hypothesis was considered 
“Considering that it is crucial to start physiotherapeutic treatment 
immediately, in order to achieve a better development of motor skills. 
”. The general objective is "to inform and guide the great importance 
that the family has in the process of evolution in physical therapy 
treatment". The specific objectives are: “to identify the greatest 
difficulties encountered in physiotherapeutic treatment”; “Emphasize 
the influence of treatment and early mobilization with parental 
participation. ”; "Guide family members how to deal with a certain 
pathology". This work is important for a health professional due to the 
search for knowledge, as it brings a new form of treatment; for science, 
it is relevant because it brings <a new direction and form of 
rehabilitation>; it adds to society by the fact of <including ordinary 
people in the multidisciplinary team, so society comes to know the 
power of "professional and family" treatment by applying it early to 
obtain improvement.>. This is a qualitative theoretical research lasting 
two months. It is observed that the physiotherapeutic approach is 
fundamental for a better development of motor skills in patients with 
Down syndrome and the role of the family is indispensable because, 
with their effective participation in the treatment through an early 
intervention. However, there is a need for an educational 
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physiotherapeutic work plan that directs family members of people 
with Downs syndrome. 
 
Keywords: Family. Physiotherapeutic treatment. Early intervention. 
Down syndrome. Participation.  
 
Resumen 
El tema de este capítulo es abordar la importancia de la familia en el 
tratamiento de fisioterapia en un paciente con síndrome de Downs. Se 
investigó el siguiente problema: "¿Cómo puede la familia contribuir al 
tratamiento de fisioterapia para combatir el retraso motor en un 
paciente con síndrome de Down?". Se consideró la siguiente 
hipótesis: “Considerando que es crucial comenzar el tratamiento 
fisioterapéutico de inmediato, para lograr un mejor desarrollo de las 
habilidades motoras. ". El objetivo general es "informar y guiar la gran 
importancia que tiene la familia en el proceso de evolución en el 
tratamiento de fisioterapia". Los objetivos específicos son: "identificar 
las mayores dificultades encontradas en el tratamiento 
fisioterapéutico"; “Enfatice la influencia del tratamiento y la 
movilización temprana con la participación de los padres. "; "Guía a 
los miembros de la familia cómo lidiar con una determinada 
patología". Este trabajo es importante para un profesional de la salud 
debido a la búsqueda de conocimiento, ya que brinda una nueva 
forma de tratamiento; para la ciencia, es relevante porque trae <una 
nueva dirección y forma de rehabilitación>; se agrega a la sociedad 
por el hecho de <incluir a las personas comunes en el equipo 
multidisciplinario, por lo que la sociedad conoce el poder del 
tratamiento "profesional y familiar" al aplicarlo temprano para obtener 
una mejoría>. Esta es una investigación teórica cualitativa que dura 
dos meses. Se observa que el enfoque fisioterapéutico es 
fundamental para un mejor desarrollo de las habilidades motoras en 
pacientes con síndrome de Down y el papel de la familia es 
indispensable porque, con su participación efectiva en el tratamiento 
a través de una intervención temprana. Sin embargo, existe la 
necesidad de un plan de trabajo fisioterapéutico educativo que dirija 
a los familiares de las personas con síndrome de Downs. 
 
Palabras clave: Familia. Tratamiento fisioterapéutico. Intervención 
temprana. Síndrome de Down. Participación. 
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Introdução 
O nascimento de uma criança na família é um acontecimento 

de grande importância. Desde a sua concepção, a criança já é 
depositária de uma série de expectativas. “Contrariar estas 
expectativas pode ser ameaçador para algumas famílias” (POLITY, 
2000, p. 138). 

Muitos projetos são criados para o futuro dessa criança, 
quando a família descobre que ela possui síndrome de Down, é 
imprescindível e dever da comissão médica comunicar a família de 
forma fácil e objetiva, afim de que compreendam o que esta ocorrendo 
e o que resultará no desenvolvimento motor da criança (ANTUNES, 
2004). 

Dessa forma, foi indagado o seguinte problema: Como a 
família pode contribuir para o tratamento fisioterapêutico e combater 
o atraso motor em pacientes com síndrome de Down? Os familiares 
podem auxiliar na intervenção fisioterapêutica e lutar contra o retardo 
motor da criança com síndrome de Down. 

Estudos relatam que a participação da família no processo de 
estimulação precoce, juntamente com uma equipe multidisciplinar e 
com o tratamento fisioterapêutico, traz um melhor resultado no 
desenvolvimento. Com isso torna-se importante a orientação à família 
sobre como é realizado o tratamento e formas de estimular a criança 
com síndrome de Down em casa (VIDO, 2006). 

A suposição levantada em referência ao problema indagado 
foi a seguinte: considera-se crucial o início imediato do tratamento 
fisioterapêutico juntamente com a participação efetiva da família para 
conquistar um melhor desenvolvimento motor. Julgando-se primordial 
o começo rápido da intervenção fisioterapêutica junto com a 
participação de familiares para alcançar um resultado mais 
satisfatório do desempenho motor da criança. 

Quanto à fisioterapia, é imprescindível o entendimento dos 
pais sobre o conteúdo exposto, pois traz muitos benefícios, 
contribuindo para um melhor desempenho cognitivo e motor da 
criança, promovendo estímulos precoces em suas atividades diárias, 
assim ajudando nas habilidades motoras modificadas pela síndrome, 
e fortalecendo a relação familiar por meio da participação dos pais no 
plano de tratamento fisioterapêutico (OLIVEIRA, 2018). 

O objetivo geral desse capítulo é transmitir conhecimento e 
orientar os familiares sobre grande importância que eles possuem na 
evolução do tratamento fisioterapêutico, aplicando-o assim uma nova 
intervenção fisioterapêutica que conta com a participação efetiva da 
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família para que assim possa obter um melhor desempenho do 
paciente. 

O plano fisioterapêutico deve conceder aos pais instruções de 
como agir e cuidar das crianças. Essas instruções têm de  estar 
relacionadas ao tratamento, para que assim possa determinar um elo 
de segurança, colaborando e elucidando dúvidas quanto às 
adversidades encontrada no cuidado com a criança e sabendo 
observar os pontos de vista positivos que estão em seus bebês 
(ANTUNES, 2004). 

Os objetivos específicos desse capítulo são: fornecer 
informações sobre a síndrome de Down, identificar as principais 
dificuldades encontradas no plano fisioterapêutico, e ressaltar a 
influência do tratamento e mobilização precoce com participação dos 
pais.  

A atribuição do fisioterapeuta com os pais na mediação do 
trabalho de ensinar aos filhos no retardamento no desenvolvimento 
envolve: apoiar a família quanto à educação da criança após 
recuperação do susto inicial, induzi-los a concederem impulsos 
sensoriais, motor e comunicativo precoce, instruir os pais sobre 
acolher atitudes com mais serenidade, compreender a formação 
estrutural da vida familiar diariamente e esclarecer aos envolvidos que 
enxerguem com confiança o pedido de auxílio aos profissionais 
quando precisam (STOKES, 2000). 

Este artigo é importante por fornecer uma nova abordagem 
fisioterapêutica no tratamento de síndrome de Down e ressaltar o 
quanto é essencial a participação dos pais no tratamento da criança. 
Para a ciência será um novo direcionamento e uma nova maneira de 
promover a reabilitação. A sociedade passa a conhecer o poder do 
tratamento “profissional e família” aplicando o de forma precoce para 
se obter um melhor desenvolvimento.  

Refere-se a uma pesquisa de potencial teórico, bibliográfico, 
com fundamento em artigos científicos. 

Foram escolhidos cinco artigos científicos, extraídos de busca 
realizada no Google Acadêmico a partir das seguintes palavras-
chave: “1-Família. 2-Tratamento Fisioterapêutico. 3-Intervenção 
Precoce. 4-Síndrome de Down. 5-Participação.”  

Como critério de exclusão dos artigos científicos, foram 
escolhidos os artigos com até três autores(as) em que pelo menos(a) 
dos(as) autores(as) é mestre(a) ou doutor(a), além da exigência de se 
tratar de artigo publicado em revista acadêmica com ISSN. Esta 
pesquisa de revisão de literatura tem o tempo previsto de três meses. 
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No primeiro mês realizou-se o levantamento do referencial teórico; no 
segundo mês, a revisão da literatura; no terceiro mês, a elaboração 
dos elementos pré-textuais e pós-textuais que compõem todo o 
trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, na qual os autores 
trataram os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, 
considerando os aspectos relevantes levantados pelos seus 
respectivos autores. 

Segundo Fontelles (2009), a revisão da literatura bibliográfica 
tem como objetivo permitir que outros autores realizem estudos do 
tema proposto e exponham suas novas reflexões, agregando 
conhecimentos detalhados sobre o assunto e correlacionando seus 
resultados por meio de outros autores. Além de agir para que leitores 
do meio científico possam conhecer as novas conquistas e 
frustrações dos temas similares; mostrando que o pesquisador estar 
ciente dos últimos debates em relação a sua área de pesquisa.  

 
A importância da família no tratamento fisioterapêutico em 
pacientes com síndrome de Down 

A síndrome de Down está associada a uma conjunção 
genética, em que o portador possuir uma sequência de 
particularidades físicas e psíquicas próprias. A patologia se dá por 
meio de irregularidade no cromossomos autossômicos e retrata um 
dos fatores mais antigo de atraso no desenvolvimento neurológico 
(GONÇALVES et al., 2003). 

A formação do ser humano se dá através de 46 cromossomos 
que se separam em 23 pares por meio de um método denonimado 
mitose, logo o óvulo e o espermatozoide serão constituídos por um 
método denominado meiose. A sindrome de Down é caracterizada 
pela trissomia 21 (KOZMA,2009). 

De acordo com Vido (2006) e Telklin (2002), a trissomia 21 é 
caracterizada como a presença de um cromossomo a mais no par 21, 
em que o indivíduo apresentará o total de 47 cromossomos ao invés 
de 46, sendo a principal causa da síndrome de Down.  

O diagnóstico da criança deve ser conversando com os pais 
com muita cautela, pois para a família será um grande “baque”, já que 
eles sonhavam com um filho “normal” e ao receber tal notícia muitos 
não reagem da melhor maneira e precisará de um tempo para 
assimilar as informações. 

De acordo com Escallon IE (1999), a maneira de anunciar a 
notícia a família é indispensável que inicie uma adaptação e aceitação 
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da criança, pois muitos pais se frustram e não acreditam no que lhe 
foi informado, ao ponto de considerar que houve um erro médico e 
pedem que realizem um novo exame com a esperança de que aquele 
diagnóstico esteja errado. No mesmo momento eles ficam com um 
sentimento de culpa. Contudo essas posturas são normais diante de 
uma crise, porque todos os seres humanos encontram uma válvula 
de “escape” ao se sentirem coagidos ou ao observarem que 
determinada situação não está de acordo com o que eles esperavam. 

A família após o diagnóstico deve se adequar a nova situação, 
das seguinte maneira: enfrentando ou reagindo. Enfrentando mostra 
para família que é preciso lidar com as dificuldades encontradas e 
seguir adiante. Enquanto reagindo mostra que é preciso que a família 
organize seus sentimentos e medos, principalmente o de 
incompetência para lidar com o seu próprio filho, pois o conhecimento 
da patologia traz consigo uma sensação de dor e provoca ansiedade, 
principalmente em relação ao futuro da criança, em quais atitudes vão 
interferir na inclusão e aceitação (MILLER H 1995, BRUNHARA F e 
PETEAN EBL, 1999). 

 A criança portadora da síndrome de Down apresenta um 
retardamento no desempenho motor e cognitivo, retratando assim 
algumas disfunções como: musculoesquelética, cardiorrespiratória e 
neurológicas (MORREIRA et al., 2000). 

Na equipe multidisciplinar devem atuar diversos profissionais 
da área da saúde para o desenvolvimento tanto motor como mental 
de pessoas com síndrome de Down, dentre esses profissionais 
destacam-se os neurologistas, assistente social, dentista, 
fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro, educador físico, psicólogos, 
pedagogo, terapeuta ocupacional, cardiologista e fisioterapeuta 
(JANAINA et al., 2008; VIDO, 2006). 

Por isso é necessário que se inicie o quanto antes a 
intervenção fisioterapêutica, em que o fisioterapeuta possa montar um 
plano de tratamento que esteja apto para desenvolver a capacidade 
motora, cognitiva e cardiorrespiratória da criança. Além de orientar a 
família para que assim ambos possam auxiliar no tratamento. 

Lipp et al. (2010) acrescentam que inicialmente há uma 
necessidade que a equipe multidisciplinar tenha um conhecimento 
melhor da família, para saber se a família aceita a ideia, se realmente 
sabem o que a criança tem e o que ainda irá desenvolver, a partir de 
então, iniciar as orientações necessárias. 

Segundo Mattos e Bellani (2010), o tratamento 
fisioterapêutico na síndrome de Down tem como objetivo conquistar 
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um melhor desempenho na funcionalidade e atividades rotineiras, 
proporcionando autonomia ao paciente. Entretanto, a relação entre 
criança, família e fisioterapeuta deve estar firmada desde o começo e 
ser sustentada até o fim do tratamento. Para que possa conquistar 
grandes ganho e proporcionar uma melhor qualidade de vida. 

A intervenção fisioterapêutica deve agir na estimulação 
precoce por meio das seguintes abordagens: cinesioterapia, 
hidroterapia, equoterapia, técnicas respiratórias. 

Todavia, o profissional de Fisioterapia tem um papel de suma 
importância no desenvolvimento das crianças portadoras da síndrome 
de Down, que buscam por meio de terapias estimular o sistema 
neurológico a acelerar o desenvolvimento cognitivo e motor desses 
indivíduos, desde os primeiros padrões motores e assim 
potencializando as habilidades motoras e cognitivas dessas crianças. 

A estimulação precoce tem os seguintes objetivos: minimizar 
o retardamento da função motora fina, auxiliar e incentivar a evolução 
postural para que o desenvolvimento da criança aconteça 
normalmente, prevenir as deformações ósseas e alterações articular. 
(RIBEIRO et al, 2007). 

É necessário que o fisioterapeuta convide os pais para auxiliar 
no plano terapêutico, orientando e mostrando como eles podem 
realizar estimulação sensório-motor em casa, tendo em vista que eles 
passam a maior parte do tempo com o paciente, visando assim que a 
criança seja estimulada continuamente e não apenas nas sessões de 
fisioterapia. 

Segundo Ribeiro et al. (2011), é indispensável que a família 
seja instruída sobre como podem ajudar no tratamento, para que 
assim participem com mais segurança sobre o desenvolvimento da 
criança. E possam organizar ideias criativas, de formas lúdicas para 
que em sua residência esteja estimulando a criança com essa 
síndrome. 

No entanto, é preciso conscientizar a família para que deixe a 
criança livre para adquirir suas próprias experiências e quando forem 
realizar algum estimulo respeitarem o limite que ela possui. 

Muitos pais estimulam seus filhos, porém não acreditam na 
melhora do desempenho e acabam colocando a criança com 
síndrome de Down  em uma “bolha”, pois consideram que seu filho é 
incapaz de seguir a vida sozinho. Comprometendo assim a chance de 
ir em busca do novo e de expandir a interpretação que a criança possa 
realizar do ambiente (CASARIN, 1999).  
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A evolução da criança necessita bastante do envolvimento 
dos pais em conseguir estimulá-la em sua residência, fazendo com 
que se sinta segura. O fisioterapeuta deve ensinar aos pais a melhor 
maneira de conduzir seu bebê, restringindo a abdução excessiva do 
MMII e favorecendo um domínio melhor da cabeça e tronco, 
dificultando os movimentos e postura que foram alterados pela 
síndrome, levando a realizarem movimentos normais. 

A reabilitação em processo de aprendizagem é importante 
que seja continuo, intenso quando necessário, diário para que a 
evolução do desenvolvimento sensório-motor traga resultados mais 
rápidos e assim estimulando esse indivíduo a realizar atividades 
motoras e cognitivas e seu desenvolvimento intelectual (MATTOS; 
BELLANI, 2010). 

As atividades da vida cotidiana na família dão à criança 
oportunidades para aprender e desenvolver-se por meio do modelo, 
da participação conjunta, da realização assistida e de tantas outras 
formas de mediar a aprendizagem. Essas atividades podem ou não 
propiciar motivações educativas (VOIVODIC, STORER, 2002).  

Existe um centro de apoio que auxilia e orientar a família na 
maneiro de como lidar com criança portadora da síndrome de Down, 
que produzem cartilha com várias informações sendo denominado 
projeto Down . 

Os exercícios podem ser realizados quando a criança estiver 
calma, sem sono e alimentada. Os estímulos são fornecidos de forma 
variada e devem ser convenientes para a idade, como brinquedos 
coloridos, músicas, mudanças de decúbito, mudança de local dentro 
da casa, vivenciar as conversas e a presença de pessoas ao redor – 
mas é importante esclarecer que excesso de estímulos irá confundir 
a criança. Para que os estímulos sejam realizados de forma correta, 
é proposta a família um material informativo ilustrado e com 
linguagem facilitada, para auxiliar os que convivem com pessoas com 
síndrome de Down atingir uma determinada fase de desenvolvimento 
(PROJETO DOWN).  

Tunes e Piantino (2001), também descrevem a necessidade 
da participação da família no tratamento. Relatam que o ambiente 
doméstico deve ser modificado para receber uma criança com 
síndrome de Down. Devem ser colocados quadros com cores 
vibrantes pela casa como amarelo, vermelho, laranja; diminuir o 
número de móveis pela sala para se obter mais espaço para a criança 
transitar; colocar música diversas vezes ao dia, criança com síndrome 
de Down  são fascinadas por música. 
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 As conquistas realizadas nos dois primeiros anos são a base 
da aprendizagem posterior e dão uma matriz de aprendizagem que 
será utilizada em idades mais avançadas.  

O papel do fisioterapeuta é essencial e de enorme 
comprometimento no programa terapêutico da síndrome de Down. 
São eles os encarregados de explicar sobre a síndrome, e isso faz 
com que diminuía o receio principalmente dos pais tornando as 
crianças mais independente. 

A fisioterapia deve ser inserida com ações de educação de 
saúde, com a proximidade dos familiares, em parceria estabelecida 
baseada no respeito, com objetivo de capacitar os pais para serem 
aptos a cuidarem de seus filhos em casa. Os pais que apresentam 
maior conhecimento das etapas do desenvolvimento motor 
conseguem um melhor resultado na aquisição de habilidades. A 
criança com deficiência necessita de um envolvimento dos familiares 
para benefícios positivos no tratamento (RIBEIRO et al., 2011). 

A fisioterapia com o apoio da família se torna imprescindível, 
pois, uma criança com síndrome de Down estimulada de maneira 
integral, pode ter um desenvolvimento muito mais benéfico do que de 
uma criança que não é estimulada, e que não possui a participação 
da família. Colher o que ela sabe de melhor e reforçar essas 
tendências é uma forma de oferecer condições para que esta, ao 
chegar à idade adulta possa ter habilidades demonstradas e até uma 
profissão tornando-se uma pessoa independente e satisfeita com a 
vida (JANAINA et al. 2008). 
 
Considerações Finais 

O capítulo abordou a importância da família no tratamento 
fisioterapêutico com paciente que possuí a patologia denominada 
síndrome de Down . 

Apresentou-se o seguinte problema: De que modo a família 
se torna capaz de colaborar no tratamento fisioterapêutico e combater 
o retardamento motor da criança? A participação dos pais na 
intervenção fisioterapêutica teve grandes benefícios. A estimulação 
sensório-motor realizada em casa obteve uma diminuição no 
retardamento cognitivo e motor da criança, e proporcionou uma 
melhor adaptação da criança ao meio que ela vive e fortaleceu a 
conexão de ambos, que desenvolveram uma melhor adaptação ao 
ambiente que vive.  

Esclareceu como a família pode cooperar no tratamento e 
apontou o quanto é necessário a interação deles com o fisioterapeuta, 



 68 

buscou esclarecer todas as dúvidas que a família tinha sobre a 
patologia, mostrou o quanto é importante que a equipe multidisciplinar 
auxilie a família nas  principais dificuldade no cuidado com a criança 
e principalmente ensinou aos pais como realizar uma estimulação 
correta. 

Este estudo mostrou-se significativo para o profissional da 
saúde, pois agregou conhecimento e incentivou uma nova forma de 
tratamento. Em relação à ciência tornou-se importante porque 
ampliou a visão de tratamento e acarretou em uma nova técnica de 
reabilitação. Enquanto para sociedade incluiu pessoas comuns na 
equipe multidisciplinar, em que mostrou o devido reconhecimento da 
participação da família no processo de evolução do paciente. 

Portanto, conclui-se que a participação da família é 
indispensável para conquistar um melhor desenvolvimento da 
criança. Tendo em vista que quando a criança é estimulada em casa 
nota-se uma evolução gradativa.  

Cabe ao profissional de fisioterapia fornecer todo suporte 
necessário aos pais, informar corretamente e mostrar o quanto é 
preciso que a família caminhe junto no tratamento. 
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CAPÍTULO 5 
 A HIDROTERAPIA E O DESENVOLVIMENTO MOTOR DE 

CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN 
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Resumo 
O tema deste capítulo é a hidroterapia e o desenvolvimento motor de 
crianças com síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: 
“Como a hidroterapia é capaz de acelerar o desenvolvimento motor 
de crianças com síndrome de Down?”. Cogitou-se a seguinte hipótese 
“a hidroterapia com todos seus princípios e técnicas é capaz de 
promover estímulos acelerando o processo de desenvolvimento 
motor”. O objetivo geral é “indicar que a hidroterapia é capaz de 
acelerar o processo de desenvolvimento motor em crianças 
portadoras de síndrome de Down”. Os objetivos específicos são: 
“propor que um ambiente rico em estímulos pode ser muito eficaz no 
tratamento”; “analisar fatores que podem influenciar no 
desenvolvimento motor”; “identificar que as crianças com síndrome 
Down se favorecem do ambiente aquático”. Este trabalho é 
importante para um profissional da saúde, devido a fisioterapia ter a 
característica de olhar para o indivíduo de forma completa, um olhar 
biopsicossocial. E as crianças com síndrome Down (SD) chama a 
nossa atenção por serem crianças amáveis, nos instigando a 
encontrar maneiras de colaborar positivamente em seu tratamento 
dentro da fisioterapia; para a ciência, é extremamente importante, 
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principalmente porque sempre falamos que a prática deve sempre se 
basear na evidência. E quando conseguimos a boa evidência e 
juntamos com a prática clínica, podemos proporcionar ao nosso 
paciente uma boa e eficaz conduta; agrega à sociedade pelo fato de 
que a sociedade atual tem se preocupado muito com a inclusão, e a 
presente pesquisa se baseia em um bom desenvolvimento motor para 
a promoção da independência dos indivíduos com SD, que tem 
influência direta no comportamento do indivíduo na sociedade. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa teórica com duração de três meses. 
 
Palavras-chave: Hidroterapia. Síndrome de Down. Desenvolvimento 
Motor.  
 
Abstract 
The theme of this chapter is Hydrotherapy and motor development in 
children with Down syndrome. The following problem was 
investigated: “How is hydrotherapy able to accelerate the development 
of children with Down syndrome?”. The following hypothesis was 
considered “Hydrotherapy with all its principles and techniques is 
capable of promoting the accelerator or the process of motor 
development”. The general objective is "To indicate that hydrotherapy 
is able to accelerate the process of motor development in children with 
Down syndrome". The specific objectives are: “Propose that an 
stimulus-rich environment can be very effective in treatment”; “Analyze 
factors that can influence motor development”; "Identify that children 
with DS are favorable to the aquatic environment". This work is 
important for a health professional due to the physiotherapy that has 
a resource of looking at the individual in a complete way, a 
biopsychosocial look. And children with DS call our attention to loving 
children, urging us to find ways to collaborate positively in their 
treatment within physiotherapy; for science, it is extremely important, 
especially whenever we say that practice should always be based on 
evidence. And when you get good evidence and join a clinical practice, 
our patient can use good and effective conduct; it adds to society due 
to the fact that today's society is very concerned with inclusion, and 
this research is based on good motor development to promote the 
independence of individuals with DS, which has a direct influence on 
the behavior of individuals in society. This is a qualitative theoretical 
research lasting three months. 
 
Keywords: Hidrotherapy. Down’s syndrome. Motor development. 
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Resumen 
El tema de este capítulo es Hidroterapia y desarrollo motor en niños 
con síndrome de Down. Se investigó el siguiente problema: “¿Cómo 
puede la hidroterapia acelerar el ¿desarrollo motor de niños con 
síndrome de Down? ”. La siguiente hipótesis se consideró "La 
hidroterapia con todos sus principios y técnicas es capaz de promover 
estímulos que aceleran el proceso de desarrollo motor". El objetivo 
general es "Indicar que la hidroterapia puede acelerar el proceso de 
desarrollo motor en niños con síndrome de Down". Los objetivos 
específicos son: "Proponer que un ambiente rico en estímulos puede 
ser muy efectivo en el tratamiento"; "Analizar los factores que pueden 
influir en el desarrollo motor"; "Identificar que los niños con SD se 
benefician del medio ambiente acuático". Este trabajo es importante 
para un profesional de la salud porque la fisioterapia tiene la 
característica de mirar al individuo de una manera completa, una 
mirada biopsicosocial. Y los niños con SD llaman nuestra atención 
porque son niños amables, instigándonos a encontrar formas de 
colaborar positivamente en su tratamiento dentro de la fisioterapia; 
Para la ciencia, es extremadamente importante, especialmente 
cuando siempre decimos que la práctica siempre debe basarse en la 
evidencia. Y cuando obtenemos buenas pruebas y nos unimos a la 
práctica clínica, podemos proporcionar a nuestros pacientes una 
conducta buena y efectiva; se suma a la sociedad debido al hecho de 
que la sociedad actual se ha preocupado mucho por la inclusión, y la 
presente investigación se basa en un buen desarrollo motor para 
promover la independencia de las personas con SD, lo que tiene una 
influencia directa en el comportamiento del individuo en la sociedad. 
Esta es una investigación teórica cualitativa que dura tres meses. 
 
Palabras clave: Hidroterapia. Sindrome de Down. Desarrollo Motor. 
 
Introdução 

As crianças portadoras de síndrome de Down (SD) 
conseguem se desenvolver de forma completa, porém apresentam 
esse desenvolvimento de maneira mais lenta, necessitando de 
estímulos precoce para que esse desenvolvimento aconteça de forma 
mais acelerada, evitando problemas tardios. A estimulação precoce 
acontece mesmo no ambiente em que a criança vive, e a hidroterapia 
é uma ferramenta eficaz nessa estimulação, pelo seu poder de 
interação e socialização. 
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A hidroterapia trata das disfunções motoras com o uso de 
seus princípios físicos e a cinesioterapia, além das atividades lúdicas, 
promovendo a sensação de liberdade e um ambiente rico em 
estímulos (ROMÃO, 2009, p. 5). 

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte problema “A 
hidroterapia é capaz de acelerar o processo de desenvolvimento 
motor em crianças portadoras de síndrome de Down?”. A hidroterapia 
possui recursos capazes de acelerar o desenvolvimento motor de 
uma criança com síndrome de Down. 

A fisioterapia aquática caracterizada por um ambiente 
agradável e rico em estímulos, auxiliado por atividades lúdicas e 
utilizando como objetivos terapêuticos promover a liberdade dos 
movimentos, e aumentar a sociabilização, atuando diretamente no 
desenvolvimento motor em indivíduos com SD (FERREIRA, 2018, 
p.10). 

A hipótese levantada frente ao problema em questão foi “a 
hidroterapia com todos seus princípios e técnicas é capaz de 
promover estímulos, acelerando o processo de desenvolvimento 
motor”. A terapia aquática consegue beneficiar os pacientes por ter 
um ambiente rico em estímulos, que usados de maneira adequada 
pode proporcionar um tratamento eficaz e diferenciado, alcançando 
seus objetivos mais rapidamente. 

Característica importante para a utilização da fisioterapia 
aquática em um programa terapêutico para pacientes com SD, 
trazendo resultados, no desenvolvimento motor favorecendo no 
ganho de força muscular proporcionada pela resistência oferecida 
pela água. Possibilitando uma melhor qualidade de vida (FERREIRA, 
2018, p.11). 

O objetivo geral deste trabalho é “indicar que a hidroterapia é 
capaz de acelerar o processo de desenvolvimento motor em crianças 
portadoras de síndrome de Down”. Podemos evidenciar por meio de 
estudos já publicados que a hidroterapia pode ser uma ferramenta 
chave no tratamento de crianças com SD, principalmente com relação 
ao seu desenvolvimento motor. 

Dentre os benefícios proporcionados pelas atividades 
aquática, podemos citar ganhos em seu desenvolvimento que 
abrangem aspectos cognitivos, psicológicos, fisiológicos e sociais, 
que é capaz de propiciar para o indivíduo de uma forma global, 
melhorias em sua qualidade de vida (VIDO, 2011, p.3). 

Os objetivos específicos deste trabalho são “propor que um 
ambiente rico em estímulos pode ser muito eficaz no tratamento”; 
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“analisar fatores que podem influenciar no desenvolvimento motor”; 
“identificar que as crianças com SD se favorecem do ambiente 
aquático”. 

As características encontradas na água são capazes de 
estimular os canais exteroceptivos, proprioceptivos e interoceptivos, 
que são capazes de promover o desenvolvimento, a aprendizagem 
cognitiva e o poder de concentração, favorecendo a criança portadora 
de SD que precisa do máximo de estímulos possíveis para se 
desenvolver de forma mais adequada (FERREIRA, 2018, p.9). 

A fisioterapia tem a característica de olhar para o indivíduo de 
forma completa, um olhar biopsicossocial. E as crianças com SD 
chama a nossa atenção por serem crianças amáveis, nos instigando 
a encontrar maneiras de colaborar positivamente em seu tratamento 
dentro da fisioterapia. 

A pesquisa é extremamente importante, principalmente 
porque sempre falamos que a prática deve se basear na evidência. E 
quando conseguimos a boa evidência e juntamos com a prática clínica 
podemos proporcionar ao nosso paciente uma boa e eficaz conduta. 

A sociedade atual tem se preocupado muito com a inclusão, 
e a presente pesquisa se baseia em um bom desenvolvimento motor 
para a promoção da independência dos indivíduos com SD, que tem 
influência direta no comportamento do indivíduo na sociedade. 

Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica, com 
fundamento em artigos científicos e livros acadêmicos. Realizada em 
um período total de três meses, para coleta de dados e estruturação 
dos resultados. 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram artigos 
científicos, foram selecionados quatro artigos científicos, extraídos de 
busca realizada no Google Acadêmico, a partir das seguintes 
palavras-chave “Hidroterapia, Síndrome de Down, Desenvolvimento 
motor”, e um livro acadêmico. 

Como critérios de exclusão dos artigos científicos, foram 
escolhidos os artigos com até três autores(as) e publicados em revista 
acadêmica com ISSN. Esta pesquisa de revisão de literatura tem o 
tempo previsto de três meses. No primeiro mês realizou-se o 
levantamento do referencial teórico; no segundo mês, a revisão da 
literatura; no terceiro mês, a elaboração dos elementos pré-textuais e 
pós-textuais que compõem todo o trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, na qual os autores 
trataram os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, 
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considerando os aspectos relevantes levantados pelos seus 
respectivos autores. 

 A pesquisa bibliográfica é caracterizada por levantamento de 
estudos publicados a fim de identificar a opinião de autores diferentes 
sobre o um determinado assunto, que faz parte da pesquisa 
qualitativa que tem como objetivo analisar a situação a partir de dados 
descritivos para identificar relações, causas, efeitos, consequências, 
opiniões e significados, assim sendo possível a compreensão da 
melhor maneira da situação estudada. (JÚNIOR, 2012, p. 07). 
 
A Hidroterapia e o Desenvolvimento Motor de Crianças com 
Síndrome de Down 

A síndrome de Down (SD) é um conjunto de sinais e sintomas 
que prejudicam o desenvolvimento do esquema corporal, causam 
distúrbios no equilíbrio, noção espacial e coordenação motora, que se 
seguem pelo atraso mental e a hipotonia que pode se apresentar em 
diferentes graus (ROMÃO, 2009, p.4). 

Estudos mostram que a síndrome de Down quando era pouco 
conhecida não se sabia o potencial da criança portadora, acreditava-
se que a criança não poderia se desenvolver e seria completamente 
dependente, por vezes até abandonada por não quererem assumir tal 
responsabilidade. Porém com a evolução da medicina e das 
pesquisas sabe-se hoje que a criança com SD que é bem estimulada, 
consegue ter um bom desenvolvimento, pois a deficiência mental não 
é severa a ponto de deixa-la completamente dependente (VIDO, 
2011, p.7).    

A principal característica está relacionada ao atraso no 
desenvolvimento motor, assim como o atraso nos marcos motores, 
como a motricidade ampla e fina e no desenvolvimento cognitivo, 
também em diversas outras áreas é a hipotonia (TECKLIN, 2002, 
p.253). 

Sendo a hipotonia uma característica marcante no atraso 
motor de uma criança com síndrome de Down, que representa uma 
musculatura com menos tensão muscular que o considerado normal, 
considerando se um tônus diminuído observamos que as respostas 
motoras são produzidas de maneira lenta, ou seja, os movimentos.  

As dificuldades apresentadas pelos portadores de SD 
aparecem na hora do controle postural, pois apresentam uma lentidão 
nas respostas sensórias, e proprioceptivas, principalmente quando 
existem mais de uma referência ao posicionamento corporal, essa 
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lentidão influência diretamente no controle postural, coordenação e 
na aprendizagem motora (MATIAS, 2016, p.2). 

Crianças que têm disfunções motoras estão frequentemente 
susceptíveis a incapacidades secundárias subsequentes por terem 
suas habilidades limitadas para exploração do ambiente, 
especialmente cognição, comunicação e desenvolvimento psicomotor 
(TECKLIN, 2002, p.253). 

Na fisioterapia é perceptível as alterações motoras da SD, 
que afeta a criança de uma forma global em seu desenvolvimento, 
primariamente são perceptíveis alterações musculoesqueléticas e 
depois alterações na flexibilidade, na estabilidade, resistência, força, 
equilíbrio, na coordenação, no controle postural e na eficiência global 
(TECKLIN, 2002, p.255). 

Contudo, a fisioterapia está preparada para desenvolver 
trabalhos com essas crianças fazendo com que o desenvolvimento 
esperado seja alcançado de maneira correta, trabalhando tanto nas 
alterações musculoesqueléticos como de uma forma global. 

Na criança com SD, as experiências visuais, vestibulares, 
táteis e proprioceptivas diminuídas refletem em um baixo repertório 
motor, o atraso no desenvolvimento cognitivo tem influência direta na 
capacidade de aprender novas habilidades motoras, uma vez que o 
interesse em conhecer o ambiente é fundamental para explorá-lo 
(FERREIRA, 2018, p.2). 

Uma grande preocupação dos fisioterapeutas pediátricos é a 
frouxidão ligamentar e a hipotonia generalizada características da 
síndrome de Down que contribuem para a maioria dos atrasos 
motores e incapacidades musculoesqueléticas, e está em todos os 
principais grupos musculares, como pescoço, tronco e as quatros 
extremidades (TECKLIN, 2002, p.253). 

O desenvolvimento motor é caracterizado como um processo 
natural que altera o comportamento de um indivíduo, que é 
influenciado por diversos fatores extrínsecos e intrínsecos, como 
fatores ambientais, o nível de exigência de tarefas realizadas, 
predisposição genéticas. E as oportunidades e os estímulos aos quais 
foram submetidos em seu desenvolvimento (FERREIRA, 2018, p.11). 

Quando não há influência de estímulos por meio de fatores 
ambientais, ou qualquer que seja, o que se observa é que o 
desenvolvimento motor dessa criança é o mais prejudicado, ou 
atrasado, pela falta desses estímulos, que são necessários por 
causarem diferentes sensações, estimulando tal desenvolvimento. 
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Fatores intrínsecos como a hipotonia muscular e a 
hipermobilidade articular contribuem para o atraso no 
desenvolvimento motor, essas características faz com que acorre a 
diminuição de experiências motoras e de exploração do ambiente, o 
que atrasa a aquisição habilidades motoras finas e a destreza manual 
(FERREIRA, 2018, p.9). 

É de extrema importância que os esquemas e programas de 
desenvolvimento infantil sejam desenvolvidos com profissionais de 
outras disciplinas, como psicopedagogia, enfermagem, nutrição, 
psicologia, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, essa atenção 
multiprofissional pode fornecer consultorias nas diversas áreas do 
desenvolvimento (VIDO, 2011, p.2). 

Habilidades funcionais dos indivíduos com SD, como vestir-
se sozinho, participar de jogos, brincadeira escolares, deambular, 
subir e descer escadas, acabam sendo prejudicadas pela falta de 
equilíbrio. Mostrando que intervenções precoces são essenciais para 
promover a independência dessas crianças. É fundamental a 
utilização de um ambiente rico em estímulos para melhorar o seu 
desenvolvimento psicomotor.  E as crianças com SD possuem 
afinidade natural com a água (MATIAS, 2016, p.2). 

O trabalho desenvolvido por meio da criatividade em busca 
de estímulos para o desenvolvimento, são essenciais para que as 
crianças com síndrome de Down possam trabalhar o melhor de suas 
habilidades desenvolvidas e para que possa desenvolver novas 
habilidades, e para que esse trabalho possa ser estabelecido em 
qualquer criança e em qualquer idade. 

A fisioterapia é vista como um ambiente estruturado para 
promover principalmente estímulos para aquisição de habilidades 
motoras, o ambiente facilita o desenvolvimento em todas as áreas de 
comportamento, tanto motora como cognitiva e afetiva. E o tratamento 
da criança deve ser traçado de maneira holística com o objetivo de 
desenvolver o potencial completo da criança em todas as áreas de 
aprendizado (TECKLIN, 2002, p.246). 

Os programas de intervenção precoce podem representar 
uma diferença significativa no seu funcionamento posterior, porque 
permite que a criança tenha um melhor contato com seu ambiente, de 
tal forma a acelerar sua aprendizagem e seu desenvolvimento social 
(VIDO, 2011, p.2). 

Nas crianças com síndrome de Down é importante salientar 
que, para haver um bom desenvolvimento, é primordial que haja a 
estimulação precoce que começa a ser feita pela família em um 
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ambiente saudável, e com tratamentos especializados que é um 
determinante muito importante no desenvolvimento completo da 
criança (VIDO, 2011, p.11).  

A família tem um papel fundamental na vida de uma criança 
com síndrome de Down, pois a criança depende de tudo inicialmente, 
visto que com a participação da família os benefícios de ser e se sentir 
acolhido e da estimulação precoce são determinantes para o seu 
desenvolvimento.  

Desde os primeiros momentos de vida a criança tem a 
necessidade de brincar, pensando nisso as atividades lúdicas irão 
auxiliar, pois isso faz com que a atenção da criança se volte ao 
tratamento, de uma maneira mais produtiva, para que as crianças se 
desenvolvam e para que obtenham um ajuste mental, físico e social 
(ROMÃO, 2009, p.3). 

É possível observar que crianças criadas em ambientes 
superprotetores acabam se tornando mais dependentes de seus 
cuidadores, interferindo no desenvolvimento da motricidade fina, 
afetando a participação das crianças em tarefas de vida diária, como 
se vestir, se alimentar e até mesmo brincar. Visto que os ambientes 
ricos em estímulos favorecem o desenvolvimento motor, com 
destaque para habilidades motoras finas, entende que o ambiente 
tem influência direta no desenvolvimento motor nos primeiros anos de 
vida (FERREIRA, 2018, p.3). 

As atividades terapêuticas podem ser traduzidas em tarefas 
funcionais ou em jogos sociais. No programa de tratamento para 
crianças com SD que tem um nível de atenção baixo, devem ser 
interessantes, divertidas e significativas, esse critério não apenas 
mantém o interesse, a cooperação e o entusiasmo, como também 
enfatizam a continuação nas atividades de vida diária (TECKLIN, 
2002, p.246). 

As brincadeiras têm o intuito de favorecer a participação da 
criança, o objetivo de interação é para que a criança não fique 
dispersa durante o tratamento. Devendo evoluir de acordo com o 
interesse dela, visto que o tratamento começa ainda criança e tente a 
ir até a sua vida adulta, pois os parâmetros são adquiridos ao longo 
do tratamento, que devem estimular a concentração e a atenção para 
que não fujam dos objetivos. 

Fisioterapia Aquática (FA) com seus efeitos físicos, 
fisiológicos e cinesiológicos advindos da imersão do corpo em piscina 
aquecida, é capaz de aumentar o metabolismo e diminuir a tensão 
muscular, proporcionando assim um ambiente agradável, confortável 
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e relaxante, sendo um excelente recurso terapêutico para auxiliar da 
reabilitação ou prevenção das alterações funcionais. Favorecendo o 
tratamento fisioterapêutico (FERREIRA, 2018, p.3). 

As dificuldades complexas e persistentes encontradas em 
crianças com retardo mental são frequentes e requerem métodos 
cada vez mais eficazes de avaliação e de tratamento 
fisioterapêuticos. No tratamento da criança com retardo mental, o 
fisioterapeuta é desafiado a usar várias habilidades, e se reinventar a 
cada dia para que o tratamento não fique monótono e consiga 
surpreender a cada sessão (TECKLIN, 2002, p.255). 

A Fisioterapia Aquática vem alcançando uma posição de 
destaque como um recurso de tratamento de disfunções 
neurológicas, permitindo ao paciente um programa de reabilitação de 
baixo impacto e com baixa velocidade de execução dos movimentos 
(ROMÃO, 2009, p.2). 

É visto que a hidroterapia é um método eficaz nas diversas 
patologias, o desafio está nas adaptações para cada doença, com 
isso o tratamento é exclusivo para cada tipo de paciente e patologia.  

Historicamente Charles Lowman foi o fundador os exercícios 
terapêuticos realizados na água, que começaram a ser feito nos 
Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, sendo uma proposta 
de tratamento, para indivíduos que possuíam patologias de origem 
reumáticas. Como as atividades realizadas na água tinham objetivos 
terapêuticos essa terapia passou a ser chamada de hidroterapia 
(VIDO, 2011, p.2). 

A Fisioterapia Aquática apresenta características importantes 
para a sua utilização em um programa terapêutico para pacientes com 
SD, trazendo resultados em diferentes fases da vida do indivíduo, 
desde o desenvolvimento motor, aquisição de posturas e ganho 
funcional, favorecendo a qualidade de vida e melhorando o 
desempenho físico, psicológico e social, sendo capaz de minimizar 
efeitos negativos da própria disfunção genética, enriquecendo  
aspectos motores como ganhos de força muscular associadas a 
resistências oferecidas pela água (FERREIRA, 2018, p.11). 

A hidroterapia promove liberdade dos movimentos e aumenta 
a sociabilização, sendo representada por um ambiente agradável e 
rico em estímulos, é auxiliada por atividades lúdicas com objetos 
terapêuticos próprios para o uso na água. Na síndrome de Down é 
comum acontecer de a criança portadora diminuir sua interação com 
o meio ambiente, limitando o trabalho do fisioterapeuta e o ambiente 
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lúdico da piscina se torna um ambiente propício a essa reabilitação 
(ROMÃO, 2009, p.5). 

Portanto, há necessidade de aprimorar o ambiente sempre 
que a criança portadora da SD apresentar desinteresse, para que seu 
ganho funcional e no desenvolvimento não seja prejudicado. 

A atividade aquática é capaz de proporcionar incontáveis 
benefícios para o indivíduo de uma forma global, obtendo ganhos em 
seu desenvolvimento que abrangem aspectos psicológicos, 
cognitivos, fisiológicos e sociais (VIDO, 2011, p.3). 

Com a confirmação que a água apresenta aspectos 
favoráveis para as intervenções terapêuticas, aspectos tais como 
densidade, flutuação e pressão hidrostática e como isso os estímulos 
essenciais para percepção corporal. Fazendo com que o corpo 
consiga desfrutar de forma mais leve e livre (FERREIRA, 2018, p.4).  

Os benefícios psicológicos que por meio de inúmeras 
atividades realizadas no meio aquático promovem sensações de 
conforto e independência, fazendo com que os efeitos psicológicos 
sejam positivos, com isso buscando novos caminhos e descobrindo o 
seu potencial. Uns dos efeitos positivos é da autoestima encontrada 
na atividade aquática, que são capazes de influenciar na persistência 
do tratamento (VIDO, 2011, p.3). 

O corpo interage de uma forma mais eficaz quando se 
trabalha também o psicológico, promovendo o relaxamento e a 
sensação agradável sendo estimulado por meio da água, obtendo 
assim uma boa percepção do tratamento. 

A hidroterapia é um recurso importante na reabilitação e 
prevenção de diversas alterações funcionais, pois com o corpo em 
imersão na piscina aquecida promovem diversos efeitos fisiológicos e 
cinesiológicos, que são explorados em benefícios do tratamento 
(ROMÃO, 2009, p.2).   

A hidroterapia é um dos métodos terapêuticos que utiliza 
recursos e princípios físicos da água em conjunto com a 
cinesioterapia e que é um eficaz recurso usado para auxiliar no 
tratamento de dificuldades motoras da síndrome de Down (ROMÃO, 
2009, p.4). 

Podendo perceber mudanças do dia a dia por meio das 
atividades aquáticas que conseguem proporcionar as pessoas 
sensações de conforto e independência, influenciando diretamente o 
seu desenvolvimento social (VIDO, 2011, p.11). 

As mudanças vistas no cotidiano podem ser perceptíveis 
através do humor, da participação social, desempenho funcional além 
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de outras atividades, reafirmando os resultados positivo do tratamento 
proposto.  

A atuação da fisioterapia aquática é potencializada por 
intermédio das respostas fisiológicas advindas da imersão e estão 
associadas ao uso de movimentos e exercícios típicos da fisioterapia 
(ROMÃO, 2009, p.3). 

No ambiente aquático o efeito do empuxo promove redução 
do peso corporal, e a força de arrasto aumenta a resistência à 
caminhada. Em comparação o peso corporal em ambiente aquático 
se torna mais fácil do que em ambiente terrestre, por diminuir o 
impacto do sistema musculoesquelético, promovendo uma maior 
facilidade de controlar os movimentos (FERREIRA, 2018, p.3). 

Assim que o indivíduo consegue perceber a diferença do 
ambiente e organizar as informações recebidas, seu corpo promove 
percepções do movimento sendo realizado, fazendo com que 
contribua para uma melhor integração sensorial, acarretando uma 
melhora significativa nas habilidades motoras antigravitacionais, e 
consequentemente seu desempenho no solo (MATIAS, 2016, p.2). 

Percebe-se que para uma melhora significativa há 
necessidade de o indivíduo ter uma percepção de si e do ambiente 
que está gerando uma conexão sensorial e assim atingindo o objetivo 
esperado. 

Os objetos escolhidos para aplicação de exercícios devem 
favorecer o interesse e a participação para que os exercícios sejam 
realizados com maior tempo, para que consiga trabalhar o sistema 
neural, melhorando a funcionalidade do cérebro na organização e 
processamento de informações sensoriais, estimulando o 
desenvolvimento motor. As atividades escolhidas devem exigir dos 
participantes ativação das funções mentais, um exemplo é a 
concentração e o raciocínio lógico. Buscando o entendimento da 
atividade e os limites propostos à criança, uma vez que ela precisará 
respeitar as regras das atividades e saber esperar (MATIAS, 2016, 
p.7). 

Crianças com síndrome de Down apresentam incapacidades 
significativas nas interações verbais-motoras, como respostas ou 
recepções que requerem habilidades auditivas ou vocal, sendo 
fundamental que o fisioterapeuta utilize objetos com demonstrações 
visuais, práticas e ensaios, pois essa criança demostrará mais 
facilidade de lembrar das regras e padrões apresentados para ela 
(TECKLIN, 2002, p.253). 
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Com explorações dos movimentos ajudaram a perceber e 
reconhecer o seu próprio corpo, como eles se movem, fazendo com 
que os exercícios na água exijam dos indivíduos muita concentração 
e atenção, uns dos fatores essenciais para o desenvolvimento 
cognitivo (VIDO, 2011, p.4).  

Dessa forma os exercícios realizados ao longo do tratamento 
se tornam cada vez mais definidos e objetivos, forçando a criança a 
novos desafios para aprimorar o seu desempenho. 

Fazendo com que os aspectos que estimulam o 
desenvolvimento sejam descobertos pelo seu próprio corpo dentro da 
água, buscando entender os movimentos realizados, ativando canais 
exteroceptivos, proprioceptivos e interoceptivos (FERREIRA, 2018, 
p.9). 

Uns dos fatores fundamentais é a visão para se manter em 
equilíbrio, quando se perde há uma dificuldade de se manter, 
causando facilmente os desequilíbrios, buscando estratégias para 
realização de novos exercícios sendo elaboradas pelo sistema 
nervoso central. Dessa forma, os outros sistemas atuam em relação 
a posição, movimentos corporais e propriocepção, como alinhamento 
corporal da cabeça, tronco e quadril, agindo assim o equilíbrio estático 
e dinâmico (MATIAS, 2016, p.7). 

O equilíbrio é considerado o ponto de partida para controle na 
água, pois também exige forças neste momento, apesar que o 
desequilíbrio seja maior no meio aquoso, de contrapartida a 
hidroterapia oferece várias posturas que permitem o equilíbrio na 
água (ROMÃO, 2009, p.3).  

Apesar da hidroterapia oferecer várias técnicas e posturas 
para o equilíbrio dentro da água, não podemos deixar de mencionar 
a importância de passar confiança para o indivíduo, fazendo assim 
uma conexão entre paciente e terapeuta, que é um fator determinante 
para o sucesso do tratamento. 

Para obter ganhos no equilíbrio, serão necessários ajustes na 
profundidade da piscina, os exercícios psicomotores estão 
relacionados a altura a ser trabalhada, ou seja, com uma redução de 
70% do peso dos indivíduos, que significa ter a água na altura do 
processo xifoide onde conseguimos aumentar a flutuação durante a 
realização dos exercícios aplicados (MATIAS, 2016, p.8). 

Assim, a água é utilizada com fins terapêuticos tendo efeitos 
fisiológicos, em água aquecida podendo ter resultados eficazes, 
rápidos ou tardios, e com melhora significativa em pacientes com 
distúrbios neurológicos (ROMÃO, 2009, p.5). 
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Os objetivos de tratamentos estabelecidos vão depender da 
compreensão da patologia primária e dos déficits consequentes, 
observando a particularidade de cada criança, obtendo um tratamento 
individualizado e totalmente personalizado (TECKLIN, 2002, p.256). 

Dessa forma, o tratamento será eficaz e bem-sucedido para 
cada paciente de forma diferenciada e definida, vendo assim as 
limitações e superações alcançadas pelo paciente. 

As crianças com síndrome de Down possuí características 
importantes, então para estabelecer condutas é necessário o domínio 
adequado sobre as atividades realizadas, e que não haja movimentos 
bruscos do pescoço (VIDO, 2011, p.7). 

Exercícios de contato físico devem ser evitados, pois podem 
resultar em danos a coluna cervical, por ser considerada arriscada 
principalmente para crianças, como mergulho, futebol e atividades 
que pressionem a cabeça e o pescoço, pois envolvem o alto risco de 
possíveis traumas (TECKLIN, 2002, p. 254).  

Os exercícios complexos buscam maior controle postural e 
concentração, assim também coordenação motora, equilíbrio estático 
e dinâmico, podemos citar alguns exemplos de exercícios que podem 
ser realizados, como equilibrar a bola de pingue-pongue em uma 
colher andando pela piscina, dançar vários ritmos e também pular na 
cama elástica (MATIAS, 2016, p.5).  

A preocupação está na execução de exercícios inadequados, 
por poderem prejudicar o indivíduo, mas é algo a ser avaliado pelo 
profissional responsável, que irá avaliar se a criança tem controle 
postural, equilíbrio e coordenação motora. E usar a criatividade para 
elaboração dos exercícios lúdicos e principalmente aqueles que 
simulam as atividades de vida diária, e que instigue o paciente a se 
desafiar a adquirir novas habilidades. 

A reabilitação de pacientes neurológicos com relação a água 
aquecida adequadamente em torno de 32 a 33°C é bastante favorável 
e positiva para uma "normalidade do tônus" enquanto se atende o 
paciente permitindo uma reeducação motora e reabilitação funcional 
(ROMÃO, 2009, p.5). 

O ambiente aquático é capaz de promover e estabelecer 
melhora do desenvolvimento neuropsicomotor, por meio de exercícios 
psicomotores, assim como a funcionalidade e atividades da vida 
diária, sendo um ambiente rico em estímulos e muito propício, 
utilizado como terapia no desenvolvimento de crianças com síndrome 
de Down (MATIAS, 2016, p.9).   
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Considerações Finais 
O desenvolvimento do estudo possibilitou uma análise de 

como a hidroterapia é importante e eficaz na vida de uma criança com 
síndrome de Down, segundo estudos, tem um grande potencial no 
desenvolvimento motor, pois necessita de estímulos precocemente 
para que esse desenvolvimento aconteça de forma acelerada, 
evitando problemas tardios. 

A finalidade do estudo é demonstrar que a hidroterapia é 
capaz de acelerar o processo do desenvolvimento motor em crianças 
com síndrome de Down, tendo assim a seguinte hipótese a 
hidroterapia com todos seus princípios e recursos é capaz de 
promover estímulos, acelerando o processo de desenvolvimento 
motor. 

Para compreensão desse estudo obteve objetivo geral e 
específicos. O primeiro, de forma geral é indicar como a hidroterapia 
é capaz de acelerar o processo do desenvolvimento motor em 
crianças com síndrome de Down. Visto que as crianças com atraso 
no desenvolvimento motor requerem toda atenção, logo em seguida 
definiram-se os objetivos específicos: propor que o ambiente rico em 
estímulos pode ser muito produtivo no tratamento; analisar fatores 
que podem influenciar no desenvolvimento motor, identificar que as 
crianças com síndrome de Down se interagem bem no meio aquático. 

Este trabalho é oportuno para o profissional da saúde que 
busca diversas características de um olhar diferenciado para o 
indivíduo, assim a ciência lida diretamente tanto com evidências 
quanto com a prática, tendo uma reabilitação adequada para 
interação do indivíduo na sociedade. 

A totalidade dos resultados obtidos com esse trabalho 
possibilitou a comprovação do problema, tendo em vista o impacto 
positivo na vida de uma criança com síndrome de Down, e sua 
qualidade de vida. 
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CAPÍTULO 6 
OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO 

DAS DIMENSÕES HUMANAS EM CRIANÇAS COM  
SÍNDROME DE DOWN 

 
The Effects of Physical Activity on the Development of Human 

Dimensions in Children with Down Syndrome 
 

Los Efectos de la Actividad Física en el Desarrollo de las 
Dimensiones Humanas en Niños con Síndrome de Down 

 
Carla Chiste Tomazoli Santos19 

Sandoval Júnio Veloso de Oliveira Fernandes20 
 
Resumo 
O tema deste capítulo é Os Efeitos da Atividade Física no 
Desenvolvimento das Dimensões Humanas em Crianças com 
Síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: “As 
atividades físicas influenciam no desenvolvimento das dimensões 
humanas de uma criança com síndrome de Down?”. Cogitou-se a 
seguinte hipótese “colocar uma criança com síndrome Down em 
qualquer tipo de escola, que inclua atividade física, proporciona para 
estes indivíduos um melhor desenvolvimento”. O objetivo geral é 
“analisar os efeitos da atividade física no desenvolvimento das 
dimensões humanas de crianças com síndrome de Down”. Os 
objetivos específicos são: “buscar informações sobre como e se 
essas crianças estão tendo a oportunidade de serem estimuladas nas 
escolas”; “entender a fisiologia das crianças como síndrome de 
Down”; “compreender como a sociedade ainda possui preconceitos 
em relação a pessoas com deficiência”. Este trabalho é importante 
para um profissional de saúde devido a necessidade de entender que 
indivíduos com deficiência também podem se desenvolver ao máximo 
dentro de suas limitações; para a ciência, é relevante por agregar 
mais conhecimento sobre o tema, fazendo com que outros 
profissionais possam ter material de estudo para aprofundarem seus 
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conhecimentos; para sociedade busca-se a quebra de paradigmas de 
que pessoas com deficiência são incapazes, conscientizando a 
população sobre a importância de inclusão desses indivíduos no 
âmbito social. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de três meses. 
 
Palavras-chave: Atividade Física. Síndrome de Down. Dimensões 
Humanas. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is the effects of physical activity on the 
development of human dimensions in children with Down syndrome. 
The following problem was investigated: “Do physical activities 
influence the development of the human dimensions of a child with 
Down syndrome?”. The following hypothesis was considered: “placing 
a child with Down syndrome in any type of school, which includes 
physical activity, provides these individuals with a better 
development”. The general objective is “to analyze the effects of 
physical activity on the development of the human dimensions of 
children with Down's syndrome”. The specific objectives are: “to 
search for information about how and if these children are having the 
opportunity to be stimulated in schools”; “to understand a little about 
the physiology of children as Down syndrome”; “to understand how 
society still has prejudices in relation to disabled people". This work is 
important for a health professional due to the need to understand that 
individuals with disabilities can also develop to the maximum within 
their limitations; for science, it is relevant for adding more knowledge 
on the subject, making other professionals able to have study material 
to deepen their knowledge; society seeks to break the paradigms that 
people with disabilities are incapable, making the population aware of 
the importance of including them in the social sphere. This is a 
qualitative theoretical research lasting three months. 
 
Keywords: Physical activity. Down's syndrome. Human Dimensions. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es los efectos de la actividad física en el 
desarrollo de las dimensiones humanas en niños con síndrome de 
Down. Se investigó el siguiente problema: “¿Las actividades físicas 
influyen en el desarrollo de las dimensiones humanas de un niño con 
síndrome de Down?”. Se consideró la siguiente hipótesis: “colocar a 
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un niño con síndrome de Down en cualquier tipo de escuela, que 
incluya actividad física, proporciona a estos individuos un mejor 
desarrollo”. El objetivo general es "analizar los efectos de la actividad 
física en el desarrollo de las dimensiones humanas de los niños con 
síndrome de Down". Los objetivos específicos son: "buscar 
información sobre cómo y si estos niños tienen la oportunidad de ser 
estimulados en las escuelas"; "comprender un poco sobre la fisiología 
de los niños como síndrome de Down"; "comprender cómo la 
sociedad todavía tiene prejuicios en relación con personas con 
deficiencia". Este trabajo es importante para un profesional de la salud 
debido a la necesidad de comprender que las personas con 
discapacidad también pueden desarrollarse al máximo dentro de sus 
limitaciones; para la ciencia, es relevante para agregar más 
conocimiento sobre el tema, haciendo que otros profesionales puedan 
tener material de estudio para profundizar su conocimiento; La 
sociedad busca romper los paradigmas de que las personas con 
discapacidad son incapaces, haciendo que la población sea 
consciente de la importancia de incluirlos en la esfera social. Esta es 
una investigación teórica cualitativa que dura tres meses. 
 
Palabras clave: Actividad física. Sindrome de Down. Dimensiones 
humanas. 
 
Introdução 

As barreiras que um indivíduo com síndrome de Down tem de 
se tornar independente estão ligadas a um bom tratamento, 
objetivando a melhora a longo prazo, podendo ser amenizado por 
meio da atividade física. A prática regular de atividade física é de 
suma importância para a melhora da qualidade de vida dos indivíduos, 
por causa de seus inúmeros benefícios por parte das ações 
fisiológicas realizadas pelo exercício, por isso é indispensável na 
rotina dos seres humanos, o que compreende a todos, mesmo 
aqueles que possuem limitações, como as pessoas que possuem 
síndrome de Down.  

Pessoas com síndrome de Down estão cada vez mais 
inclusos na sociedade e frequentam instituições especiais, escolas 
regulares, praticam atividades físicas, trabalham e possuem vida ativa 
na sociedade. A participação desses indivíduos em programas de 
esporte adaptados já é uma realidade, e os benefícios que essas 
atividades físicas proporcionam a eles é muito importante para o 
desenvolvimento humano com um todo (CARVALHO et al, 2008).  
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Este capítulo se propõe a responder ao seguinte problema: 
As atividades físicas, sendo elas programadas, orientadas ou lúdicas, 
influenciam no desenvolvimento das dimensões humanas de uma 
criança com síndrome de Down?. Um bom tratamento realizado em 
crianças com síndrome de Down, neste caso utilizando a atividade 
física como um único instrumento ou em conjunto com outros, 
potencializa o desenvolvimento desses indivíduos. 

A realização de atividades físicas é um instrumento 
importante para a reabilitação de um indivíduo com síndrome de 
Down, uma vez que ele apresenta um grau de potencial residual que 
deve ser trabalhado em busca de uma melhor qualidade de vida, 
desenvolvendo suas aprendizagens nos campos humanos, motores, 
cognitivos, emocionais e sociais (CARVALHO et al, 2008).   

A hipótese levantada frente ao problema em questão foi de 
colocar uma criança com síndrome Down em qualquer tipo de escola 
para que ela possa ser incentivada a tentar e a crescer, progredindo 
para o seu potencial máximo. A atividade física funcionará como um 
fator importante na vida de um indivíduo com síndrome de Down, 
proporcionando capacidade de se desenvolver, buscando atingir o 
máximo de suas capacidades, porém dentro de suas limitações, em 
um ambiente que propícia o início para tudo isso, que é a escola ou 
até mesmo os centros de ensino especial.  

Inserir uma criança com síndrome de Down em qualquer tipo 
de escola, desde que seja orientado, oferece a ela o gozo em se 
descobrir, alcançado futuramente um melhor desempenho, uma vez 
que é incentivada a crescer e atingir seu potencial máximo, e é no 
ambiente escolar que encontramos a educação física e o seu principal 
objetivo é promover o desenvolvimento por meio do gesto motor, ou 
seja, da atividade física (CANNING, 1998). 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os efeitos da 
atividade física no desenvolvimento das dimensões humanas de 
crianças com síndrome de Down. Deve-se compreender como os 
aspectos sociais, psíquicos e motores respondem aos estímulos 
causados pela atividade física. 

A atividade física promove vários benefícios físicos e sociais, 
fazendo com que as pessoas com síndrome de Down possam se 
relacionar com diferentes pessoas durante a prática da atividade, o 
que facilita sua interação com a sociedade, proporcionando melhora 
da sua autoestima, como também o sentimento de que é possível 
viver uma vida como todos, sem exclusão (CARVALHO et al, 2008). 
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Os objetivos específicos deste trabalho são buscar 
informações sobre como e se essas crianças estão tendo a 
oportunidade de serem estimuladas nas escolas; entender a fisiologia 
das crianças como síndrome de Down e como ela influencia no 
desenvolvimento delas; compreender como a sociedade ainda possui 
preconceitos em relação a pessoas com deficiência. 

As políticas públicas e a legislação em educação inclusiva 
promovem e garantem o acesso ao ensino básico de alunos em 
condição de deficiência. Ao se designar a Educação Especial como 
modalidade que complementa a Educação Básica subentende-se que 
tal modalidade também encontra espaço para trabalhos pedagógicos 
na Educação Infantil (BRASIL, 2001). Porém, aspetos importantes 
geram limitações na adesão desses indivíduos nesses ambientes, 
como a partir das palavras que identificam tais pessoas, diante disso 
pode-se perceber a complexidade do problema pelo qual passam os 
deficientes, normalmente a imagem que se tem dessas pessoas está 
baseada em representações negativas, pessimistas e 
discriminatórias, que infelizmente ainda estão prevalentes no meio 
social até hoje (RIBAS, 1985). 

É evidente a grande importância desse estudo para os 
profissionais da saúde, uma vez que quanto mais pesquisas e 
trabalhos elaborados nessa área, maior é a quantidade de conteúdo 
produzido. A partir dessas informações, os profissionais se tornam 
mais confiantes para trabalhar com as crianças com síndrome de 
Down, extraindo desse público uma evolução satisfatória de seus 
desempenhos humanos.  

Para a ciência fica a contribuição de mais conteúdo em 
relação ao tema, para o estudo de outros profissionais gerando 
capacitação. O acúmulo de informações, que se complementam e 
que se confirmam, geram veracidade dos fatos, assim como 
embasamento teórico para futuros trabalhos a serem realizados.  

As informações esclarecidas e confirmadas no presente 
trabalho produzem novos horizontes quanto à sociedade para com o 
deficiente. Os paradigmas de fragilidade e ineficiência caem por terra, 
mudando aos poucos uma sociedade rígida e exclusiva, fazendo com 
que aceite o deficiente como qualquer outro cidadão que a compõe. 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa teórica, 
bibliográfica, com fundamento em artigos científicos e livros 
acadêmicos, bem como em lei, doutrina ou jurisprudência.  

Para a realização do estudo foram pesquisados artigos 
científicos no banco de dados do Google Acadêmico, foram 
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selecionados artigos para a realização do referencial teórico a partir 
das palavras-chave: Atividade Física, Síndrome de Down, Dimensões 
Humanas, Deficiente físico. 

Como critérios de exclusão dos artigos científicos, foram 
escolhidos os artigos com um autor ou mais. Esta pesquisa de revisão 
de literatura tem o tempo previsto de três meses. No primeiro mês 
realizou-se o levantamento do referencial teórico; no segundo mês, a 
revisão da literatura; no terceiro mês, a elaboração dos elementos 
pré-textuais e pós-textuais que compõem todo o trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, na qual os autores 
trataram os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, 
considerando os aspectos relevantes levantados pelos seus 
respectivos autores. 

A pesquisa bibliográfica é realizada com o intuito de levantar 
um conhecimento disponível sobre teorias, objetivando analisar, 
produzir ou explicar um objeto sendo investigado. A pesquisa 
bibliográfica busca averiguar as principais teorias de um tema, e pode 
ser feita com diversos propósitos (CHIARA, KAIMEN, et al., 2008). 
 
Os Efeitos da Atividade Física no Desenvolvimento das 
Dimensões Humanas em Crianças com Síndrome de Down 

Desde a Grécia antiga, a atividade física é praticada por 
indivíduos deficientes, contudo, o avanço maior desses indivíduos 
dentro do desporto foi após a Segunda Guerra Mundial, cujo a 
finalidade da atividade física teve um maior avanço no âmbito da 
reabilitação física, social e psíquica. A prática de atividades físicas por 
pessoas deficientes, sendo elas de lazer ou desportivas, traz efeito 
positivos para a saúde física, mental e social. (NOCE et al, 2009). 

A prática de atividade física regular para a reabilitação de 
pessoas com deficiências disponibiliza inúmeros benefícios, dentre 
eles, colaborar para a aceitação das suas limitações, fazendo com 
que o indivíduo se aceite, trabalhando dentro das suas capacidades; 
afasta pensamentos pessimistas, gerando sempre força para tentar 
evoluir; valorizar a autoestima, disponibilizando a ele a oportunidade 
de se superar, alterando a sua visão perante a vida; reforçar a vontade 
para ação, resultando em inclusão ao meio social (OLIVEIRA et al, 
2016). 

Da mesma maneira que a população em geral, os deficientes 
também sofrem com o estilo de vida sedentário, isso influência 
diretamente e o torna mais suscetível a uma série de fatores que 
desencadeiam comorbidades, que os tornam ainda mais debilitados 
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(NOCE et al, 2009). Estudos apontam que deficientes físicos que 
ingressam em atividades físicas, quando se tratam de iniciantes, 
possuem distúrbios do sono e depressão (MELLO et al, 1995). 

  É importante ressaltar a importância do apoio familiar e da 
rede de contato social do indivíduo deficiente para que ele possa 
adotar um estilo de vida mais saudável e ativo, para que assim 
consiga vencer certos preconceitos, e por meio da prática de 
atividades físicas alcançar seu desenvolvimento biopsicossocial 
(NOCE et al, 2009). 

Com base na importância da atividade física para pessoas 
com deficiência, destaca-se o indivíduo com síndrome de Down que 
é o foco central desse trabalho, o qual quando desfruta de uma vida 
mais ativa os benefícios são inúmeros, como já citados anteriormente, 
também são vistos em suas vidas, como, por exemplo, as respostas 
positivas quanto a melhora em seus âmbitos físico, psíquico e social. 
Porém, antes de entender cada uma das áreas das dimensões 
humanas que são influenciadas pela prática de atividades físicas, é 
necessário compreender os aspectos fisiológicos do indivíduo com 
síndrome de Down, uma vez que, as respostas são geradas de acordo 
com as individualidades da síndrome. 

 Calcula-se que em média para cada oitocentas pessoas que 
nascem, pelo menos uma apresentará síndrome de Down. No Brasil, 
a população de indivíduos que possuem síndrome de Down é 
numerosa, sendo estimado que pelo menos cem mil brasileiros 
apresentem a deficiência. Grande parte dessa população está 
inserida em programas de reabilitação e educação especial 
(GIMENEZ, 2007). 

Dentre as síndromes existentes a síndrome de Down é uma 
das mais estudadas pela ciência. Possui como característica central 
uma distribuição cromossômica inadequada, que ocorre durante o 
processo de meiose, fase da divisão celular (SCHAWARTZMAN, 
1999). A síndrome de Down apresenta diversas peculiaridades 
físicas, como dentes pequenos, língua protrusa, palato elevado, prega 
epicântica  e formato oblíquo da fenda palpebral, mãos grossas e 
curtas, dedo mínimo arqueado, cabeça e porção occipital do crânio 
achatados, genitais poucos desenvolvidos (GIMENEZ, 2007). 

As diversas repercussões fisiológicas quanto à síndrome 
alcança diversos campos da esfera humana, um exemplo é a 
condição motora, resultando em limitações para a execução de 
diversas tarefas motoras, sendo que essas limitações têm a 
possiblidade de contribuir para problemas, como o sedentarismo. O 
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sedentarismo gera diversas preocupações, uma vez que, contribui 
para a diminuição do envolvimento de indivíduos com síndrome de 
Down em relação atividade motora, o que aplica prejuízo direto para 
os mesmos na idade adulta, quando observa-se um acervo motor 
reduzido (GIMENEZ, 2007). 

Ainda dentro das repercussões fisiológicas, porém de uma 
forma detalhada, serão apresentadas algumas das principais 
características estruturais e funcionais do indivíduo com síndrome de 
Down. Em relação ao aparelho locomotor, que apresenta as 
alterações mais recorrentes, são encontrados aspectos como 
frouxidão ligamentar, no qual, a maioria das vezes, está ligado a 
particularidades articulares, como a rotação acentuada da articulação 
coxo-femoral (BLOCK, 1991). 

É importante ressaltar que as alterações do aparelho 
locomotor têm relação direta com a composição corporal desses 
indivíduos, no qual apresentam uma grande prevalência em casos de 
obesidade, que resulta em prejuízos no sistema do aparelho 
locomotor, comprometendo as estruturas articulares, principalmente 
as articulações do tornozelo e joelho, devido ao sobrepeso 
(GIMENEZ, 2007). 

No sistema cardiorrespiratório encontra-se disfunções como 
alterações nos septos atrial e ventricular, que dependendo de sua 
gravidade requerem intervenção cirúrgica, ou trabalha-se com a 
limitação das zonas de intensidade e duração das atividades motoras. 
Recomenda-se a restrição de atividades físicas que trabalham com 
contração isométrica, pois elas podem elevar de forma abrupta a 
pressão arterial, e de atividades anaeróbicas, pelas altas exigências 
sobre o sistema cardiovascular.  

O sistema metabólico apresenta baixos níveis de aminoácido 
hidroxi-triptofano, cuja a ação é a condução do impulso nervoso, 
juntamente com esse fator, tem sido apontado a incidência de 
problemas neuroquímicos, englobando enzimas como a 
fosfofrutoquinase e dióxido dismutase, que podem derivar o 
envelhecimento precoce, e o problema de Alzheimer (EBERHARD et 
al, 1997). Outras pesquisas apontam a existência de anormalidades 
nas concentrações de zinco plasmático, resultante de alterações da 
glândula tireoide, assim como a presença de problemas 
gastrointestinais, que podem afetar as próprias funções endócrinas, a 
maturação cerebral e o desempenho em tarefas com alta exigência 
cognitiva (GIMENEZ, 2007). Ainda dentro do sistema metabólico é 
importante ressaltar novamente um aspecto já abordado, que é a 
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obesidade, que pode ser resultado de diversos fatores como o 
hipotireoidismo, baixa estatura, falta de controle adequado sobre a 
alimentação, baixa taxa de metabolismo basal e a hipotonia 
(SCHWARTZMAN, 1999). 

Em relação ao sistema nervoso, em específico o central, nos 
mecanismos de processamento de informações, evidencia-se que os 
indivíduos que possuem síndrome de Down exibem índices elevados 
de problemas sensoriais e perceptivos. Dentre os problemas 
principais estão os visuais, como nistagmo, estrabismo e miopia; os 
auditivos, envolvendo condução e percepção; e os olfatórios. 

Ainda no sistema nervoso central, outras características são 
encontradas, como o formato esférico, o tamanho pequeno do 
cérebro, o número reduzido de sulcos secundários em relação aos 
indivíduos normais, e a limitação no desenvolvimento dos giros 
temporais (GIMENEZ, 2007). São encontradas diferença nas células 
nervosas, na qual evidenciam-se nos dendritos e axônios dos 
neurônios piramidais do córtex motor, o que resulta em problemas de 
fragmentação e necrose desses prolongamentos, assim como 
diferenças na atividade elétrica do cérebro. Em decorrência desse 
fator, existe a limitação para a ocorrência das conexões sinápticas, ou 
seja, afeta a transmissão neural do impulso nervoso. Também são 
apesentados a existência de células nervosas atrofiadas, que podem 
estar ligadas aos problemas de decodificação de informações visuais 
e temporais (GIMENEZ, 2007). As alterações relacionadas ao 
controle de ritmo, coordenação, timing e equilíbrio são provenientes 
de problemas no cerebelo e gânglios da base, que apresentam 
tamanho reduzido (BLOCK, 1991). Todas as alterações nervosas 
contribuem para as dificuldades motoras que os indivíduos com 
síndrome de Down apresentam. 

Sobre o sistema muscular, a hipotonia muscular é principal 
característica, e esta está ligada a disfunções do sistema nervoso 
central, em específico a estruturas como cerebelo e gânglios da base. 
A hipotonia resulta em dificuldades no controle e recrutamento das 
fibras musculares, e pode ser percebida por meio de alterações como 
problemas posturais, aumento da resistência das articulações em 
relação a moimentos passivos e aumento de mobilidade articular 
(GIMENEZ, 2007). 

Em resumo sobre os aspectos fisiológicos dos indivíduos com 
síndrome de Down citados anteriormente, pode-se dizer que as 
peculiaridades de ordem estrutural e funcional encontradas na 
composição corporal, sistema cardiorrespiratório, no aparelho 
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locomotor e no sistema metabólico relacionam-se com as 
capacidades físicas, sendo elas a flexibilidade, resistência muscular e 
capacidade aeróbica. E pode-se dizer também que as peculiaridades 
do sistema nervoso central estão ligadas as capacidades motoras, 
sendo elas equilíbrio, lateralidade, tempo de reação, controle de força, 
controle de velocidade, ritmo e agilidade (GIMENEZ, 2007).  

Com base nas informações sobre a fisiologia dos portadores 
síndrome de Down, é importante discorrer sobre ele e o seu 
desenvolvimento psicomotor, que demostram os diversos efeitos que 
a sua fisiologia própria causam, quando requerido que o corpo 
trabalhe como um todo, e que tem resultado direto no direcionamento 
do trabalho de evolução do indivíduo em todas as suas dimensões. 

As deficiências motoras dos indivíduos com síndrome de 
Down estão fortemente mais vinculadas a insuficiente estimulação 
ambiental do que aos fatores biológicos, ou seja, os fatores 
fisiológicos não são barreiras imutáveis para o desenvolvimento 
desses indivíduos, pois quanto mais precocemente forem 
estimulados, melhores serão os seus ganhos quanto a sua qualidade 
de vida em geral (OLIVEIRA et al, 2016). Porém, independente da 
pouca estimulação ambiental, é comprovado que crianças com 
síndrome de Down, tem o seu desenvolvimento comprometido, 
mostrando ser inferior ao desenvolvimento de crianças sem 
deficiência (LEITE, 2007).  

A criança com síndrome de Down apresenta déficit de 
atenção, que compromete e dificulta a realização de tarefas e o 
relacionamento interpessoal, também apresenta dificuldades em 
entender informações do ambiente ou tarefa, o que defini o prejuízo 
em sua capacidade de atenção (OLIVEIRA et al, 2016). 
Características que reforçam o seu comprometimento cognitivo por 
parte dos aspectos fisiológicos relacionados ao sistema nervoso. 

Ainda em relação ao desenvolvimento motor de crianças com 
síndrome de Down, elas apresentam diferenças em relação ao tempo 
de aquisição dos principais marcos motores quando comparado a 
crianças normais, porém apresentam a mesma sequência de 
desenvolvimento (POLASTRI; BARELA, 2002). 

O sedentarismo é uma realidade de inúmeras crianças com 
síndrome de Down, proveniente de suas limitações motoras 
(OLIVEIRA et al, 2016). O que contribui para a obesidade e as 
inúmeras repercussões no aparelho locomotor, sistema metabólico e 
cardiorrespiratório. 
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Sendo assim, pode-se reforçar a importância da 
psicomotricidade, a qual é encontrada em todo e qualquer gesto no 
crescimento e desenvolvimento da criança, o que lhe atribui grande 
relevância no desenvolvimento global do indivíduo. Crianças com 
síndrome de Down necessitam de um programa de intervenção 
psicomotora, uma vez que é uma das ferramentas mais poderosas 
que se tem para que o indivíduo possa expressar seus 
conhecimentos, ideias, sentimento e emoções, ou seja, trabalhar 
todas as suas dimensões humanas. Tendo como base a ideia central 
da psicomotricidade, é evidente como ela pode contribuir e oferecer 
condições favoráveis para o desenvolvimento das crianças com 
síndrome de Down (OLIVEIRA et al, 2016). 

A psicomotricidade trabalha o indivíduo de forma global, no 
caso do portador de síndrome de Down, existe a possibilidade de 
sanar as suas limitações por conta sua fisiologia. A atividade física 
está atrelada ao movimento humano, tudo aquilo que nos retira de um 
estado de repouso nos fazendo gastar energia é considerado uma 
atividade, ou seja, a psicomotricidade entra dentro dessa esfera, 
porém com objetivos específicos no desenvolvimento humano, e para 
entender o ser humano como um todo, é necessário compreender as 
suas dimensões motora, cognitiva, afetiva e social. 

Na atualidade, a escola tem papel fundamental no 
desenvolvimento de seus indivíduos, e é dentro das práticas 
pedagógicas propostas que se busca a evolução de todas as 
potencialidades humanas, sejam elas motoras, afetivas, sociais, 
cognitivas, artísticas, linguísticas, entre outras. Entende-se que a 
natureza humana não é exclusivamente biológica, o ser humano é 
formado por um conjunto de dimensões, o seu lado social constrói a 
sua cultura, que é fundamentada na linguagem, o que caracteriza a 
humanização, e que está ligada aos campos emocionais, cognitivos, 
psicológicos e sociológicos, que compõe de forma integral o sujeito 
(RIBEIRO, 2015).  

A dimensão cognitiva é definida, na maioria das vezes, como 
inteligência, a capacidade de raciocinar, uma vez que está ligada a 
mente humana, demonstrando a importância de estimular os 
indivíduos a desenvolverem suas capacidades cognitivas, 
trabalhando aspectos como atenção e percepção, potencializando a 
aprendizagem. O motor é responsável pelo desenvolvimento das 
habilidades físicas dos indivíduos, envolve a maturação do sistema 
nervoso central, a interação com o ambiente e os estímulos que 
recebe. A dimensão afetiva direciona a autoestima, possibilitando 
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conhecer a diversidade, assim como os diversos contextos que regem 
a vida, a relação para com o outro, e o seus próprios sentimentos. O 
desenvolvimento social desenha o ser humano, a sua linguagem, e a 
sua cultura. É responsável pela formação dos laços entre os 
indivíduos, é visto como uma necessidade essencial, o qual comunica 
os indivíduos entre si e com o meio externo (RIBEIRO, 2015). 

Ao compreender um pouco das dimensões humanas, torna-
se evidente que as mesmas são essenciais para o ser humano, elas 
o desenham como um todo e são indissociáveis, uma vez que o motor 
necessita do cognitivo para a manutenção e realização das 
habilidades, como mensurar quantidade de força, ou até mesmo 
noções de tempo e espaço temporal, para ajustar a velocidade ao 
correr, e o cognitivo necessita do motor para a manutenção da 
funcionalidade de suas estruturas, que precisam constantemente de 
estímulos. A dimensão afetiva está ligada ao social, à interação entre 
as pessoas no meio social, ela fortalece os laços entre indivíduos, 
atribuindo valores e graus de importância as pessoas que o cercam;  
cognitiva tem a função de organizar as informações coletadas nesses 
âmbitos, além de processa-las; e a motora gera as diversas 
expressões – de como esse indivíduo se comunica e se relaciona com 
o ambiente social e se expressa para com o outro. 

A partir das informações já apresentadas até o momento, o 
raciocínio do tema central ganha corpo e significado, ao abordar os 
aspectos fisiológicos da criança com síndrome de Down e apresentar 
as dimensões humanas dos indivíduos no geral, pode-se agora 
demonstrar as mudanças que atividade física tem sobre esses 
indivíduos, em relação ao seu desenvolvimento global, não só por 
parte física, mas também como mental e social. 

A estimulação por meio do brincar é uma das melhores 
formas para se trabalhar com uma criança com síndrome de Down, e 
através do brincar e das atividades que envolvam a linguagem 
artística o indivíduo passa a se desenvolver de forma prazerosa e sem 
ser exaustivo. Porém, existem outras atividades que promovem 
desenvolvimento, como as estimulações psicomotoras, algumas 
modalidades de exercício que dão mais liberdade ao praticante, como 
a natação, e algumas mais metódicas e sistemáticas, que mesmo não 
sendo lúdicas, exploram o global de um indivíduo, como as lutas. Ao 
se tratar das lutas, principalmente quando ministradas as crianças, 
existe a flexibilidade do encaixe das brincadeiras, uma vez que, esse 
público exige desse requisito para uma melhor aprendizagem. 
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Os vários estímulos provocados pelo ato do brincar, 
bombardeia a criança com uma confusão de informações, porém 
dentro desse aglomerado de estímulos existe uma ordem (CINTRA et 
al, 2015). Em meio a ludicidade há um sistema que ao contrário do 
que se imagina, de forma negativa, pode até causar prejuízos 
intelectuais. A brincadeira contribui para que a criança crie um mundo 
para si, e a partir desse mundo se afirmar com mais segurança nas 
leis que regem o mundo real. Esse absurdo imaginário parece ser 
perigoso, uma vez que pode-se subentender, que a criança se 
desprende do mundo real, firmado em ideias e objetivos, contudo 
essa esfera imaginária promove, ressalta, destaca, e reforça na 
criança a sensação da realidade (VYGOTSKY, 2001).  

No ato de brincar as crianças entram em contato com novas 
possibilidades, novos objetos e sentimentos, são capazes de criar um 
mundo completamente novo, para muitos, o brincar pode parecer algo 
simples, porém é muito complexo, e exige muito da criança. É dentro 
desse poderoso mundo de imaginação que a criança com síndrome 
de Down também se desenvolve, entrando em contato com outros 
indivíduos, construindo sua identidade, autonomia e a realidade que 
o cerca.  

Um exemplo de atividade lúdica que explora um mundo 
completamente e único, e disponibiliza as crianças a liberdade de se 
expressar com seus corpos, é a dança. É através dela que se pode 
trabalhar com todas as formas de movimentação do corpo, ela tem o 
poder de expressar sentimentos, exercitar a memória, a atenção e 
promover a socialização da criança (CINTRA et al, 2015). Com a 
dança alcançamos potentes resultados quanto ao desenvolvimento 
dos campos social, afetivo, cognitivo e motor nos indivíduos, e ela se 
torna uma excelente aliada para o profissional, quando utilizada para 
se trabalhar com crianças com síndrome de Down, pois elas são 
capazes de usufruir dos inúmeros benéficos que a dança proporciona. 

A dança tem diversos efeitos para a criança com síndrome de 
Down, ela diminui suas limitações quanto ao retardo mental, 
desenvolvimento motor, obesidade, alterações da coluna cervical, 
hipotonia, ganho de aptidão do sistema cardiorrespiratório, dentre 
outros. A melhora desses fatores fisiológicos contribui para o 
desenvolvimento do portador de síndrome de Donw, e essa fator anda 
em conjunto com a evolução das dimensões do indivíduo. Ao 
encontrar prazer em realizar a dança, a criança com síndrome poderá 
buscar pelo desconhecido, fazendo com que descubra que seus 
corpos podem ser utilizados como meio de comunicação, quebrando 
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as barreiras de utilizá-lo como tal (LIMA, 2010). A arte de imaginar, 
criar e refletir isso através do corpo contribui com as áreas motora e 
cognitiva. 

Por intermédio da dança a criança com síndrome de Down 
encontra uma nova linguagem, capaz de vencer os preconceitos 
impostos pela sociedade, ao se expressar com o corpo, ela 
preencherá espaços que antes eram provocados pela ineficiência de 
sua comunicação, um corpo que fala, pensa e age não necessita 
somente de linguagem verbal para promover a comunicação (LIMA, 
2010). 

Sendo assim, a dança é uma atividade física, que pode ser 
utilizada como ferramenta para o desenvolvimento global do indivíduo 
com síndrome de Down, ela lhe concede uma melhor qualidade de 
vida, oportuniza o convívio social e promove a independência do 
indivíduo, uma vez que, ele pode expressar aquilo que sente. 

Outra atividade física extremamente importante e que 
possibilita o indivíduo com Down de evoluir em seus aspectos 
humanos é a natação ou as atividades aquáticas. Essas atividades 
buscam melhores as condições físicas, a autonomia do indivíduo na 
água e aumento das habilidades motoras do praticante, que refletem 
positivamente em um melhor desempenho nas atividades de vida 
diária (OLIVEIRA et al, 2016). 

A natação é uma das modalidades esportivas mais 
complexas e contribui para uma variedade de benefícios para 
indivíduos com deficiência, uma vez que, as propriedades físicas da 
água promovem facilidades a execução do movimento no corpo 
imerso na água (OLIVEIRA et al, 2016). 

As atividades motoras em meio aquático buscam o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional e social, tratam-se de 
um excelente meio de execução motora, que contribui com o 
desenvolvimento global do indivíduo com síndrome de Down. 

Em relação as contribuições fisiológicas, pode-se contabilizar 
inúmeros benefícios, no sistema muscular observa-se uma melhor 
irrigação sanguínea, devido ao trabalho desse sistema ao vencer a 
resistência da água, que também resulta em desenvolvimento da 
musculatura, e com isso ganhos posturais significativos. Interligado 
as demandas energéticas do sistema muscular, encontra-se o 
sistema cardiorrespiratório, que por conta de um dispêndio energético 
maior, aumenta a capacidade respiratória, diminuindo a frequência 
cardíaca, e consequentemente a sobrecarga cardíaca que muitos 
indivíduos com síndrome de Down apresentam. No sistema 
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circulatório, por um maior trabalho do sistema cardiorrespiratório, os 
vasos sanguíneos ficam mais elásticos, o que beneficia em economia 
para o transporte de substâncias e reduz o trabalho desse sistema. 

A natação também apresenta excelentes ganhos se tratando 
das valências físicas, como aumento da amplitude de movimento, 
melhora do equilíbrio, fortalece e desenvolve a resistência muscular, 
relaxa as estruturas de sustentação, melhora postura e a orientação 
espaço-temporal do indivíduo (LEMOS, 2018). 

Por se tratar de uma área ampla e complexa, a natação tem 
suas adaptações para a participação dos indivíduos com deficiência, 
como a natação adaptada, em que para o público infantil tem 
respostas mais objetivas, ao se tratar de uma modalidade mais lúdica, 
que estimula o aprendizado de vários estilos de nado, assim como o 
desenvolvimento global da criança, porém sempre respeitando as 
suas limitações, enfatizando que ao se tratar de uma modalidade 
coletiva, o sujeito é integrado socialmente, desenvolvendo sem 
âmbito social e afetivo. Os principais objetivos da natação adaptada 
são gerar independência e segurança no indivíduo ao se deslocar no 
meio aquático; melhorar a condição física e a execução do gesto 
motor; fortalecer os tônus muscular; melhorar o desenvolvimento 
social e cognitivo; promover melhora da autoestima; buscar o alívio 
de dores musculares e articulares; melhorar a postura (OLIVEIRA et 
al, 2016). 

O processo pedagógico de ensino nessa modalidade 
recomenda ensinar os movimentos seguindo a maturação 
neurológica, céfalo-caudal e próximo-distal, ou seja, os movimentos 
devem ser ensinados primeiro priorizando as estruturas mais 
proximais em relação ao centro do corpo, o nado deve ser dividido em 
etapas, quando as mesmas são aprendidas, existe a junção das 
mesmas, para que o nado seja realizado de forma global. Outra linha 
de trabalho dentro do processo pedagógico para o ensino da 
modalidade, é a psicomotricidade no meio aquático, objetiva-se 
desenvolver a adaptação ao meio líquido, e a autonomia nas 
atividades de vida diária. Esse método de ensino tem caráter lúdico, 
e é por meio desse que ensinará a criança a nadar, dando liberdade 
para que não só o professor seja criativo, mas também as crianças 
que participam das aulas (OLIVEIRA et al, 2016). 

 Diante dos dados apresentados sobre a natação, conclui-se 
que ela proporciona uma melhor qualidade de vida aos seus 
praticantes, potencializando seu desenvolvimento global por meio dos 
seus inúmeros benefícios, a criança com síndrome de Down que tem 
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a oportunidade de vivenciar essa modalidade de atividade física, 
consegue evoluir todas as suas dimensões humanas, assim como 
suprir e superar suas limitações pelos ganhos por parte da sua 
fisiologia específica.  

As atividades físicas mais metódicas como as lutas também 
apresentam benefícios para os indivíduos com síndrome de Down, no 
entanto, elas devem ser adaptadas, uma vez que priorizam muito a 
excelência do gesto motor. As adaptações precisam ser lúdicas, além 
de que também precisam oferecer ao praticante a liberdade de se 
expressar por meio dos movimentos. Duas modalidades que podem 
apresentar essa flexibilidade de mudança são a capoeira e o karatê. 

A capoeira é uma forma de luta caracterizada por esta 
centrada na música, poesia, festa, brincadeira e diversão. Ela se 
originou no Brasil, mas traz em si elementos das diferentes culturas 
africanas, uma vez que, esses povos se agruparam, resistiram e se 
recriaram. É um estilo de luta baseado na liberdade e dignidade em 
busca da sobrevivência. Por se tratar de uma arte de cunho bastante 
lúdico, a capoeira funciona como um excelente instrumento de auxílio 
para o desenvolvimento das pessoas com deficiência, que vivenciam 
poucas atividades com essas características (DOS REIS FILHO; DE 
PAULA SCHULLER, 2010). 

Dentro da capoeira são trabalhados aspectos como 
musicalidade e a sua forma lúdica e adaptada para o desenvolvimento 
da criança com síndrome de Down, por meio do jogo. O treinamento 
da musicalização objetiva-se melhorar a coordenação motora fina, 
pelo contato com instrumentos como pandeiros, atabaque, berimbau 
e agogô. O canto na luta tem o intuito de melhorar a comunicação 
entre os indivíduos, assim como inclui-los na roda de capoeira 
promovendo interação social e afetiva. Em relação ao jogo, objetiva-
se um melhor domínio dos campos cognitivo, motor, afetivo e social, 
almejando alcançar um melhor desenvolvimento da coordenação 
motora, no estímulo visual, na autoestima, na automatização dos 
movimentos, na criatividade, e na noção espaço-temporal durante o 
movimento (DOS REIS FILHO; DE PAULA SCHULLER, 2010). 

Através da capoeira obtém-se melhoras em alguns aspectos 
da coordenação motora como por exemplo, coordenação motora fina, 
contudo mesmo com a melhora dessas habilidades, encontra-se 
outas dificuldades em relação a coordenação, como por exemplo o 
equilíbrio e a coordenação motora grossa (DOS REIS FILHO e DE 
PAULA SCHULLER, 2010). 
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A capoeira traz dentro de si um rico universo de 
possiblidades, graças aos seus vastos aspectos que a compõe, como 
música, ritmo e movimento, e inserir uma criança com síndrome de 
Down nesse mundo, lhe proporciona crescer como ser humano, 
incentivando a prática da socialização, a busca por movimentar mais 
o seu corpo, aumentar a relação para com o outro, e enriquecer seus 
conhecimentos sobre as coisas que compõe o mundo que o cerca. 

Em relação ao karatê, destaca-se essencialmente a relação 
espírito e força, e utiliza dentro de sua filosofia o termo ZEN, que 
significa o ato ou o processo de libertação humano em relação ao ego. 
As práticas de Kata, que se denomina lutas imaginárias, objetiva 
iniciar técnicas que buscam a defesa perante reações agressivas, 
independente do contexto no qual o praticante esteja inserido.  

O karatê tem influência direta nas relações sociais e afetivas 
do indivíduo com síndrome de Down que o pratica, observa-se que a 
prática de seus fundamentos, aproxima o portador da síndrome de 
seus amigos, da sua família e da sociedade. É notório que conforme 
a afinidade com um fundamento específico da luta, o aprendizado dos 
movimentos e das técnicas do karatê propendem a tornar estas 
pessoas mais independentes dos pais e próximas dos amigos de 
treino, e assim os indivíduos que praticam a modalidade delimitam e 
constroem seus lações afetivos e sociais (DE CASTRO et al, 2015). 

É importante ressaltar que os princípios básicos do Karatê, 
em relação ao respeito e não agressão, são bases filosóficas que 
sustentam a prática física, e quando ensinados de forma adequada 
podem favorece a melhor socialização de pessoas com síndrome de 
Down, estreitando os vínculos de amizade com a família e com os 
colegas (DE CASTRO et al, 2015). 

Em resumo, como base nas modalidades de atividades 
físicas apresentadas, conclui-se elas favorecem o desenvolvimento 
das dimensões humanas do indivíduo com síndrome de Down, elas 
contribuem para os aspectos cognitivos ao se tratar de estímulos 
sonoros, visuais e táteis, assim também como o aprendizado de 
ações motoras. As ações motoras são potencializadas com a prática 
regular e sistemática das atividades, melhorando diversos fatores 
biológicos específicos do indivíduo com Down. A interação social que 
as atividades físicas oferecem, reforçam os laços afetivos, e 
contribuem para que o indivíduo se torne um ser mais social e 
independente. 

Mediante as várias informações apresentadas até esse 
momento, é preciso compreender como a sociedade aceita os 
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indivíduos com deficiências, já que eles podem e devem se tornar o 
mais independente possível. Será que mesmo com a quantidade de 
informações ao alcance da sociedade sobre o indivíduo com Down, 
ela ainda sustenta preconceitos e o trata como incapaz? 

Atualmente a sociedade, no geral, ao analisar o ser humano 
o dissocia, tratando de forma separa corpo, alma e a mente, e esse 
olhar fragmento resulta na forma como se compreende o deficiente. 
O corpo é um só, mas as leituras, em relação a ele, sofreram 
alterações de acordo com as épocas em que a sociedade viveu 
(RODRIGUES, 2006). 

O ser humano não pode ser definido apenas como corpo, ou 
como mente, pois vai muito mais além desses dois aspectos. Mas a 
problemática do deficiente não está presa só ao seu corpo ou a sua 
mente, mas sim em como a sociedade o representa, definindo 
previamente valores e potências, que abrem ou fecham caminhos 
para ele. O deficiente é marcado pela impossibilidade, pela 
discriminação. 

Ao longo dos tempos os deficientes foram tratados de várias 
formas. Algumas formas como o deficiente é tratado são sacrificados, 
sendo evitados; privilegiados, como se a eficiência lhes concedesse 
facilitações; perseguidos e evitados, como se fossem possuídos por 
algum mal; protegidos e isolados, são indefesos; e lamentados, como 
se fosse uma forma de Deus representar sua ira contra o pecado 
(CARVALHO, 1997). 

 A maneira como são tratados os perseguiu desde a 
antiguidade e atravessou os tempos, o tratamento então sofre 
alterações semânticas significativas, como, por exemplo, idiota, 
imbecil, atípico, desritmado, mongol, excepcional, retardado, 
deficiente, menos-válido, especial, e atualmente recebem as 
denominações como portadores de deficiência ou de necessidades 
especiais (ROSADAS, 1994). 

A partir das diversas palavras que identificam os deficientes, 
fica evidente a complexidade do problema pelo qual passam. Todas 
as pessoas já devem ter tido contato direto ou indireto com esses 
indivíduos, já sabendo de suas incapacidades, a imagem que se tem 
dessas pessoas ainda nos dias de hoje se baseia em representações 
negativas, pessimistas e discriminatórias (RIBAS, 1981). 

A mudança da nomenclatura, para termos mais complexos, 
de como se denomina as pessoas com deficiências, não designa 
nenhum novo olhar acerca das ideias que se têm sobre eles, pois 
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mediante as definições, eles ainda apresentam um problema, ou 
algum mal a ser tolerado (RODRIGUES, 2006). 

É necessário romper com os paradigmas impostos pela 
sociedade para com os deficientes, objetivado mudanças que tenham 
significados práticos no campo pedagógico. O anormal só existe pelos 
parâmetros daquilo que se tem como normal, e enquanto considerar 
as pessoas com deficiência como diferentes, não normais, ou 
desiguais, se perpetuará o modelo de exclusão existente na história 
da humanidade (RODRIGUES, 2006).  

Destaca-se também como são lançados os olhares sobre a 
pessoa deficiente. Ao se deparar com o deficiente as pessoas têm o 
costume de lançar sobre ele o olhar piedoso e caridoso, dessa forma 
buscam encontrar explicações para a deficiência do indivíduo, 
acreditando em castigo de Deus, pecado, desgraça; tal olhar gera o 
desejo de ajudar, contribuir, tentar minimizar as circunstâncias. 
Porém, não é disso que o deficiente precisa, o olhar vítima lançado 
sobre ele distancia o observador do ser observado, resultando no 
sentimento de que por ser maior, mais importante, e capaz de ajudar 
o deficiente a vencer seus problemas por meio da caridade (AMARAL, 
1994). Não se deve esquecer que as pessoas com deficiência, mais 
do que caridade, ou complacência, necessitam de respeito 
acessibilidade a todas as situações e espaços socioculturais de sua 
comunidade, precisam ser inclusos e aceitos como qualquer outro 
membro da sociedade. 

Vencer certos olhares e buscar novas formas de como se ver 
o deficiente se torna cada vez mais necessário, porém não é uma 
tarefa simples, pois mesmo com toda a evolução no tratamento 
oferecido a ele e os direitos adquiridos ao longo do tempo, ele ainda 
é discriminado ou tratado de maneira diferenciada dos demais. 

Alguns comportamentos e atitudes frente a deficiência ainda 
são encontrados na sociedade, uma vez que, as pessoas com 
deficiência ainda são identificadas e socialmente rotuladas, que se 
tende a generalizar as suas limitações e a minimizar os seus 
potenciais, que a deficiência está sempre tão presente para o portador 
e para os que o cercam que justifica os seus sucessos e fracassos, 
os seus atos e realizações (CARVALHO, 1997). Essas formas de se 
enxergar o deficiente são heranças adquiridas ao longo da história 
humana, e que não conseguiram ser ultrapassadas, resultando ainda 
nos dias de hoje o preconceito e nas concepções equivocadas a 
respeito da deficiência. 
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Entender o deficiente é compreender que o preconceito é 
resultado da falta de informação e de convívio, o deficiente não deve 
ser considerado incapaz ou inferior em relação aos outros, as pessoas 
deficientes não são especiais, merecedoras de piedade ou caridade, 
mas sim cidadãos donos de direitos e deveres como qualquer outra 
pessoa. Todas as pessoas deficientes podem e devem se beneficiar 
dos programas de educação, o processo de aprendizagem das 
pessoas deficientes ocorre da mesma forma que o das outras 
pessoas, precisando de adaptações curriculares e metodológicas, 
toda pessoa deficiente aprende, uma vez que, haja uma mediação 
adequada, a aprendizagem depende do conhecimento das 
características, limitações e potencialidades dos alunos e a 
superproteção pode atrapalhar o desenvolvimento acadêmico e 
funcional da pessoa deficiente. 

Com base nessas informações, uma das formas mais 
consistentes de dizer não ao preconceito é estudar e conhecer as 
pessoas com deficiências, conviver e entender não somente as suas 
limitações, mas as suas possibilidades, respeitar as suas condições 
momentâneas, e lutar para inclusão sociocultural dos mesmos.  

A escola tem papel fundamental na busca pela inclusão 
sociocultural dos indivíduos com síndrome de Down. E perante as 
políticas e a legislação em educação inclusiva, se tem a garantia de 
que esses indivíduos possuem o direito ao acesso do ensino básico 
de alunos em condição de deficiência. A Educação Básica constitui-
se da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Subtende-se então que na Educação Especial encontra-se espaço 
para trabalhos pedagógicos na educação dos mesmos (BRASIL, 
2001). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, a criança com deficiência só é relatada no item de 
organização do espaço, tempo e material ao se expor a importância 
da acessibilidade (BRASIL, 2010). 

O aluno com síndrome de Down faz parte do grupo de 
indivíduos que necessitam do ensino especial, publicações sobre o 
assunto síndrome de Down é rotineiro nos estudos acadêmicos. 
Reflexões e proposições sobre essa síndrome reforçam a cada 
pesquisa uma pluralidade de olhares para os indivíduos com 
deficiência, dentre as áreas de humanas, biológicas, exatas e entre 
outras (ANUNCIAÇÃO et al, 2015) 

Atualmente a criança com síndrome de Down tem o direito de 
começar cedo a sua caminhada na educação infantil, graças a porta 
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de entrada para a escolarização do aluno com deficiência no ensino 
regular, que estabelece o atendimento educacional especializado e a 
Educação Especial (BRASIL, 1988, 1996). 

A inclusão escolar da criança com síndrome de Down na rede 
regular de ensino proporciona um potencial significativo para o 
desenvolvimento do portador da síndrome, contudo, existe uma 
negativa sobre esses potenciais. Observa-se que o aluno com 
síndrome de Down não possui participação efetiva nas atividades 
pedagógicas e os fatores que dificultam seu processo de inclusão na 
rede de ensino regular estão relacionados a escola, a família e ao 
professor. Faz-se necessário então apontar os desafios que os alunos 
com síndrome podem encontrar como barreira para dificultar o seu 
aprendizado e a sua inclusão, tomando como base que todas as 
crianças podem aprender e ter a possibilidade de manter um nível 
aceitável de aprendizagem. Logo, os sistemas de ensino devem 
manter e assegurar programas de ensino considerando a existência 
da vasta diversidade educacional (ANUNCIAÇÃO et al, 2015). 
  
Considerações Finais 

Em virtude dos fatos mencionados em relação aos efeitos da 
atividade física no desenvolvimento das dimensões humanas em 
crianças com síndrome de Down, observou-se a extrema importância 
da prática das atividades físicas, uma vez que, pode-se usufruir dos 
inúmeros benefícios que ela proporciona. 

As crianças com síndrome de Down possuem o direito de 
serem inclusas no processo de educação, disponibilizados por 
escolas ou centros de ensino especial,  por meio das atividades 
físicas, como, por exemplo, a psicomotricidade, que busca 
desenvolver o máximo das capacidades desses indivíduos, 
respeitando sempre suas limitações. 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar os efeitos da 
atividade física no desenvolvimento das dimensões humanas de 
crianças com síndrome de Down, entendendo como as atividades 
físicas podem desenvolver as capacidades humanas do indivíduo 
com síndrome de Down. De forma um pouco mais específica também 
se buscou informações de como e se essas crianças estão tendo a 
oportunidade de serem estimuladas nas escolas, entender a fisiologia 
das crianças portadoras de síndrome de Down e como ela influência 
no desenvolvimento delas, compreender como a sociedade ainda 
possui preconceitos em relação a pessoas com deficiência. 
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A importância da pesquisa para as pessoas com a mesma 
formação dos autores foi de contribuir com mais conteúdo sobre o 
tema, gerando confiança por meio do conteúdo teórico para se 
trabalhar com o público em questão; para a ciência o conteúdo 
proposto juntamente com outros já existentes, gera veracidade dos 
fatos, assim como embasamento teórico para futuros trabalhos com a 
mesma temática; e para a sociedade as informações expostas nesse 
trabalho podem auxiliar em novos horizontes de como se deve 
enxergar as pessoas com deficiência, podendo contribuir para 
mudanças positivas no meio social. 

Sendo assim, pode-se concluir que as atividades físicas 
contribuem para o desenvolvimento das crianças com síndrome de 
Down, desenvolvendo as suas dimensões humanas, uma vez que, os 
vários estímulos produzidos por elas alcançam e desenvolvem os 
campos motor, cognitivo, afetivo e social dos indivíduos, como a 
liberdade de expressão produzida na dança, auxilia na forma como o 
indivíduo com síndrome de Down se expressa com o meio e para com 
o outro, lhe proporcionando novas formas de linguagem, o que resulta 
em desenvolvimento das áreas cognitiva, afetiva e social. 

As mudanças geradas nas dimensões humanas desses 
indivíduos, por parte da atividade física, também geram respostas 
positivas quanto a melhora de seus aspectos fisiológicos específicos, 
podendo sanar problemas como falta de aptidão cardiorrespiratória, 
ganho de resistência muscular, melhora da circulação sanguínea, 
controle do sobrepeso, diminuição do sedentarismo, etc. 

Para que esse trabalho seja feito, e que de fato essas 
mudanças ocorram, é preciso conhecer o indivíduo com síndrome de 
Down, conhecimento gera confiança, e a confiança juntamente com o 
conhecimento produzem a capacidade para se trabalhar com esse 
público. Entender a deficiência quebra as barreiras do preconceito, e 
auxilia na compreensão de que o deficiente também é um indivíduo 
social, e que deve ser tratado como tal, devendo utilizar dos mesmos 
meios de ensino e das mesmas estratégias de aprendizado que as 
outras pessoas, todos sem exceção, possuem limitações, e cada um, 
independente de deficiências, tem o seu próprio tempo para 
desenvolver suas capacidades, dentro dos seus limites.   
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Resumo 
O tema deste capítulo é Efeitos Fisiológicos da Imersão relacionada 
à Síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: “Por que a 
fisioterapia aquática é uma boa opção para o tratamento de pacientes 
com síndrome de Down?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: “as 
mudanças fisiológicas que ocorrem durante a imersão são relevantes 
para o desenvolvimento motor”. O objetivo geral é “explicar as 
alterações fisiológicas durante a imersão em pacientes com síndrome 
de Down”. Os objetivos específicos são: “descrever as propriedades 
física da água; discorrer sobre a fisiologia da imersão; abordar os 
benefícios da fisioterapia aquática para o desenvolvimento cognitivo 
e motor”. Este trabalho é importante para um profissional da saúde 
devido a didática abordada, de fácil compreensão pelos assuntos 
tratados, explicando de maneira clara e objetiva todos as vantagens 
que a hidroterapia pode oferecer no sistema motor e 
musculoesquelético dos pacientes com síndrome de Down; para a 
ciência, é relevante por mostrar como a fisioterapia aquática tem uma 
grande importância nas evoluções motoras, assim esclarecendo 
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todos os benefícios dessa terapia; agrega à sociedade pelo fato de 
mostrar para a sociedade, pois esclarece assuntos com extrema 
clareza e apresenta de forma clara e objetiva os benefícios da 
hidroterapia quando aplicado de forma correta por profissionais 
capacitados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de dois meses.  
 
Palavras-chave: Síndrome de Down, Hidroterapia; Fisioterapia 
Aquática, Princípios Físicos. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Physiological Effects of Immersion related 
to Down Syndrome. The following problem was investigated: "Why is 
aquatic physiotherapy a good option for the treatment of patients with 
Down syndrome?". The following hypothesis was considered: “the 
physiological changes that occur during immersion are relevant to 
motor development”. The general objective is "to explain the 
physiological changes during immersion in patients with Down 
syndrome". The specific objectives are: “to describe the physical 
properties of water; talk about the physiology of immersion; address 
the benefits of aquatic physiotherapy for cognitive and motor 
development ”. This work is important for a health professional due to 
the didactic approach, easily understood by the subjects treated, 
explaining in a clear and objective way all the advantages that 
hydrotherapy can offer in the motor and musculoskeletal system of 
patients with Down syndrome; for science, it is relevant for showing 
how aquatic physiotherapy is of great importance in motor evolution, 
thus clarifying all the benefits of this therapy; it adds to society because 
it shows to society, because it clarifies matters with extreme clarity and 
presents clearly and objectively the benefits of hydrotherapy when 
applied correctly by trained professionals. This is a qualitative 
theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: Down Syndrome, Hydrotherapy; Aquatic Physiotherapy, 
Physical Principles. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Efectos fisiológicos de la inmersión 
relacionados con el síndrome de Down. Se investigó el siguiente 
problema: "¿Por qué la fisioterapia acuática es una buena opción para 
el tratamiento de pacientes con síndrome de Down?". Se consideró la 
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siguiente hipótesis: "los cambios fisiológicos que ocurren durante la 
inmersión son relevantes para el desarrollo motor". El objetivo general 
es "explicar los cambios fisiológicos durante la inmersión en pacientes 
con síndrome de Down". Los objetivos específicos son: “describir las 
propiedades físicas del agua; hablar sobre la fisiología de la 
inmersión; abordar los beneficios de la fisioterapia acuática para el 
desarrollo cognitivo y motor ". Este trabajo es importante para un 
profesional de la salud debido al enfoque didáctico, fácil de entender 
por los sujetos tratados, explicando de manera clara y objetiva todas 
las ventajas que la hidroterapia puede ofrecer en el sistema motor y 
musculoesquelético de los pacientes con síndrome de Down; para la 
ciencia, es relevante para mostrar cómo la fisioterapia acuática es de 
gran importancia en la evolución motora, aclarando así todos los 
beneficios de esta terapia; se suma a la sociedad porque muestra a 
la sociedad, porque aclara los asuntos con extrema claridad y 
presenta de manera clara y objetiva los beneficios de la hidroterapia 
cuando se aplica correctamente por profesionales capacitados. Esta 
es una investigación teórica cualitativa que dura dos meses. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down, hidroterapia; Fisioterapia 
acuática, principios físicos. 
 
Introdução 
         O ambiente aquático possui características próprias que 
beneficia o tratamento de pacientes com síndrome de Down. A 
fisioterapia aquática ou hidroterapia é uma especialidade que tem 
como foco o tratamento na água com a ajuda das propriedades 
físicas, dessa forma ocorre alterações no corpo humano porque a 
fisiologia da imersão relaciona-se diretamente com os princípios 
físicos da água.   

Na hidroterapia o recurso fisioterapêutico utiliza os efeitos 
físicos, fisiológicos e cinesiológicos, resultante no corpo durante a 
imersão na piscina aquecida, servindo para auxiliar tanto na 
reabilitação e como na prevenção (CANDELORO, CAROMANO, 
2006). 
          Este capítulo se propõe a responder ao seguinte problema “Por 
que a fisioterapia aquática é uma boa opção para o tratamento de 
pacientes com Síndrome de Down?”. A fisioterapia aquática oferece 
um ambiente agradável e seguro para pacientes com síndrome de 
Down. 
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Pacientes com síndrome de Down apresentam 
particularidades próprias como déficit de equilíbrio, força muscular e 
controle de postural, a correlação entre o meio aquático e a 
antropometria é uma análise de um estudo sobre as variáveis da 
composição corporal (SANTOS et al., 2019). 
          A hipótese levanta frente ao problema em questão foi que as 
mudanças fisiológicas que ocorrem durante a imersão são relevantes 
para o desenvolvimento motor. A motricidade é trabalhada com o 
corpo imerso na água. 
          A síndrome de Down possui alterações genéticas, com o uso 
da terapia na água favorece aspectos de desenvolvimento motor, 
postural, ganho de força muscular e função, associada a resistência 
oferecidas pela água, com o uso de várias técnicas, trazendo 
resultados em diferentes fases da vida, a começar pela qualidade de 
vida; física, sócia e psicológica (FERREIRA et al., 2018).      

O objetivo geral deste trabalho é explicar as alterações 
fisiológicas durante a imersão em pacientes com síndrome de Down. 
Exemplificando a biomecânica do corpo humano e suas reações em 
meio aquático.  
         O consumo de oxigênio apresenta uma tendência de aumento 
no repouso, por outro lado, no exercício a resposta é dependente do 
tipo de técnica usada e do princípio físico mais explorado e sua 
consequente intensidade. Dos comportamentos que sofre alterações 
destacam-se a frequência cardíaca, pressão arterial diminuídos em 
imersão nas condições de repouso e em exercício. O objetivo é criar 
um programa de exercício seguro e eficiente para o paciente (KRUEL 
et al., 2011). 

Os objetivos específicos deste trabalho são: descrever as 
propriedades física da água; discorrer sobre a fisiologia da imersão; 
abordar os benefícios da fisioterapia aquática para o desenvolvimento 
cognitivo e motor. É evidente que para atingir um resultado com 
excelência faz-se necessário o conhecimento, ter entendimento sobre 
a fisiologia, os princípios físicos e sua aplicabilidade no tratamento de 
acordo com a necessidade do paciente. 
         As propriedades físicas da água potencializam os exercícios 
realizados pelo Fisioterapeuta. Observa-se os efeitos benéficos do 
protocolo de intervenção com base em sessões de fisioterapia 
aquática no fortalecimento da musculatura respiratória e nos sinais 
vitais dos pacientes (BRAGA et al., 2019). 

Por meio dessas pesquisas, temos um material esclarecedor 
que abrange uma grande parte dos benefícios e a importância da 
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hidroterapia para pacientes com SD, assim esclarecendo possíveis 
questionamentos de profissionais de fisioterapia. 

Contém uma série de informações para profissionais de 
saúde, com o objetivo de esclarecer sobre o assunto abordado, 
também para aprimorar o conhecimento e as pesquisas futuras. 

Essa pesquisa é de grande valia para a sociedade, pois 
elucida assuntos com extrema clareza e apresenta de forma clara e 
objetiva os benefícios da hidroterapia quando aplicado de forma 
correta por profissionais capacitados, demonstrando o uso de 
tratamento para pacientes com SD. 

As pesquisas tratadas nesse capítulo é teórica, aborda os 
benefícios da hidroterapia e foi feita a partir de artigos científicos que 
demonstram eficácia do tratamento. 

O instrumento utilizado para extração do conteúdo utilizado 
foi artigos científicos coletados a partir do Google Acadêmico, os 
critérios de exclusão foram artigos que não possuíam nenhum Mestre 
como autor e também artigos que não possuem ISSN. Estes artigos 
científicos foram extraídos a partir das seguintes palavras-chave: 
Síndrome de Down, Hidroterapia, Fisioterapia Aquática, Princípios 
físicos. 

Foi utilizada uma pesquisa qualitativa, na qual os autores 
abordaram todos os benefícios do tratamento através de percepção 
de melhora do paciente durante o tratamento.  
 
Os Efeitos Fisiológicos da Fisioterapia Aquática relacionados à 
Síndrome de Down 

A água, para a grande maioria, é um elemento a ser 
desvendado, sendo necessária sua acomodação progressiva, a partir 
de um estudo dos efeitos da submersão do corpo na água e subtração 
dos elementos desencadeadores de medo ou ansiedade. No início do 
processo, ocorre alterações nos sentidos de equilíbrio, visão, audição 
e propriocepção. A água é um elemento que torna-se necessária, 
partindo de um aprendizado sobre os efeitos da imersão do corpo na 
água e elimina os fatores que podem desencadear medo ou 
ansiedade. Dessa forma, realiza uma adaptação adequada do 
paciente ao meio líquido é essencial para um bom trabalho de 
fisioterapia aquática (CANDELORO et al., 2000).  
             As características físicas da água junto ao calor proporcionam 
simplificação dos movimentos, além de favorecer o trabalho em grupo 
e torna uma terapia mais prazerosa, especialmente para as crianças. 
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Assim, esse tratamento proporciona e encoraja o potencial da criança, 
tendo em vista uma maior autonomia funcional (SANTOS et al., 2013). 

A compreensão do movimento na água e da diferença em 
relação ao movimento no solo é essencial para o planejamento da 
hidroterapia (CANDELORO, CAROMANO, 2006). 

Dentro desse contexto, a fisioterapia aquática é um ambiente 
que transforma, vai além do tratamento físico, pois de certa forma 
trabalha a parte psicossocial – mesmo não sendo uma função da 
fisioterapia –, a questão é que o corpo humano não é apenas ossos, 
articulações, músculos e órgãos, existe uma pessoa independente da 
patologia, causa ou razão. É interessante entender que o resultado 
do tratamento depende do paciente e também da dedicação do 
esforço, é um trabalho em conjunto, e pensando dessa forma que ao 
analisar os princípios físicos da água é importante identificar sua 
função que de acordo com cada elemento pode proporcionar desde 
um relaxamento muscular a um relaxamento mental.   
         A hidrostática e hidrodinâmica são existentes em todos os ciclos 
da terapia, desde quando acontece a submersão essas ações já estão 
acontecendo no corpo do paciente, até mesmo sem a inserção de 
práticas ou procedimentos terapêuticos (JAKAITIS, 2007). 

Entre os conceitos físicos da água que compõem a 
hidroterapia estão a flutuação e a viscosidade. A flutuação é o que 
puxa o corpo para cima, ou seja, o contrário da gravidade, já a 
viscosidade é o resultado do choque causado pelas moléculas de um 
líquido devido a força de adesão e coesão. A flutuação e a 
viscosidade unicamente ou em conjunto na água funcionam como 
facilitador, resistência ou suporte para o movimento do corpo ou de 
alguma parcela, conforme o aspecto do paciente, ou seja, está 
justamente relacionada à posição do corpo na água (RUOTI et al., 
2000). 

Um auxílio terapêutico necessário aplicado é os efeitos 
físicos, fisiológicos e cinesiológicos procedentes da submersão do 
corpo em piscina aquecida conforme método adicional da reabilitação 
ou prevenção das modificações funcionais. A influência terapêutica 
da água aquecida gera acréscimo do metabolismo e redução da 
tensão muscular, permitindo assim um recinto agradável, confortável 
e tranquilizador. Além disso, um dos impactos gerados pela 
submersão na água é o acréscimo dos níveis de dopamina no sistema 
nervoso central, que se conserva por algumas horas depois da 
submersão (SILVA et al., 2013). 
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           A água da piscina terapêutica é aquecida, para que dessa 
forma obtenha relaxamento muscular, porque á água fria desencadeia 
a vasoconstrição, que é a diminuição dos vasos sanguíneos com a 
contração dos músculos lisos que não é benéfico para o tratamento, 
portanto o calor da água leva ao relaxamento dos músculos lisos que 
vai promover a vasodilatação, porque o corpo humano possui um 
mecanismo de termorregulação, que é realizado pelo hipotálamo 
localizado no sistema nervoso central no diencéfalo. Quando ocorre 
o relaxamento muscular, a vasodilatação como consequência tem a 
diminuição de um quadro álgico e uma melhora na circulação 
sanguínea e nutrição dos tecidos. A pressão hidrostática, viscosidade 
e flutuação são elementos de relevância para o tratamento.   

As eficácias fisiológicas são inúmeras, de modo geral com a 
atuação da flutuação o corpo fica mais leve, assim causa um gasto 
energético menor em definidas atividades propostas, sendo assim 
mantendo ou aumentando o gasto, comparando sempre, com a 
posição do corpo, temperatura e profundidade da atividade 
(JAKAITIS, 2007). 
         Quando o segmento corporal não tiver contração muscular 
utilizado no instante em que a força da flutuação se mantém na 
mesma força da gravidade, faz com que o membro ou corpo se 
mantenha na superfície da água. É um empurrão de baixo para cima 
que age ao sentido contrário ao da gravidade. O apoio do paciente vai 
ser maior se ele possuir um flutuador, equilibrado ao tamanho, tipo e 
posição do flutuador utilizado (CANDELORO, CAROMANO, 2004). 

Os anos passam e os benefícios do uso da água como 
procedimento terapêutico em tratamento foram aumentados. Essa 
confirmação é pelo uso da água como recurso físico, como densidade, 
flutuação e pressão hidrostática, que contribuem com a 
movimentação do corpo de forma mais independente. Essas 
particularidades evidenciam a importância da água como uma esfera 
muito proveitosa em estímulos táteis e proprioceptivos para a ação 
terapêutica ocupacional, confirmando que estes estímulos são 
fundamentais para a compreensão do esquema corporal (PÔRTO; 
IBIAPINA, 2010).  

Tendo em vista a melhora da qualidade de vida desses 
indivíduos, a fisioterapia é colocada como parte de um planejamento 
de atendimento multiprofissional do portador de síndrome de Down. 
Esta deve destacar o recurso terapêutico do baixo tônus muscular, 
que complica os processos e alcance do controle dos movimentos 
voluntários, oposto a gravidade, o aperfeiçoamento da capacidade 
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respiratória, da força muscular, da coordenação motora, da forma 
física em um todo e das atividades operacionais diante de diferentes 
métodos (CASTOLDI, 2012).  

As características físicas da água como turbulência, pressão 
hidrostática, empuxo, viscosidade e tensão superficial provocam que 
os movimentos dos indivíduos fiquem mais devagar, fazendo com que 
sua reação tenha mais efeito, causando ao indivíduo menos tempo 
para determinar respostas e uma atuação mais efetiva. O lúdico 
empregado nos exercícios aplicados causa interesse, a atuação na 
prática dos exercícios por um espaço de tempo maior, causando 
assim, transformação no sistema neural, aumentando a habilidade 
funcional do cérebro na organização e processamento de referencia 
sensorial, estimulando o desenvolvimento motor (MATIAS, 2016). 

Um dos fatores responsáveis pelo atraso postural e 
movimento lento é o tônus muscular, uma das características da 
síndrome de Down é a hipotonia, diminuição do tônus muscular, que 
repercute na maturação do desenvolvimento motor. O ciclo da vida 
possui fases, como aprender a sentar engatinhar, andar, falar, 
puberdade, fase adulto, idoso entre outros, e existe um tempo certo 
para cada etapa. A gravidade tende a puxar o corpo para o chão, no 
tratamento na água não existe a ação da gravidade, então é possível 
trabalhar com mais liberdade sem impacto, pois existe também a 
questão da frouxidão ligamentar. 

Para diminuir os resultados negativos da força da gravidade 
sobre crianças com síndrome de Down, torna-se interessante as 
propriedades da água para melhorar o desenvolvimento motor. Isso 
acontece por causa do empuxo que diminui a obrigação de ativar a 
musculatura antigravitacional para a preservação da postura, 
contribuindo para a ativação e para o revigoramento dessa 
musculatura e cumprindo o comprometimento motor (MARINS, 2001), 
o que possibilita leveza na prática de movimentos de difícil execução 
em solo. Além disso, o empuxo, junto com a pressão hidrostática e a 
turbulência, ajuda na aquisição de soluções espontâneas de 
equilíbrio, estáticas ou dinâmicas, e proporciona uma melhora na 
capacidade funcional da postura e da mobilidade por causa da 
ativação de um procedimento postural mais próximo ao normal 
(CARREGARO; TOLEDO, 2001). 
            Sobre o emprego de estimulação sensorial e vestibular em 
âmbito aquático, Bottino (2004) descreve resultados eficientes para o 
desenvolvimento de crianças com síndrome de Down, sendo que o 
controle de postura precisa de informações sensoriais sobre a postura 
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e os movimentos do corpo em relação ao espaço, as quais são 
munidos pelo sistema visual, somatossensitivo e vestibular. Sendo 
que esses sistemas, segundo Blanche et al. (1995), aparecem falhos 
de percepção e modulação sensorial nessas crianças. De acordo com 
Spalvieri (2005), ampliar estímulos vestibulares em local aquático 
acendem os músculos antigravitacionais dos extremos e do tronco, 
aprimorando as respostas de estabilidade. A hidrocinesioterapia pode 
ter auxiliado para os ganhos diante das posturas antigravitárias, como 
a maior flexibilidade na postura prona e o sentar sem apoio, uma vez 
que, a instabilidade gerada pelo deslocamento da água ou pelo 
próprio terapeuta que permite aperfeiçoar o controle e forca dos 
músculos do tronco (SPALVIERI, 2005).  

A compreensão dos princípios físicos é de suma importância 
para programação, formulação e progresso dos tratamentos sendo 
indiferente a doença, os meios do tratamento ou o quadro de 
deficiência dos pacientes submetidos a reabilitação aquática 
(JAKAITIS, 2007). 

Os músculos eretores da coluna, abdômen, reto abdominal e 
oblíquo dão suporte para postura, a viscosidade da água cria uma 
resistência durante o exercício, enquanto a flutuação permite 
deslocamento do corpo, a turbulência para trabalhar o equilíbrio e a 
pressão hidrostática reduz a descarga de peso, dessa forma o 
ambiente aquático se torna o ambiente ideal para o tratamento de 
controle da postura. Além disso, é possível realizar de maneira lúdica 
quando se trata de uma criança, dessa forma interage melhor com o 
paciente e isso vai interferir nos resultados.  
          Para manter o controle postural é preciso o sistema sensório-
motor atuar (STEIND et al., 2006), logo, os pacientes que têm 
distúrbio musculoesqueléticos e neurológicos possuem frequentes 
carência de movimentação articular e de equilíbrio (MANCINI; 
HORAK, 2010). Diante disso, as crianças com síndrome de Down são 
capazes de apresentar dificuldades para controlar a postura, sendo 
assim, uma carência de equilíbrio funcional, tanto estático como 
dinâmico. 
           O controle de postura é determinado como a aptidão de 
manter, atingir e restaurar o equilíbrio, seja qual for a postura 
empregue. Entretanto, não só para se manter a postura, também para 
a locomoção, a prática de exercícios do dia a dia (AVD’s) sendo 
preservada e em comportamentos quando possui alguns transtornos 
externos (MANCINI; HORAK, 2010).  
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A adversidade de equilíbrio origina limite nas competências 
funcionais da pessoa com a síndrome de Down, de maneira que, por 
exemplo, vestir-se sozinho, envolver-se em jogos, brincadeiras 
escolares, passear, subir e descer escadas, portanto, havendo 
necessidades de interferências antecipadas para haver melhora a 
liberdade desses pacientes. As crianças com síndrome de Down 
dispõem compatibilidade natural com a água, sendo imprescindível 
usar o espaço ao máximo para haver melhora do seu progresso 
psicomotor (MATIAS et al., 2017).  

Durante o processo de tratamento é possível enxergar uma 
influência na vida social porque a autonomia é um aspecto trabalhado 
por meio da propriocepção que é a percepção do movimento no 
espaço. A independência é um fator importante para uma qualidade 
vida, a síndrome de Down não é uma restrição, mas é uma adaptação, 
é um processo que faz parte da vida do ser humano. 

Conforme Bonomo e Rossetti (2010), capacidades motoras 
de maneira universal são conseguidas no período da infância, 
essencialmente nos primeiros anos de vida e colaboram o processo 
de avanço, já o progresso motor da criança com síndrome de Down 
acontece mais devagar, causando problemas de inclusão perceptiva, 
cognitiva e proprioceptiva (BARELA, 2000) como o atraso no 
adiantamento neuropsicomotor (DNPM): rastejar, sentar e caminhar 
(LARA, RODRIGUES, 2008).  
           A adversidade da seleção sensorial, a falta de equilíbrio 
manifestado pelos indivíduos com síndrome de Down também são 
motivados por outras causas, sendo eles: retardo da maturação 
cerebelar, dimensão reduzida do cerebelo, e o tronco cerebral, co-
contração imprópria causada por fadiga dos músculos, anomalia do 
processo de integração sensorial e pela hipotonia. (MATIAS et al., 
2016). 
             O comportamento da fisioterapêutica com o emprego dos 
princípios físicos da água assegura os resultados terapêuticos 
indispensáveis para a recapacitação neurológica (MARINS, 2001), 
como ajuste do tônus; melhora da sensibilidade, da noção de 
esquema corporal e espacial e da propriocepção; descomplicação 
das reações de endireitamento e da aquisição das habilidades 
motoras; ascensão de suporte e ajuda no desenvolvimento da 
composição dos movimentos; e simplificação das reações de 
equilíbrio e de apoio, quando junto com técnicas adequadas de 
manuseio (BIASOLI; MACHADO, 2006).  
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           A percepção a respeito do movimento trata-se da 
propriocepção, os proprioceptores são neurônios que captam 
sensações do corpo que é levado para o sistema nervoso central. A 
propriocepção está presente a cada movimento. 
             Como várias características que apresentam a Síndrome de 
Down, como atraso mental, hipotonia generalizada, distintos graus e 
hiperflexibilidade das articulações, diminuem como experiências 
visuais, vestibulares, táteis e proprioceptivas, espelhadas em um 
pequeno motor de repertório. Uma hipotonia muscular, uma 
hipermobilidade articular são como deficiências no controle postural 
determinam a agilidade e a distribuição dos movimentos. O retardo no 
avanço mental influência na capacidade de conhecer novas 
habilidades motoras, uma vez que não existe intromissão de conhecer 
o ambiente e com isso é inexistente ou um motivo para 
descobrir. Como deficiências sensoriais podem atrapalhar ou 
controlar uma postura, uma locomoção, o equilíbrio e a coordenação, 
como o conhecimento motor (TOBLE et al., 2013).  

Conforme Sasaki (2002), a hipotonia está com certeza 
pertinente com a restrição da força dos músculos em indivíduos com 
síndrome de Down, sendo capaz de ser observada de uma 
hiporreflexia. Essa hipotonia é uma das principais causas dos 
distúrbios motores e, como consequência, a alteração no controle de 
postura, a qual precisa de uma inclusão continua entre o sistema 
sensorial e motor.  
           O modelo de marcha desses pacientes mostra-se alterado. 
Acontece acréscimo da origem de sustentação, balanço do tronco e 
da cabeça, adição da flexão dos quadris, dos joelhos e do tronco, 
rotação externa de quadril e rápida atenuação na dorsiflexão de 
tornozelo. A debilitação muscular dos músculos fundamentais para a 
consumação da marcha, exibida por pacientes com síndrome de 
Down, é um coeficiente considerável para que aconteçam 
equivalência, tais como a ausência de agilidade, da abrangência de 
movimento, queda passiva do pé, retardo na oscilação inicial e 
inclinação do tronco durante a caminhada. A deficiência de equilíbrio 
e proprioceptivo da mesma forma colabora para mudanças na 
marcha, recuperando o paciente de conhecimento da posição do 
joelho, quadril e tornozelo (BORSSATTI et al., 2013). 
 O movimento da marcha é uma ação motora, que depende 
da ação dos músculos, articulações, a propriocepção está relacionada 
ao equilíbrio e à coordenação, são vários aspectos de um conjunto, a 
falta de um elemento compromete a homeostase. 
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          As propostas do método aquático são: alongar e fortalecer os 
músculos, aumentar ou elevar a amplitude de movimento, diminuir a 
dor, corrigir posturas melhorar a respiração, a propriocepção, a 
circulação periférica, as condições cardiovasculares e metabólicas, 
elevar a resistência aeróbia, os exercícios funcionais com o progresso 
de capacidade funcionais, além de benefícios psicológicos (MATTOS, 
2004).  
           Com base nas vantagens que a fisioterapia aquática pode 
possibilitar aos indivíduos com doenças neurológicas, pode-se elevar 
a possibilidade de que a hidrocinesioterapia junto ao conceito 
neuroevolutivo ajuda a melhorar a assimilação espacial e corporal de 
uma criança com síndrome de Down. Conclui-se que o tratamento 
pode, assim, colaborar para uma melhor inclusão sensorial, o que 
causará maior locomoção no solo e, com isso, ganho mais 
considerável das competências motoras antigravitacionais (TOBLE et 
al., 2013). 
           Levando em conta que o indivíduo com síndrome de Down 
possa exibir características quanto a falta de equilíbrio e tendência a 
alterações relacionadas a critérios antropométricos, o propósito do 
estudo atual foi investigar a possível existência de correspondência 
entre as circunstância da composição corporal e o controle de postura 
dinâmico em indivíduos com Síndrome de Down (SANTOS et al., 
2019). 

O sistema motor somático recebe informações de 
sensibilidade e propriocepção do ambiente externo por meio das vias 
aferentes e envia informações para o sistema-musculoesquelético 
através das vias eferentes. O sistema motor visceral trata-se das 
informações que ocorre internamente o sistema nervoso central e 
envia informações pelas vias eferente para as vísceras, no caso a 
contração involuntária dos músculos lisos e cardíacos. 
             A hidroterapia possui propriedades relevantes para a 
utilização em um programa terapêutico para indivíduos com síndrome 
de Down, diminuindo resultados desfavoráveis da própria alteração 
genética, contribuindo em aspectos motores com vantagens de força 
muscular relacionadas a resistências ofertadas pela água, sendo 
disponível, por fim muitos meios podem ser empregues, guiando  
resultados em distintos fases da vida do paciente, a começar de 
desenvolvimento motor, conquista de posturas e ganho funcional, 
beneficiando a qualidade de vida e melhor performance física, 
psicológica e social. (FERREIRA et al., 2018). 
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Crianças e adolescentes portadores de SD possuem pressão 
expiratória máxima (PEmáx) abaixo dos 50% e de pressão inspiratória 
máxima (PImáx) abaixo dos 60% que é a porcentagem para a 
população sedentária saudável. Isso ocorre devido à fraqueza dos 
músculos respiratórios, por causa da hipotonia que compromete a 
troca gasosa. (LEITÃO et al., 2015) 

Carregaro e Toledo (2008) atribuem o aumento da saturação 
periférica de O2 ao efeito da imersão em água no sistema 
cardiovascular, que ocorre devido à pressão hidrostática agir nos 
tecidos exercendo compressão dos vasos sanguíneos, auxiliando a 
melhora do retorno venoso, produzindo uma consequente melhoria 
da circulação e aumento do fluxo sanguíneo no pulmão, promovendo 
uma melhor troca gasosa, e posteriormente melhor oxigenação 
sanguínea. 

Os músculos ativados durante a expiração são o trapézio, 
escalenos, esternocleidomastoide, os intercostais e o diafragma. Na 
expiração, os intercostais internos, reto abdominal, oblíquo externo, 
oblíquo interno e transverso do abdômen. A ventilação pulmonar pode 
ser comprometida por conta da hipotonia, a diminuição do tônus 
muscular pode interferir na mecânica respiratória. 

O estudo de Watenpaugh et al. (2000), não encontrou 
diferença significativa na PA sistólica, diastólica e média nas primeiras 
2 horas de imersão (34,6°C) em repouso, comparadas ao meio 
terrestre. Entretanto, outro estudo que analisou a PA em diferentes 
temperaturas observou uma redução nas PA sistólica e diastólica em 
temperaturas de água de 32 e 20 °C. Essa provável diminuição na PA 
pode ser explicada pela redistribuição sanguínea causada pela ação 
de pressão hidrostática, que conduz a uma redução na atividade da 
renina plasmática e um aumento na concentração do peptídio 
natriurético atrial, provocando maior diurese e natriurese. Logo, o 
meio aquático pode proporcionar uma resposta aguda atenuada de 
PA, propiciando uma reabilitação segura para algumas populações 
especiais. 
             O consumo de oxigênio (VO2), ao contrário das respostas da 
FC e da PA, as quais apresentam uma tendência de serem menores 
em meio aquático, não apresenta esse comportamento durante a 
imersão do corpo em repouso. Estudos demonstram que o VO2 é 
semelhante entre os meios. No entanto, o estudo de Kruel (2006) 
salienta o comportamento diferente de VO2 em relação à FC, uma 
vez que está diminui com a imersão comparada à situação em 
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ortostase, mas é similar à situação de decúbito dorsal no meio 
terrestre. (CHRISTIE et al.,1990).  

Todavia, o VO2 apresenta um aumento significativo da 
situação em decúbito dorsal no meio terrestre. Todavia, o VO2 
apresenta um aumento significativo da situação em decúbito dorsal 
no meio terrestre para imersão. Mekjavic e Bligh (1989) analisaram a 
resposta do VO2 em imersão nas temperaturas de água de 10,15 e 
20°C e encontraram aumentos significativos em todas as situações. 
Os autores justificam que na água fria ocorre uma diminuição da 
temperatura da pele associada a um aumento da frequência 
respiratória. Reforçando esse aumento do VO2 em imersão, esses 
autores também analisaram a resposta do VO2 em imersão em 40°C 
e encontraram os mesmos resultados. A pressão hidrostática e 
consequentemente concentração de sangue no tórax permitem que 
coração e pulmões também apresentem uma maior captação de 
oxigênio do sangue, proporcionando um aumento no VO2 geral. 

Essa característica pode ser de grande relevância para o 
tratamento de indivíduos com problemas respiratórios.  

Em temperaturas mais frias a captação de O2 é maior 
comparada quando está em águas quente devido ao tremor realizado 
para captação de oxigênio. Dessa forma, se a atividade realizada no 
solo mantiver o mesmo VO2 que a atividade realizada na água, o 
mesmo manterá as alterações e respostas fisiológicas quanto ao 
trabalho muscular, metabólicos, cardiovasculares e corporais 4,5,8,9. 
(JAKAITIS, 2007). 

Durante a ventilação pulmonar na inspiração ocorre a 
contração do diafragma e intercostais, aumento do volume torácico e 
diminuição da pressão interna. Na expiração, o diafragma e os 
intercostais relaxam, diminui o volume torácico e aumenta a pressão 
interna. Dessa forma é importante uma avaliação adequada porque a 
pressão hidrostática vai interferir na reservar expiratória. 

Durante a imersão vertical a pressão hidrostática causa um 
aumento no volume sanguíneo central e conduz diferentes ajustes 
cardiocirculatórios em indivíduos na condição de repouso. O estudo 
clássico de Arborelius (1972) mostrou que durante a imersão do corpo 
na posição sentada ereta 900ml de sangue são deslocados das veias 
periféricas para a região do tórax, dos quais ¼ é armazenado no 
coração e o resto é distribuído pelo sistema vascular pulmonar. 

A diminuição da FC em repouso é explicada principalmente 
pela ação da pressão hidrostática e pelas diferentes condições 
térmicas oferecidas pelo meio aquático. Essa pressão hidrostática 
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atua sobre todas as partes do corpo, dando ênfase nos membros 
inferiores, os quais estão em uma profundidade maior que os 
membros superiores e tronco, pois sofrem uma ação mais intensa. 
Ocorre um redirecionamento do sangue venoso e do fluido 
extracelular dos membros inferiores para a região central. Como 
consequência o coração e os vasos da circulação central são 
distendidos, gerando estimulação nos receptores de volume e 
pressão desses tecidos. O sistema cardiovascular passa por um 
reajuste conduzindo a um aumento do débito cardíaco. Esse aumento 
ocorre pelo incremento do volume sistólico associado com uma 
diminuição da FC. (WATENPAUGH et al., 2000). 

O volume sistólico elevado, por sua vez, decorre do aumento 
da pré-carga durante a imersão, fato diretamente relacionado ao 
aumento da pressão venosa central. (PARK et al., 1999). 

A facilitação da troca de calor entre o corpo e o meio aquático 
em temperatura termoneutra, pode ser responsável por essa 
alteração na FC. Isso ocorre pelo fato de que a necessidade de 
redistribuir o sangue da região central para periferia é diminuída. 
Dessa forma, essa condição também auxilia a manutenção do volume 
sanguíneo aumentado na região central do corpo, gerando 
readaptações no sistema cardiovascular, como a queda na FC. 
(CRAIG; DVORAK, 1966). 

A função do coração é bombear sangue, a partir desse 
momento tem transporte de O2, CO2, hormônios, anticorpos entre 
outros. Ele possui dois tipos de circulação, que é a sistêmica que vai 
distribuir o sangue oxigenado para os diversos órgãos do corpo e a 
circulação pulmonar é responsável por levar sangue rico em CO2 para 
o pulmão através da artéria pulmonar para que ocorra a hematose.               

O estudo de Aberton (2017) analisou as respostas 
cardiorrespiratórias e neuromusculares da corrida estacionária 
executada em diferentes ritmos de execução submáximas (60, 80 e 
100 batidas por min) e máxima velocidade nos meios terrestres e 
aquático. Foi possível identificar aumento significativo do VO2 com 
incremento do ritmo de execução em ambos os meios. O VO2 pode 
ser modificado de acordo com o aproveitamento das propriedades 
físicas da água. Dentre essas propriedades, destacam-se a força de 
resistência ao movimento e a força de empuxo, que exerce influência 
sobre os movimentos resistidos e assistidos. A força de resistência 
depende principalmente da velocidade de execução e da área 
projetada. Todavia, no que se refere à atividade muscular, esta 
somente apresentou um aumento significativo dos ritmos 
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submáximos para a máxima velocidade. Sendo assim, caso o objetivo 
seja incrementar o gasto energético e a atividade muscular do 
exercício executado nesse meio, o aumento da velocidade é uma 
estratégia eficiente. É importante ressaltar que um aumento no ritmo 
de execução não necessariamente implica um aumento na velocidade 
de movimento, pois esta depende do controle de amplitude durante 
um determinado período de tempo. Se for aumentado o ritmo e 
diminuída a amplitude de movimento, a velocidade angular de um 
segmento corporal pode ser modificada. 

O comportamento é dependente da intensidade de esforço, 
ou seja, quando a atividade é realizada na mesma intensidade em 
ambos os meios. Essas respostas ocorrem pelo fato de que durante 
o exercício na água, tanto o retorno venoso como o volume sistólico 
são afetados pela combinação da pressão hidrostática, aumentada 
nas regiões inferiores do corpo, com a temperatura da água, as quais 
tendem a deslocar o  volume sanguíneo periférico para a região 
central do corpo, assim como no repouso. (KRUEL et al., 2011). 
           No entanto, quando a velocidade de deslocamento horizontal 
é fixa, observa-se uma maior FC no meio aquático, uma vez que a 
intensidade de esforço é maior para essa condição, pois a resistência 
oferecida ao movimento na água é mais intensa do que na terra, em 
razão da maior densidade no meio líquido. Esse comportamento 
deixa claro que a prescrição do treinamento com base na FC no meio 
aquático não deve ser executada tomando como referência os valores 
máximos terrestres. (MASUMOTO et al., 2008). 
 Os parâmetros são as referências usadas para realizar um 
tratamento de forma segura para o paciente, da mesma forma que é 
importante conhecer as propriedades físicas da água para elaborar os 
exercícios a favor do movimento. 
 O procedimento de forma lúdica torna as atividades mais 
prazerosas para as crianças e mais eficiente. Consequentemente, as 
atividades terapêuticas e lúdicas precisam se progredir em conjunto, 
procurando de todas as formas o contentamento do paciente. 
(SANTOS et al., 2013). 
 É possível observar os resultados benéficos do protocolo de 
manifestação a partir de sessões de hidroterapia sem revigoramento 
da musculatura respiratória e nos sinais vitais dos pacientes. Essa 
evolução pode ser destinada a recursos como propriedades de água 
do corpo humano, ou que aumenta como atividades utilizadas pelo 
fisioterapeuta no decorrer das sessões de hidroterapia. (BRAGA et 
al., 2019). 
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 Concluindo, seriam indispensáveis estudos de prevalência 
fossem feitos por outras unidades com o setor de hidroterapia, para 
que em breve possamos confrontar a supremacia de algumas 
doenças ou lesões tendo em consideração todos os pontos de vista 
possíveis, como publico alvo, região, cidade, país, entre outros. 
(JAKAITIS et al.,2008). 

 
Considerações Finais 

Neste estudo, vimos que o espaço aquático possui vantagens 
físicas que contribuem com o tratamento de pacientes com síndrome 
de Down. A atuação da pressão hidrostática, viscosidade, turbulência, 
empuxo e temperatura faz parte da fisiologia da imersão que é a base 
do tratamento que tem como objetivo melhorar a parte 
musculoesquelética do indivíduo, assim ajudando o paciente ter mais 
independência no dia a dia. 

A fisioterapia aquática é uma boa opção para o tratamento de 
pacientes com síndrome de Down, é um método eficaz? A hipótese 
levantada frente ao problema em questão foi que modificações 
fisiológicas aconteceram durante a submersão e foi considerável para 
o desenvolvimento motor. A motricidade foi trabalhada com o corpo 
submerso na água. A síndrome de Down possui mudanças genéticas, 
a terapia na água favorece fatos de desenvolvimento motor, postural, 
aumento de força muscular e função, combinada à resistência 
ofertadas pela água, com o uso de diversas técnicas e efeitos com 
resultados em diferentes fases da vida, iniciando pela qualidade de 
vida física, social e psicológica. (FERREIRA et al., 2018). 

O objetivo geral deste trabalho foi esclarecer as alterações 
fisiológicas ao longo da submersão em pacientes com síndrome de 
Down. Exemplificando a biomecânica do corpo humano e suas 
reações em meio aquático. O consumo de oxigênio mostrou uma 
tendência de aumento no repouso, por outro lado, no exercício a 
solução foi dependente do tipo de técnica usada e do princípio físico 
mais explorado e sua consequente energia. Dos comportamentos que 
tiveram alterações destacam-se a frequência cardíaca e pressão 
arterial diminuídas em imersão nas condições de repouso e exercício. 
O propósito é criar um programa de exercício seguro e eficaz para o 
paciente. (KRUEL et al., 2011).  

Os objetivos específicos deste trabalho foi descrever as 
características físicas da água, discorremos sobre a fisiologia da 
imersão; tratamos os privilégios da fisioterapia aquática para o 
desenvolvimento cognitivo e motor. Ficou claro que para alcançar um 



 129 

resultado com perfeição faz-se necessário o conhecimento, e tivemos 
percepção sobre a fisiologia, os princípios físicos e suas 
aplicabilidades no método de acordo com a necessidade do paciente. 
As características físicas da água intensificaram os exercícios 
realizados pelo Fisioterapeuta. Consideramos, os resultados 
benéficos do protocolo de intervenção com base em sessões de 
fisioterapia aquática no revigoramento da musculatura respiratória e 
nos sinais vitais dos pacientes. (BRAGA et al., 2019).  

Com essa pesquisa temos um material esclarecedor que 
abrange uma grande parte dos benefícios e a importância da 
hidroterapia para pacientes com SD, assim esclarecemos possíveis 
questionamentos de profissionais de fisioterapia. 

Contextualizamos com uma série de informações para 
profissionais de saúde, esclarecemos o assunto abordado, também 
para aprimorarmos o conhecimento e as pesquisas futuras. 

Concluímos que a hidroterapia é um tratamento que utiliza as 
características da água para poder beneficiar os pacientes que 
possuem déficit no sistema musculoesquelético, com as terapias de 
submersão se torna muito útil os benefícios adquiridos durante o 
tratamento. 
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CAPÍTULO 8 
EQUOTERAPIA E A ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA 

SÍNDROME DE DOWN25 
 

Equoterapy and Physiotherapeutical Performance in Down 
Syndrome 

 
Equoterapia y Rendimiento Fisioterapéutico en Síndrome de Down 

  
Carla Chiste Tomazoli Santos26  

Angela Aparecida Venancio27  
Mikaely Janaina Rodrigues Costa28  

  
Resumo  
O tema deste capítulo é Equoterapia. Investigou-se o seguinte 
problema: “Como a equoterapia ajuda no tratamento da síndrome de 
Down”. Cogitou-se a seguinte hipótese: “um método terapêutico que 
utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas 
de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento 
biopsicossocial e psicomotricidade de pessoas com deficiência e/ou 
com necessidades especiais”. O objetivo geral da “equoterapia é ser 
uma ótima opção terapêutica principalmente para crianças e pessoas 
com necessidades especiais, pois os exercícios realizados no cavalo 
proporcionam alteração e resposta do SNC permitindo uma grande 
melhora na postura e na percepção do movimento. Além disso, a 
equoterapia faz com que a pessoa se torne mais sociável, facilitando 
o processo de integração nos grupos”. Os objetivos específicos são: 
gerar equilíbrio de tronco e quadril, melhorar tônus muscular e a 
interação da criança no âmbito social. Este trabalho é importante para 
um profissional da saúde devido à expansão da área de 
conhecimento, para a ciência, é relevante por agregar à sociedade o 
fato de trazer maior conhecimento e mostrar às instituições e 
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 136 

comunidade a disponibilidade do tratamento com a equoterapia de 
modo esportivo e terapêutico.  
 
Palavras-chave: Atuação Fisioterapêutica. Síndrome de Down e 
Equoterapia. Equoterapia. Benefícios da Equoterapia. Tratamento. 
  
Abstract  
The theme of this chapter is Riding Therapy. The following problem 
was investigated: "How hippotherapy helps in the treatment of Down 
syndrome". The following hypothesis was considered “a therapeutic 
method that uses the horse within an interdisciplinary approach in the 
areas of health, education and riding, seeking the biopsychosocial and 
psychomotricity development of people with disabilities and / or with 
special needs”. The general objective of “hippotherapy is to have a 
great therapeutic option, especially for children and people with 
special needs, since the exercises performed on the horse provide 
alteration and response of the CNS allowing a great improvement in 
posture and perception of movement. In addition, hippotherapy makes 
the person more sociable, facilitating the integration process in 
groups.” The specific objectives are: to generate trunk and hip 
balance, improve muscle tone and the child's interaction in the social 
sphere. This work is important for a health professional due to the 
expansion of the area of knowledge, for science, it is relevant for 
adding to society the fact of bringing greater knowledge and showing 
the institutions and the community the availability of treatment with 
hippotherapy in a sporting way and therapeutic.  
  
Keywords: Physiotherapeutic Practice. Down Syndrome and 
Hippotherapy. Hippotherapy. Benefits of hippotherapy. Treatment.  
  
Resumen  
El tema de este capítulo es la terapia de equitación. Se investigó el 
siguiente problema: "Cómo ayuda la hipoterapia en el tratamiento del 
síndrome de Down". La siguiente hipótesis se consideró "un método 
terapéutico que utiliza el caballo dentro de un enfoque 
interdisciplinario en las áreas de salud, educación y equitación, 
buscando el desarrollo biopsicosocial y psicomotricidad de las 
personas con discapacidad y / o con necesidades especiales”. El 
objetivo general de “la hipoterapia es tener una gran opción 
terapéutica, especialmente para niños y personas con necesidades 
especiales, ya que los ejercicios realizados en el caballo proporcionan 
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alteración y respuesta del SNC permitiendo una gran mejora en la 
postura y la percepción del movimiento. Además, la hipoterapia hace 
que la persona sea más sociable, facilitando el proceso de integración 
en grupos”. Los objetivos específicos son: generar equilibrio del tronco 
y la cadera, mejorar el tono muscular y la interacción del niño en la 
esfera social. Este trabajo es importante para un profesional de la 
salud debido a la expansión del área de conocimiento, para la ciencia, 
es relevante para agregar a la sociedad el hecho de aportar un mayor 
conocimiento y mostrar a las instituciones y a la comunidad la 
disponibilidad de tratamiento con hipoterapia de forma deportiva y 
terapêutico.  
  
Palabras clave: Práctica Fisioterapéutica. Síndrome de Down y 
Hipoterapia. Hipoterapia Beneficios de la hipoterapia. Tratamiento.  
  
Introdução  

A Equoterapia é um método terapêutico que busca utilizar o 
cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, 
educação e equitação, com isso traz o desenvolvimento 
biopsicossocial e psicomotricidade de pessoas com deficiência e/ou 
com necessidades especiais.  

A prática em nosso país foi criada pela Associação Nacional 
de Equoterapia (ANDEBrasil), instituição que foi fundada em 1989 e 
localiza-se hoje em Brasília-DF.  

Etimologicamente, o termo é originado do radical latino 
equus, que significa cavalo, e da palavra grega therapeia, que 
significa terapia, parte da medicina que trata da aplicação de 
conhecimento técnico-científico no campo da reabilitação e 
reeducação. (HORNE, CIRILLO, 2006)  

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte problema 
“Como a equoterapia ajuda no tratamento da Síndrome de Down?”. 
Verificar se o atraso motor característico do portador de síndrome de 
Down pode ser minimizado com a intervenção da equoterapia.  

Comprovado cientificamente que a companhia de animais de 
estimação estimula e gera muito mais saúde que se imagina. Os 
animais de grande porte são protagonistas nessa relação, os cavalos, 
por exemplo, têm uma grande e importante participação para o 
desenvolvimento humano.  

As crianças que convivem com animais de estimação se 
tornam mais afetivas, solidárias, sensíveis, com maior senso de 
responsabilidade, e compreendem melhor o ciclo vida-morte. 
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Algumas pessoas idosas tratam os animais de estimação como 
membros da própria família. (TATIBANA, COSTA-VAL, 2009).  

A equoterapia fisioterapêutica é um método diferente do que 
se está acostumado e tão válida quanto à fisioterapia convencional, 
pois complementa os exercícios tradicionais, não substitui a terapia 
de solo, pois na equoterapia recupera-se o equilíbrio do paciente para 
depois colocá-lo em solo para que ele posteriormente consiga se 
sentar e andar.  

Em longo prazo, os resultados são super satisfatórios e 
comprovados cientificamente, são também reconhecidos pelo 
Conselho Federal de Medicina e amplamente divulgado pela área 
médica.  

O cavalo é o agente principal e o instrumento terapêutico para 
fins de saúde, educação e lazer para crianças e adultos, ultimamente 
tem servido com maior frequência para tratamento com portadores de 
disfunções físicas e mentais, proporcionando aos participantes 
perceberem as potencialidades e minimizarem as suas dificuldades 
motoras e sensitivas.  

Atualmente, segundo a Associação Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de Estimação, o Brasil é o quarto país com a 
maior população de animais do mundo – cerca de 106 milhões, 
ficando atrás da China, Estados Unidos e Reino Unido (Abinpet, 
2014), e é o segundo maior país no mercado de pets, perdendo 
somente para Estados Unidos. (WALSH, 2009).  

O objetivo geral deste trabalho é informar como “melhorar o 
tônus muscular, aquisição de equilíbrio para a marcha independente, 
desenvolvimento da atenção, concentração, memória, sociabilidade, 
estruturação espacial e corporal”. Será trabalhado a autonomia, 
motivação, atenção e concentração, independência, estimulação 
cognitiva e afetividade, além de benefícios na força muscular, 
equilíbrio, coordenação motora e marcha.  

A equoterapia ou hipoterapia, trata pacientes com disfunções 
neuropsicomotoras. É possível observar resultados de ganho de 
força, psicológico melhorando a interação social do paciente. Inicia-
se aos dois anos de idade, com crianças que apresentam hipotonia, 
sem controle de tronco.  

A terapia se torna mais efetiva quando o paciente já consegue 
realizar o movimento de se sentar sozinho. O tratamento não traz aos 
pacientes habilidades hípicas, mais sim maior equilíbrio e controle dos 
movimentos da pelve e tronco.  
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De acordo com Uzun (2005), o cavalo possui três andaduras 
naturais: o passo, o trote e o galope. Pois, marcha humana está 
relacionada a andadura do cavalo.  

A metodologia escolhida para este capítulo é revisão de 
literatura.  

Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica, com 
fundamento em revisão de artigos científicos.  

Foram selecionados oito artigos científicos, extraídos de 
busca realizada no Google Acadêmico e no endereço eletrônico da 
Associação Nacional de Equoterapia (ANDE), a partir das seguintes 
palavras-chave: “Equoterapia, Síndrome de Down, Tratamento com 
Equoterapia, Fisioterapia na Equoterapia.  

       
Equoterapia e a Atuação Fisioterapêutica na Síndrome de Down  

   

 
 
A equoterapia foi reconhecida como método terapêutico de 

reabilitação motora pelo Conselho Federal de Medicina, em nove de 
abril de 1997. Porém, a utilização da fisioterapia se iniciou há muito 
tempo com Hipócrates 458-377 a.C, em seu Livro das Dietas, já 
aconselhava que atividades equestres auxiliariam na regeneração da 
saúde e prevenção do corpo a possíveis doenças.  

 Sendo assim, a equoterapia foi definida como um método 
terapêutico de abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, 
educação e equitação buscando o desenvolvimento biopsicossocial 
de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.  

O cavalo consegue transmitir impulsos ritmados para as 
pernas e para o tronco do paciente, levando a contrações e 
relaxamentos que facilitam a percepção do próprio corpo, noção da 
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lateralidade e da manutenção do equilíbrio, na equoterapia não existe 
uma raça ideal, existe um cavalo ideal, com uma altura de 
aproximadamente 1,50 cm, que é a altura da cernelha do cavalo, o 
cavalo tem que ter um temperamento dócil, que tenha bons aprumos, 
escolhido com mais frequência os mais velhos. Precisa ser um cavalo 
que goste da presença humana, que não se negue a estar próximo 
de humanos, um animal forte saudável. O animal se inicia na 
equoterapia por volta dos nove anos de idade, mais o treinamento 
desse animal começa aos três anos de idade, o processo inicia com 
a dessensibilização, em que o cavalo passa a ser doutrinado a estar 
presente no picadeiro, e a estar presente nos lugares onde acontece 
o tratamento, junto às pessoas e aos materiais. Então é um processo 
bem detalhado, pois o cavalo para chegar a equoterapia precisa ter 
sido um atleta e ter vivenciado algum tipo de esporte anteriormente, 
para que quando ele chegar a prática já esteja acostumado e 
habituado com as pessoas dos dois lados, seja flanqueado, tocado e 
manuseado sem que tenha qualquer tipo de reação negativa.  

A equoterapia é uma atividade lúdica, pois as crianças 
portadoras da SD precisam se manter motivadas na terapia. É de 
suma importância ressaltar que a equoterapia não habilita a prática 
hípica, o foco é em desenvolver o equilíbrio na criança de cabeça, 
tronco e pelve. A equoterapia é uma admirável abordagem 
terapêutica principalmente para crianças com necessidades 
especiais, pois os exercícios realizados no cavalo proporcionam 
alteração e resposta do SNC permitindo uma grande melhora na 
postura e na percepção do movimento. Além disso, a equoterapia faz 
com que a pessoa se torne mais sociável, facilitando o processo de 
integração nos grupos, o que é muito importante. A interação com o 
cavalo, incluindo os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o 
ato de montar e o manuseio final desenvolvem, ainda, novas formas 
de socialização, autoconfiança e autoestima. Os principais benefícios 
da equoterapia são:  

 
• melhorar as condições físicas, psicológica e cognitivas; 
• desenvolver afeto, devido ao contato e cuidado da 

pessoa com o cavalo;  
• aumentar a autoestima e a autoconfiança, pois a 

prática equoterápica promove a sensação de bem-
estar;  
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• estimular a sensibilidade tátil, visual e auditiva, em 
diversas atividades em que o terapeuta joga uma bola, 
faz um barulho com chocalho;  

• melhorar o tônus muscular, a postura e o equilíbrio, o 
trabalho principal da terapia é desenvolver ganho de 
força e equilíbrio ao paciente;   

• permitir o desenvolvimento da coordenação motora e 
percepção dos movimentos e motricidade fina.  

 
A equoterapia pode ser utilizada como recurso terapêutico na 

fisioterapia porque ela alcança inúmeros benefícios posturais, porque 
o andar do cavalo provoca uma série de reações no corpo do 
paciente, fazendo com que ele esteja sempre em busca do seu próprio 
equilíbrio, utilizando os movimentos tridimensionais do cavalo em 
favor do paciente que é a base da equoterapia. Para cada tipo de 
dificuldade motora existe um cavalo, que é previamente escolhido, 
que vai ter o movimento mais adequado para facilitar a reabilitação, 
existem os cavalos que provocam relaxamento, tem os cavalos que 
aumenta o tônus muscular, os que dão mais mobilidade, outras mais 
estabilidade.  

 
Equipe Multidisciplinar  

Para o desenvolvimento deste tipo de tratamento, a 
equoterapia conta com uma equipe com vários profissionais como: 
veterinários, que vão cuidar e avaliar as condições dos animais; 
fisioterapeutas, que irão acompanhar o desenvolvimento motor e 
sensitivo do praticante; terapeutas ocupacionais, que buscarão 
facilitar ao praticante o melhor desempenho de suas funções; 
psicólogos, que ajudarão na desenvoltura da equipe e promove 
melhora nas relações familiares, atendimento das dificuldades do 
praticante como um todo; e os fonoaudiólogos, que avaliarão tanto a 
questão de aprendizagem, linguagem oral e escrita, quanto dos 
aspectos da motricidade oral e suas funções, como sucção, 
respiração e deglutição e trabalharão as estratégias específicas na 
equoterapia para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de 
consciência fonológica que estão na base do processo de 
aprendizagem.  

Os profissionais que atuam na área necessitam estar atentos 
às indicações e contraindicações desse recurso.  
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Equoterapia é indicada a pessoas com:  
• Lesões cerebrais: paralisia cerebral infantil (PCI), 

traumas encefálicos, sequelas de processos 
inflamatórios do sistema nervoso central; déficit de 
produção de movimento – paresias ou paralisias;  

• Distúrbios da coordenação e da regulação de tônus 
muscular: espasticidade, distonias e distúrbios de 
equilíbrio, déficits neuro motores por lesões da 
medula espinhal;  

• Lesões de nervos periféricos: paralisias obstétricas 
do plexo braquial;  

• Atraso maturativo do desenvolvimento psicomotor: 
frequentemente associado a déficits de atenção e 
instabilidade psicomotoras;  

• Distúrbios comportamentais: formas psiquiátricas 
de psicoses infantis;  

• Distúrbios sensoriais;  
• Patologias ortopédicas: dismorfismos 

esqueléticos, cifoses e escolioses;  
• Acidente vascular cerebral (AVC);  
• Traumatismo cranioencefálico (TCE);  
• Síndromes neurológicas (Down, West, Rett, Soto 

e outras);  
• Distúrbios psicossociais e outros.  
  

Como foi mencionado, existem algumas contraindicações 
para realizar esse tratamento e, segundo Medeiros e Dias (2002), são 
elas:  

• graves afecções da coluna vertebral como hérnia 
de disco, escoliose estrutural acima de 40 graus, 
esclerose em evolução, epífises de crescimento 
em estágio evolutivo e geralmente todas as 
afecções em fase aguda;  

• cardiopatias agudas;  
• instabilidade atlantoaxial devido à síndrome de 

Down;  
• subluxação de quadril;  
• osteoporose;  
• hipertensão (quando não está controlada);  
• alergia ao pelo do cavalo.  
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Nenhum profissional, com exceção ao que tenha formação 
médica, pode autorizar o paciente a frequentar a equoterapia. É 
obrigação do terapeuta solicitar, antes de o paciente começar a 
equoterapia, um atestado médico para assegurar-se que este não 
possui nenhuma contraindicação para realizar esse recurso.  

 A equoterapia, ou hipoterapia, trata pacientes com 
disfunções neuropsicomotoras, em que é possível observar 
resultados de ganho de força, psicológico melhorando a interação 
social do paciente. Inicia-se aos dois anos de idade, com crianças que 
apresentam hipotonia, sem controle de tronco.  

A terapia se torna mais efetiva quando o paciente já consegue 
realizar o movimento de sentar-se sozinho. O tratamento não traz aos 
pacientes habilidades hípicas, mais sim maior equilíbrio e controle dos 
movimentos da pelve e tronco. 

De acordo com Uzun (2005), o cavalo possui três andaduras 
naturais: o passo, o trote e o galope. O primeiro é marchado, lento, 
ritmado a quatro tempos, simétrico, em que todos os movimentos 
produzidos de um lado do animal ocorrem da mesma forma do lado 
oposto. O trote é um andamento simétrico, saltado, fixado a dois 
tempos, em que os membros de cada bípede diagonal se elevam e 
pousam simultaneamente, com um tempo de suspensão entre o 
pousar de cada um. E o galope é um andamento assimétrico, saltado, 
muito movimentado e a três tempos, em razão dos amplos 
movimentos do pescoço do animal. 

O passo é a andadura mais indicada para a equoterapia 
devido à sua regularidade. Seu ritmo possui uma frequência de 1 a 
1,25 movimentos por segundo, o que leva o cavaleiro a realizar de 
1.800 a 2.250 ajustes tônicos em trinta minutos de sessão. 
(LERMONTOV, 2004).  

  

 
Figura 1. Trote. As áreas em negrito representam que as patas trabalham 

de forma alternada, sempre duas tocando o solo enquanto as outras dão a passada. 
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O trote exige do cavalo um maior esforço, seus movimentos 

são mais rápidos e bruscos e quando o animal retorna ao solo, exige 
do praticante mais força para se segurar e um maior desenvolvimento 
ginástico para poder acompanhar os movimentos do animal.  

 A característica mais importante para a equoterapia é o que 
o passo produz no cavalo e transmite ao cavaleiro: uma série de 
movimentos sequenciais e simultâneos, resultando em um movimento 
tridimensional, determinando um ajuste tônico da musculatura para 
manutenção da postura e do equilíbrio. Esse movimento se traduz, no 
plano vertical, em movimentos para cima e para baixo; e no plano 
horizontal, em movimentos para a direita e para a esquerda (eixo 
transversal do cavalo) e movimentos para frente e para trás (eixo 
longitudinal).  

  

 
Figura 2. Passo: As linhas em negrito representam os movimentos laterais 

e diagonais a partir do apoio anterior. 
  
A esses movimentos associa-se um quarto: uma torção da 

bacia do cavaleiro da ordem de oito graus para cada lado, em cada 
passo do animal. Os deslocamentos da cintura pélvica produzem 
vibrações nas estruturas ósteo-articulares que são transmitidas ao 
cérebro, via medula.  
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 É importante ressaltar a similaridade entre o passo do cavalo 
e o passo do homem. Segundo Herbert e Xavier (1998, citados por 
Lermontov, 2004), pode-se definir a marcha humana como sendo um 
conjunto de movimentos rítmicos e alternados do tronco e 
extremidades, visando à locomoção do corpo para frente. Logo, 
percebe-se a semelhança entre os movimentos humanos e aqueles 
do cavalo.  

De acordo com Buchene e Savini (1996, citados por Freire, 
1999), a escolha de um cavalo adequado é fundamental para a prática 
da equoterapia. A docilidade é o pré-requisito básico e mais 
importante. Se macho, o animal deve ser castrado. Ele não pode ter 
um elevado escore corporal, pois dificulta sua agilidade e prejudica a 
montaria do praticante, entendido este como aquele que pratica a 
Equoterapia. Deve possuir uma idade superior a 10 anos, e ser 
treinado para ser montado pelos lados direito e esquerdo.  

A altura do cavalo não deve ultrapassar 1,5 m e o ângulo da 
quartela deve ser o mais próximo de zero. A raça do animal não é 
relevante.  

Segundo Medeiros e Dias (2002),  a frequência do cavalo está 
em função do comprimento do passo e da velocidade do andadura. 
Os tipos de frequência:  

 
• Transpistar: baixa frequência, a pegada ultrapassa a 

pegada anterior.  
• Sobrepistar: frequência média, a pegada coincide com o 

mesmo lugar da anterior.  
• Antepistar: alta frequência, a pegada fica antes da anterior. 

(BRILINGER, 2005).  
  

O movimento da passada do cavalo deve ser transpistar, ou 
seja, bem larga dentro do dorso, esse movimento pode ser 
comparado com bolsas e balanços, por exemplo, mais a sua 
variabilidade de triplanar o faz melhor.  

Durante o tratamento é feito trabalhos bem lúdicos e são 
orientados exercícios de prática oral, na maioria das vezes são 
trabalhados os jogos paralelos, que consiste em brincar ao lado de 
outra criança e não com ela, fazendo o exercício e mostrando a ela 
como utilizar o brinquedo, pois o desenvolvimento do sujeito com 
síndrome de Down é lento e variável. Segundo a literatura, a lentidão 
em algumas aquisições possibilita o estudo de estágios evolutivos 
que seriam, talvez, imperceptíveis em crianças normais e a 
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características individuais, possibilitando diferentes rumos de 
desenvolvimento a serem alcançados, dependendo do nível de 
estimulação que seja oferecido.  

Todos os estudos realizados sobre as aquisições nos 
primeiros anos de vida, tanto no que concerne ao aparecimento do 
sorriso, como no que se refere ao início do processo de vocalização 
e do estabelecimento do contato visual, têm demonstrado diferenças 
entre os bebês com SD e os bebês normais. De modo geral, estudos 
demonstram que o bebê com SD sofre um pequeno atraso no 
desenvolvimento psicomotor e cognitivo nos primeiros meses de vida, 
mas esse atraso acentua se em todas as áreas no decorrer da 
infância, até a velhice. Os resultados desses estudos indicam que 
estratégias de estimulação poderiam ser bem precoce e já 
desenvolvidas pelos pais, desde o nascimento da criança.  

 
Sessões de Equoterapia  

Cuidados especiais devem ser tomados quando se atende 
portadores da trissomia 21, tais como higiene do cavalo e do 
equipamento, cuidados quanto à exposição ao sol, as sessões devem 
acontecer em horários que não prejudique a terapia (entre as oito e 
onze da manhã ou quatorze e dezesseis horas), o que faz sempre 
buscar a sombra das árvores. Por outro lado, também faz com que as 
crianças adquiriam alguma resistência e para isso não precisamos 
fazer grandes esforços uma vez que, o próprio ambiente, aberto, ao 
ar livre, fornece tais condição. A naturalidade do ambiente conduz 
para as emoções da aventura e da exploração.  

Durante o seu deslocamento o cavalo produz um movimento 
tridimensional nos sentidos vertical (para cima e para baixo), 
horizontal (para frente e para trás) e lateral (para a direita e para a 
esquerda).  
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Figura 3. Posicionamento do centro de gravidade.  

Estes movimentos são transmitidos para o praticante, assim, 
a cada passo o centro de gravidade é deslocado da sua linha média 
provocando um desequilíbrio que por sua vez provoca um reequilíbrio 
proporcionando a restauração do centro de gravidade na base de 
sustentação. Dessa forma, o sistema vestibular é permanentemente 
solicitado, estimulando de modo contínuo suas conexões entre os 
canais semicirculares, nas quais as células ciliares e otólitos captam 
as oscilações da endolinfa provocadas pelos movimentos da cabeça 
com o cerebelo, tálamo, córtex cerebral, medula espinhal e nervos 
periféricos nos sentidos ascendente e descendente. A estimulação 
vestibular lenta promove um relaxamento do tônus muscular e com 
uma estimulação vestibular rápida ocorre o contrário, ou seja, o 
aumento do tônus da cadeia muscular eretora da coluna vertebral, 
promove uma melhor sustentação da cabeça em pacientes 
hipotônicos.  

A marcha humana está relacionada a andadura do cavalo.  
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Figura 4. Paralelismo entre a marcha humana e equina.  

 
Na maioria dos casos, os objetivos são os mesmos: melhorar 

o tônus muscular, aquisição de equilíbrio para a marcha 
independente, desenvolvimento da atenção, concentração, memória, 
sociabilidade, estruturação espacial e corporal.  
 
Considerações Finais   

Com o levantamento bibliográfico realizado, foi possível 
considerar que a equoterapia tem característica de um recurso 
terapêutico e educacional com o estímulo social, que adota o uso do 
cavalo como principal ferramenta propícia ao praticante.  

 Considerando que o portador da síndrome de Down 
apresenta uma série de características físicas e mentais, específica 
da patologia. Foi baseado nessas informações que a equoterapia 
adotou programas diferentes de acordo com o nível de 
desenvolvimento da capacidade do praticante.  

O objetivo geral deste trabalho foi obter maior informações de 
como a equoterapia fisioterapêutica pode “melhorar o tônus muscular, 
aquisição de equilíbrio para a marcha independente, desenvolvimento 
da atenção, concentração, memória, sociabilidade, estruturação 
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espacial e corporal”. Bem como estimular o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, cognitivo, psicomotor e afetivo, por 
intermédio da prática de atividades equestres e de técnicas de 
equitação.  

O praticante da equoterapia acompanhar os movimentos do 
cavalo, tendo de manter o equilíbrio e a coordenação para 
movimentar simultaneamente tronco, braços, ombros, cabeça e o 
restante do corpo, dentro de seus limites, a intervenção equoterápica 
planejada e bem estruturada é componente importante para aquisição 
de novas habilidades e conceitos lógicos sendo instrumento auxiliar 
para o desenvolvimento global do portador da SD.  

Os resultados serão eficientes promovendo a integração, 
equilíbrio e concentração interferindo positivamente para a aquisição 
de novas habilidades psicomotoras para as crianças com síndrome 
de Down. A prática terapêutica deve ser iniciada antes dos dois anos 
de idade e que seja, quando antecedido e, posteriormente, associado 
ao Programa de Atendimento Equoterápico (PAE) e ao Programa de 
Estimulação Precoce (PEP).  

 Os resultados podem ser vistos em poucas sessões e como 
o tratamento é visto de forma lúdica para os pais e para o paciente, a 
sensação de bem-estar no final da sessão é facilmente observada.  
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CAPÍTULO 9 
O SISTEMA CARDIOVASCULAR E A SÍNDROME DE DOWN 

 
The Cardiovascular System and Down's Syndrome  

 
O Sistema Cardiovascular y Síndrome de Down 
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Maria Ilneide Pereira da Silva30 
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Resumo 
O tema deste capítulo é O Sistema Cardiovascular e a Síndrome de 
Down. Investigou-se o seguinte problema: “Como funciona o sistema 
cardiovascular nas pessoas com síndrome de Down”. Cogitou-se a 
seguinte hipótese “o sistema cardiovascular das pessoas com 
síndrome de Down funciona de forma diferenciada, 
independentemente das comorbidades associadas às cardiopatias 
congênitas”. O objetivo geral é “investigar como o sistema 
cardiovascular funciona nas pessoas com síndrome de Down”. Os 
objetivos específicos são: “relacionar a embriogênese do sistema 
cardiovascular com a síndrome de Down”; “investigar as cardiopatias 
mais comuns encontradas nas pessoas com síndrome de Down”. 
Este trabalho é importante para um profissional da saúde devido à 
grande quantidade de pessoas com síndrome de Down que são 
atendidas por fisioterapeutas; para a ciência, é relevante por provocar 
uma reflexão acerca do cuidado necessário ao atender uma pessoa 
com síndrome de Down, principalmente quanto aos aspectos 
cardiovasculares; agrega à sociedade pelo fato de que as pessoas 
com síndrome de Down estão cada vez mais inseridas nos mais 
diversos contextos sociais e devem ser compreendidas em sua 
plenitude. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com duração 
de três meses.  
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Palavras-chave: Síndrome de Down. Sistema Cardiovascular. 
Cardiopatia. Fisioterapia. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is the cardiovascular system and Down's 
Syndrome. The following problem was investigated: "How does the 
cardiovascular system work in people with Down syndrome". The 
following hypothesis was considered “the cardiovascular system of 
people with Down syndrome works differently, regardless of the 
comorbidities associated with congenital heart disease”. The general 
objective is "to investigate how the cardiovascular system works in 
people with Down syndrome". The specific objectives are: “to relate 
the embryogenesis of the cardiovascular system to Down's 
Syndrome”; "To investigate the most common heart diseases found in 
people with Down syndrome". This work is important for a health 
professional due to the large number of people with Down syndrome 
who are attended by physical therapists; for science, it is relevant 
because it provokes a reflection about the necessary care when 
attending a person with Down syndrome regarding cardiovascular 
aspects; it adds to society due to the fact that people with Down 
syndrome are increasingly inserted in the most diverse social contexts 
and must be fully understood. This is a qualitative theoretical research 
lasting three months. 
 
Keywords: Down syndrome. Cardiovascular system. Heart disease. 
Physiotherapy. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es el sistema cardiovascular y el síndrome 
de Down. Se investigó el siguiente problema: "Cómo funciona el 
sistema cardiovascular en personas con síndrome de Down". La 
siguiente hipótesis se consideró "el sistema cardiovascular de las 
personas con síndrome de Down funciona de manera diferente, 
independientemente de las comorbilidades asociadas con las 
enfermedades cardíacas congénitas". El objetivo general es 
"investigar cómo funciona el sistema cardiovascular en personas con 
síndrome de Down". Los objetivos específicos son: "relacionar la 
embriogénesis del sistema cardiovascular con el síndrome de Down"; 
"Para investigar las enfermedades cardíacas más comunes que se 
encuentran en personas con síndrome de Down". Este trabajo es 
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importante para un profesional de la salud debido a la gran cantidad 
de personas con síndrome de Down que son atendidas por 
fisioterapeutas; para la ciencia, es relevante porque provoca una 
reflexión sobre la atención necesaria cuando se atiende a una 
persona con síndrome de Down con respecto a los aspectos 
cardiovasculares; se suma a la sociedad debido al hecho de que las 
personas con síndrome de Down están cada vez más insertadas en 
los contextos sociales más diversos y deben entenderse 
completamente. Esta es una investigación teórica cualitativa que dura 
tres meses. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Sistema cardiovascular. 
Enfermedad cardíaca. Fisioterapia. 
 
Introdução 

A síndrome de Down, por sua prevalência, tem sido a 
síndrome mais estuda e a mais conhecida mundialmente. São vários 
artigos científicos, livros, associações, organizações não 
governamentais, movimentos sociais voltados especificamente para 
o tema. 

A síndrome de Down é um conjunto de alterações sistêmicas 
causadas pela cópia total ou parcial do cromossomo 21 humano. Está 
associada com alterações craniofaciais, hipotonia, déficit intelectual, 
malformações gastrointestinais, disfunções respiratórias, hormonais, 
hematológicas, autoimunes e cardíacas. (COLVIN, YEAGER, 2017). 

As condições mais comuns a essa síndrome vêm sendo 
estudadas para que, cada vez mais, a expectativa e a qualidade de 
vida das pessoas com síndrome de Down possam aumentar. 

Dentre as alterações citadas, as disfunções cardíacas e 
pulmonares são as maiores causas de óbito de pessoas com 
síndrome de Down. Segundo um artigo publicado por Colvin e Yeager 
(2017), pneumonia, defeitos cardíacos congênitos e doenças 
circulatórias correspondem a 75% da causa de morte das pessoas 
com síndrome de Down. 

Muitos estudos têm mostrado que as doenças cardíacas são 
responsáveis significativamente nas morbidades e mortalidades de 
crianças com síndrome de Down. (BRAVO-VALENZULA et al., 2011; 
COLVIN; YEAGER, 2017; FERREIRA, 2004). Assim, este capitulo se 
propõe a responder “como funciona o sistema cardiovascular nas 
pessoas com síndrome de Down?”. 
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Diante do problema apresentado, foi cogitada a seguinte 
hipótese “o sistema cardiovascular das pessoas com síndrome de 
Down (SD) funciona de forma diferenciada, independentemente das 
comorbidades associadas às cardiopatias congênitas”. Embora 
muitos estudos mostrem que as cardiopatias mais recorrentes em 
portadores de SD são as cardiopatias congênitas, dentre elas o 
defeito do septo atrioventricular e o defeito do septo ventricular. 
(BRAVO-VALENZULA, 2011). Será que o sistema cardiovascular de 
uma pessoa com síndrome de Down cuja cardiopatia congênita foi 
descartada funciona da mesma forma que uma pessoa sem a 
síndrome? 

O objetivo geral do estudo realizado é investigar como o 
sistema cardiovascular funciona nas pessoas com síndrome de 
Down, de forma a esclarecer sintomas e condições de saúde desses 
pacientes. Conhecer o funcionamento do sistema cardiovascular em 
pessoas com síndrome de Down ajuda a compreender, por exemplo, 
os efeitos dos exercícios nesse sistema, tornando mais eficientes 
programas de atividades e intervenções voltadas para essa 
população, evitando complicações cardiovasculares ao longo da vida.  

Segundo Bravo-Valenzula (2011) e Sica (2012), o avanço da 
medicina e o aprimoramento do conhecimento, diagnósticos e 
intervenções vêm aumentando a sobrevida e melhorando a qualidade 
de vida desses pacientes com resultados cada vez melhores. Os 
objetivos específicos desse estudo são “relacionar a embriogênese 
do sistema cardiovascular com a síndrome de Down” e “investigar as 
cardiopatias mais comuns encontradas nas pessoas com síndrome 
de Down”.  

Esse estudo é importante para os profissionais da Fisioterapia 
para conhecer a fundo como os sistemas de uma pessoa com 
síndrome de Down se comportam, já que grande quantidade de 
pessoas com SD são atendidas por esses profissionais. Para a 
ciência, essa pesquisa é relevante por provocar a reflexão a respeito 
dos cuidados necessários com essas pessoas com SD, 
principalmente quanto às intercorrências cardiovasculares. Devido à 
grande quantidade de pessoas portadoras de SD, faz-se relevante o 
aprofundamento da compreensão destes assuntos abordados para 
que os portadores de SD possam ter seus direitos sociais garantidos 
de forma mais consistente e menos preconceituosa. 

Esse estudo visa agregar conhecimentos aos profissionais da 
saúde para que possam acompanhar, orientar, prevenir e tratar de 
forma integral e não fragmentada as pessoas com SD, evitando, 
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assim, a evolução das cardiopatias e melhorando o desenvolvimento 
global, trazendo autoconfiança, autoestima, autonomia e qualidade de 
vida. (SICA, 2012). 

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa já que tem 
como finalidade sintetizar os resultados obtidos em artigos científicos 
sobre o funcionamento do sistema cardiovascular em pessoas com 
síndrome de Down, de forma sistemática, ordenada e abrangente. 
(CORREIA; MESQUITA, 2012). A revisão de literatura, configura-se 
por levantamentos de artigos para desenvolvimento, podendo ser 
divididos em capítulos. (GONÇALVES, 2019, p.32). 

Os critérios de inclusão dos artigos científicos foram 
selecionar aqueles com até seis autores(as) em que, pelo menos 
um(a) dos(das) autores(as) é mestre(a) ou doutor(a) e dar preferência 
às revistas acadêmicas com ISSN e artigos com o registro Digital 
Object Identifier (DOI). Esta pesquisa foi realizada no período de três 
meses. No primeiro mês realizou-se o levantamento do referencial 
teórico, no segundo mês, a revisão da literatura; no terceiro mês, a 
elaboração dos elementos pré-textuais e pós-textuais que compõem 
todo o trabalho. 

A base de busca das informações contidas nesse capítulo 
procedeu-se por meio da consulta aos indexadores eletrônicos de 
pesquisa Scielo, Google Acadêmico, Revistas Científicas e livros 
acadêmicos. Foram selecionados artigos científicos, extraídos de 
busca realizada a partir das seguintes palavras-chaves: Sistema 
cardiovascular, Síndrome de Down e Fisioterapia, isoladamente e 
combinadas. 
 
O sistema cardiovascular e a síndrome de Down 

A síndrome de Down foi descrita pela primeira vez na 
Inglaterra, em 1866, pelo inglês John Langdon Down. Trata-se de uma 
síndrome genética autossômica, na qual o indivíduo tem o 
cromossomo 21 a mais, totalizando 47 cromossomos, ao invés de 46, 
como é o normal. Essa síndrome é a ocorrência genética mais comum 
que existe, mas essa ocorrência ainda não foi explicada 
cientificamente. Pessoas com essa síndrome apresentam atraso no 
desenvolvimento motor e algumas alterações específicas, sendo a 
mais comum a hipotonia muscular generalizada, que afeta 
diretamente o equilíbrio e o controle postural, provocando alterações 
na coluna cervical, no sistema respiratório e digestório, déficits 
visuais, frouxidão ligamentar, dentre outros. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020). Ainda há déficits auditivos, 
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problemas neurológicos, envelhecimento precoce, obesidade e os 
problemas investigados nesse estudo provocados pelo 
funcionamento inadequado do sistema cardiovascular. Embora as 
pessoas com síndrome de Down apresentem características 
semelhantes, é preciso salientar sempre que cada uma delas possui 
uma personalidade única. 

A expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down 
vem amentando com a evolução da medicina e principalmente com 
as cirurgias cardíacas. (MOREIRA, EL-HANI, GUSMÃO, 2000). 
 
Tipos de síndrome de Down 

Há embriões que são formados pela fusão de um gameta 
normal e um gameta que não possui o cromossomo 21. Esse caso é 
considerado uma monossomia de cromossomos autossômicos e o 
embrião é chamado de embrião monossômico do 21 e seu 
desenvolvimento torna-se incompatível com a vida. (MOORE, 1975). 

Trissomia simples – Durante a divisão celular, 23 pares de 
cromossomo seguem para uma célula e os outros 23 seguem para 
outra célula e, por algum motivo, o cromossomo 21 permanece unido 
e ficam em uma das células, o que especialistas chamam de não-
disjunção. Assim, essa célula ficará com 47 cromossomos e, a partir 
daí, todas as outras células originadas dela também terão 47 
cromosssomos (MOORE, 1975). Um estudo realizado por 
Benhaourech; Drighil e El Hammiri (2016) revelou que esse tipo 
representa 94% dos casos. 

Translocação – É quando há dois cromossomos do par 21 
completos e um pedaço de um terceiro cromossomo 21 que se 
transloca do seu lugar e se junta a outro cromossomo qualquer 
(geralmente ao cromossomo 14 ou ao 18). Assim, o pedaço do 
terceiro cromossomo 21 se junta ao cromossomo 18, formando um 
cromossomo 18 com pedaço do cromossomo 21 e um cromossomo 
21 completo. Na hora da concepção, quando os pares de 
cromossomo se unirem, então haverá dois cromossomos 21 
completos e um pedaço de outro cromossomo 21. Essa translocação 
fará com que o bebê tenha síndrome de Down com todas as 
manifestações. Isso significa que, se esse casal tiver mais filhos, a 
probabilidade de ter outros filhos com síndrome de Down é maior. 
(SCHOENWOLF, 2016).  

Mosaicismo – Ocorre quando os pais mandam 23 
cromossomos normalmente e, na hora da concepção, ocorre a não-
disjunção do par de cromossomo 21, então haverá uma célula com 
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46 e outra com 47 cromossomos. Vai depender de quando a não-
disjunção ocorre para saber a porcentagem de células trissômicas. 
Há estudos que mostram evidências de que 90% a 95% dos casos de 
SD é ocasionada da não-disjunção na linhagem germinativa materna, 
e a mãe, a partir dos 31 anos de idade, vai aumentando as chances 
de ter um bebê com trissomia 21. (SCHOENWOLF, 2016). 
 
O sistema cardiovascular 

O coração é o órgão principal do sistema cardiovascular. Nele 
começa e termina a circulação sanguínea de todo corpo, depois de 
passar por vasos, capilares, veias e artérias. O coração é uma 
cavidade oca em forma de um cone formado por quatro cavidades, 
átrio e ventrículo direito e átrio e ventrículo esquerdo. No átrio direito 
há dois óstios que recebem as veias cavas superior e inferior, 
trazendo o sangue venoso proveniente de todo o corpo. O ventrículo 
direito possui dois óstios, um para receber o sangue vindo do átrio 
direito e outro para a saída da artéria pulmonar. A artéria pulmonar se 
divide em artéria pulmonar direita e esquerda e transporta sangue 
venoso pobre em oxigênio. O átrio esquerdo possui quatro óstios de 
onde saem as quatro veias pulmonares que levam sangue arterial rico 
em oxigênio. O ventrículo esquerdo possui dois óstios, um para 
receber sague do átrio esquerdo e outro para saída da artéria aorta. 
(CARVALHO; COSTA, 1979). 

O sistema cardiovascular é composto por vasos sanguíneos 
(veias, artérias, capilares e o coração). No átrio direito chegam as 
veias cava superior e inferior, no átrio esquerdo chegam as veias 
pulmonares; do ventrículo direito saem as artérias pulmonares e do 
ventrículo esquerdo sai a artéria aorta. (CARVALHO; COSTA, 1979). 

O coração, para estabelecer um fluxo unidirecional e evitar 
refluxo sanguíneo, possui quatro grandes válvulas, as valvas 
atriventriculares, uma entre o átrio direito o ventrículo direito chamada 
valva tricúspide e outra entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, 
chamada valva mitral ou bicúspide. Duas valvas estão localizadas na 
saída dos ventrículos e são chamadas semilunares, entre o ventrículo 
direito e a artéria pulmonar está a valva pulmonar e entre o ventrículo 
esquerdo e a artéria aorta localiza -se a valva aórtica. (CARVALHO; 
COSTA, 1979). 

O sistema cardiovascular tem a função de transportar 
nutrientes, hormônio e gás carbônico para os tecidos e retirar os 
resíduos metabólicos produzidos pelas células, deixando o líquido 
tecidual puro e adequado para a sobrevivência e o desenvolvimento 
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celular funcional. Para que isso ocorra existem dois tipos de 
circulação: a pequena circulação – o sangue sai do ventrículo direito 
pela artéria pulmonar direita e esquerda, segue para os pulmões 
passando pelas veias pulmonares volta para o coração pelo átrio 
esquerdo. A grande circulação – o sangue sai do coração pelo 
ventrículo esquerdo, chegando até a artéria aorta passando pelas 
artérias e capilares teciduais até chegar nas veias veia cava superior 
e inferior, retornado ao coração pelo átrio direito. (CARVALHO, 
COSTA, 1979). 

O sistema de bombeamento do coração forma o ciclo 
cardíaco que é composto por fases de contração e relaxamento dos 
átrios e dos ventrículos. Quando o músculo cardíaco relaxa, o coração 
enche-se de sangue. Esse fenômeno é chamado de diástole. Quando 
o músculo cardíaco contrai, ele ejeta o sangue, fenômeno esse 
chamado de sístole. Esse ciclo formado por uma sístole e uma 
diástole se repete entre 60 a 100 vezes a cada minuto. O ciclo 
cardíaco, portanto, é o intervalo entre o início de um batimento ao 
início de outro batimento cardíaco. (GUYTON, HALL, 2017).  

O ciclo cardíaco é controlado pelo impulso elétrico cardíaco 
que inicia-se no nó sino sinusal, o marcapasso natural do coração, 
devido à grande quantidade de fibras auto excitáveis. Depois de 
gerado o impulso, segue pelo átrio direito e pelas vias intermodais até 
o nodo atrioventricular onde há um retardo do impulso. O nodo sino 
atrial está localizado na parede lateral do átrio direito e o nodo 
atrioventricular está localizado na parede posterior do átrio direito. O 
retardo do impulso no nodo atrioventricular acontece para que o 
sangue passe dos átrios para os ventrículos e o impulso segue pelo 
feixe de His e fibras de Purkinje para chegar rápido por todo o 
ventrículo. (GUYTON, HALL, 2017). 
  
Embriogênese do sistema cardiovascular 

O sistema cardiovascular é o primeiro sistema a funcionar no 
embrião. No final da terceira semana, o sangue já começa a circular 
pelos tecidos em formação do embrião para que sejam nutridos e 
eliminem seus resíduos. (MOORE, 1975).  

A partir do décimo oitavo e décimo nono dias de gestação, o 
desenvolvimento do coração é iniciado na área cardiogênica. Dois 
cordões cardiogênicos dão origem aos tubos endocárdicos direito e 
esquerdo que se fundem para formar um tubo interno que formará o 
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endocárdio (miocárdio e pericárdio visceral) e um tubo externo. 
(MOORE, 1975). 

O coração começa a contrair no vigésimo segundo dia, 
gerando fluxo e refluxo, para, a partir do final da quarta semana, 
estabelecer um fluxo unidirecional. O sangue vai do embrião para o 
seio venoso pelas veias cardinais comuns, da placenta pelas veias 
umbilicais e da vesícula vitelínica pelas veias vitelinas. Do seio venoso 
o sangue vai para o átrio, sendo direcionado por válvulas sinoatriais, 
seguindo para o ventrículo, de onde será bombeado para a artéria dos 
arcos aórticos, aorta dorsal e é distribuído para o embrião, placenta e 
vesícula vitelínica. (MOORE, 1975).  

Na metade da quarta semana acontece a septação do canal 
atrioventricular que se encerra no fim da quinta semana gestacional, 
quando o canal é dividido em direito e esquerdo. Uma membrana fina 
chamada septum primum forma o átrio primitivo, ainda com duas 
aberturas denominadas forame I e forame II. No fim da quinta semana 
é formado o septo II ou septum secundum que cobre o forame II, mas 
deixa uma abertura denominada forame oval.  Que permite a 
passagem da maior parte do sangue do átrio direito pela veia cava 
inferior para o átrio esquerdo. Após o nascimento, há o fechamento 
espontâneo dessa abertura e o septo interatrial se completa. 
(MOORE, 1975). 

A septação do ventrículo primitivo se dá no final da sétima 
semana quando o forame interventricular é fechado. (MOORE, 
19745). 

As valvas atrioventriculares começam a se formar entre 5º e 
8º semana. Essas valvas possuem folhetos que se dobram e 
permitem que o sangue entre nos ventrículos dos átrios durante a 
diástole e se fecham para evitar o refluxo quando os ventrículos se 
contraem durante a sístole. A valva AV esquerda possui a valva mitral 
(bicúspide), e a valva AV direita geralmente tem a valva tricúspide. O 
septo ventricular muscular continua se comunicando através do 
forame interventricular mesmo tendo parado de crescer. A separação 
de saída do trato e dos ventrículos deve acontecer nessa ordem para 
que o coração funcione corretamente. Grande parte das 
malformações é resultado desse processo que é comum em pessoas 
com síndrome de Down. (SCHOENWOLF, 2016). 

O sistema cardiovascular assim estruturado atende as 
necessidades pré-natais e permite as modificações necessárias para 
que a circulação pós-natal aconteça. E no momento do nascimento 
acontecem as modificações circulatórias necessárias para uma 
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respiração adequada do bebê: a circulação fetal é interrompida e os 
pulmões começam a funcionar. 

 
O Sistema cardiovascular e a síndrome de Down 

As doenças cardíacas são responsáveis expressivamente 
nas morbidades e mortalidades de crianças com síndrome de Down. 
A mais frequente é o defeito de septo atrioventricular (DSAV), 
acometendo cerca de 30% a 60% dessas crianças, em seguida vem 
defeito do septo ventricular com 30%, e a comunicação interatrial com 
10%, a permanência do canal arterial e a tetralogia de Fallot. 
(BRAVO-VALENZULA et al., 2011). 

Segundo um estudo realizado por Tempski et al (2011), 50% 
das crianças com síndrome de Down apresentam cardiopatias 
congênitas, sendo as mais comuns a comunicação interatrial, a 
comunicação interventricular e defeito do septo atrioventricular total. 
O estudo de Colvin e Yeager (2017) relatou que 45 a 50% das 
crianças com síndrome de Down apresentam defeitos cardíacos 
congênitos não especificando quais.  

Já um estudo realizado no Hospital Universidade Ibn Rochd, 
em Casablanca, no Marrocos (norte da África), mostrou que a taxa de 
cardiopatias congênitas entre as crianças com síndrome de Down 
está entre 40 e 63,5% e sugeriu que o perfil e o tipo de cardiopatias 
congênitas variam de acordo com as diferentes áreas geográficas 
pelo mundo, aproximando taxas entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento que estejam próximos, como é o caso de Marrocos 
com os países europeus e do México com os Estados Unidos. Essa 
pesquisa identificou que dentre a população investigada com 
síndrome de Down e cardiopatias congênitas, 29,9% dos casos 
apresentaram defeito do septo atrioventricular e, dentro desse grupo, 
85,2% apresentaram a forma completa. Em segundo lugar, o defeito 
ventricular foi o mais comum com 21,5% dos casos e, em terceiro 
lugar, os defeitos atriais apareceram em 19,9% dos casos. 
(BENHAOURECH; DRIGHIL; EL HAMMIRI, 2016). 

Essa mesma pesquisa revelou que nos países do oeste 
europeu e Estados Unidos, a cardiopatia congênita mais comum é o 
defeito atrioventricular; na Ásia, a cardiopatia congênita mais comum 
é o defeito ventricular e na América Latina, o defeito atrial. 
(BENHAOURECH; DRIGHIL; EL HAMMIRI, 2016). 

Cardiopatia congênita é uma alteração na formação da 
estrutura cardiovascular, gerando o desenvolvimento incompleto do 
coração. Podem ser divididas em dois grupos: cianóticas, quando os 
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defeitos estruturais causam a desaturação do sangue arterial; e 
acianóticas, que não causam a desaturação (FERREIRA, 2004). Para 
Vieira (2007), as lesões cardíacas ligadas a cianose e hipertensão 
pulmonar são responsáveis pelo maior comprometimento do 
desenvolvimento e crescimento de portadores de síndrome de Down. 

O defeito do septo atrioventricular completo se caracteriza por 
uma valva atrioventricular única, com comunicação tipo ostium 
primum que é interatrial, e uma de via de entrada que é 
interventricular, causando hiperfluxo pulmonar.  

Um exame ultrassonográfico importante realizado durante a 
décima primeira e a décima terceira semana de gestação, a 
translucência nucal (TN) é o espaço entre a pele e o tecido 
subcutâneo que recobre a coluna cervical do feto. Segundo Bruns et 
al. (2006), desde a década de 1990, estudos realizados com pessoas 
de alto risco demonstraram relação entre o aumento da translucência 
nucal e alterações cromossômicas. Apesar disso, os mecanismos 
fisiopatológicos que revelam esse marcador temporário ainda não 
estão bem fundamentados. A hipótese é que o acúmulo de líquido 
nessa fase específica do desenvolvimento fetal deve ter relação com 
alterações da drenagem linfática e/ou, insuficiência cardíaca fetal.  

Colvin e Yeager (2017) apontaram em seu estudo que 
progressos têm sido alcançados nas pesquisas com marcadores para 
a hipertensão pulmonar em crianças sem síndrome de Down, mas o 
mesmo não se pode dizer sobre os marcadores para crianças com 
síndrome de Down. 
 O estudo realizado por Colvin e Yeager (2017) também 
revelou que pessoas com síndrome de Down são resistentes ao 
desenvolvimento de aterosclerose coronariana, mas os mecanismos 
dessa condição são ainda pouco compreendidos. Foram reveladas 
taxas menores de hipertensão arterial nessa população, o que pode 
ser atribuído ao maior controle alimentar e a um funcionamento 
diferenciado do sistema nervoso autônomo e do sistema imunológico 
que podem afetar as funções cardiovasculares. Segundo esse 
estudo, infecções do sistema respiratório, cardiopatias congênitas e 
doenças vasculares correspondem a causa das mortes de 75% das 
pessoas com síndrome de Down enquanto as isquemias 
cardiovasculares correspondem a apenas 7%. 
 Apesar do elevado risco de dislipidemia e obesidade, a 
incidência de aterosclerose em adultos com síndrome de Down é 
baixa. A disfunção da tireoide está relacionada às disfunções 
cardíacas nessa síndrome. 
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 De acordo com Sica (2012), o sobrepeso em crianças sem 
síndrome é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. 
Segundo ela, ainda há poucas pesquisas que relacionem a obesidade 
em crianças com síndrome de Down e as cardiopatias congênitas. Já 
na fase adulta, estudos de Bravo-Valenzula et al. (2011) revelam o 
aparecimento de prolapso da válvula bicúspide associado ou não ao 
prolapso da válvula tricúspide e refluxo na aorta por volta dos vinte 
anos de idade. 
 A Sociedade Brasileira de Pediatria (2020), na publicação das 
últimas diretrizes de atenção à saúde de pessoas com síndrome de 
Down, confirma que a hipertensão arterial e as doenças 
cerebrovasculares ocorrem com menos frequência nos adultos com 
síndrome de Down e orienta que o eletrocardiograma para 
acompanhamento seja realizado a cada cinco anos nessa fase. 
 Não foram encontrados estudos que abordem 
especificamente o sistema cardiovascular em pessoas com síndrome 
de Down que não tenham diagnósticos de cardiopatias congênitas. 
Na prática, podemos perceber um condicionamento 
cardiorrespiratório menor dessas pessoas, bem como um histórico do 
fechamento tardio dos forames cardíacos, mesmo sem as 
repercussões hemodinâmicas que levam aos diagnósticos mais 
precisos das cardiopatias congênitas. Assim, existe um lapso que 
ainda precisa ser investigado e melhor compreendido. 

 
Considerações Finais 

O sistema cardiovascular das pessoas com síndrome de 
Down precisa ser melhor estudado. As investigações e os 
mapeamentos genéticos que associam a síndrome às cardiopatias 
congênitas bem como o estudo do estilo de vida das pessoas com 
síndrome de Down nas diversas faixas etárias devem ser explorados 
pelas pesquisas. Entender o perfil de funcionamento do sistema 
cardiovascular das pessoas com síndrome de Down pode prevenir e 
detectar mais rapidamente a localização do problema. 

Esse capítulo procurou investigar como funciona o sistema 
cardiovascular das pessoas com síndrome de Down, levantando a 
hipótese de que o sistema cardiovascular dessas pessoas funciona 
de forma diferenciada, independentemente das cardiopatias 
congênitas associadas. 

O objetivo geral foi investigar o funcionamento do sistema 
cardiovascular e os objetivos específicos foram relacionar a 
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embriogênese desse sistema ao seu funcionamento específico nas 
pessoas com síndrome de Down. 

Muitos estudos são realizados para desvendar a síndrome de 
Down. A maioria dos livros e artigos encontrados sobre o tema, 
descrevem a cardiopatia congênita como sendo a condição patológica 
cardíaca mais comum dentre as pessoas com síndrome de Down, 
mas os estudos que comprovam a interferência das disfunções do 
sistema nervoso e do sistema imunológico na maneira de funcionar o 
sistema cardiovascular, bem como o estilo de vida das pessoas com 
síndrome de Down como fator de risco ainda são inconclusivos.  
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CAPÍTULO 10 
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Resumo 
O tema deste capítulo é Tecnologia Assistiva na Aprendizagem do 
Aluno com Síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: 
“Como acontece o desenvolvimento e o aprendizado de crianças com 
síndrome de Down por meio da tecnologia assistiva?”. Cogitou-se a 
seguinte hipótese “a escola está preparada para receber alunos com 
síndrome de Down”. O objetivo geral é “analisar como a Tecnologia 
Assistiva pode contribuir na aprendizagem nos portadores da 
síndrome de Down”. Os objetivos específicos são: “investigar como 
as necessidades especiais do Down é trabalhada mediante a TA”; 
“discutir a respeito das contribuições e melhorias que o aluno poderá 
obter com a TA”; “verificar o que pode ser feito para melhorar a 
qualidade de vida do Down por meio da TA”. A importância deste 
trabalho para um profissional de saúde está na necessidade de obter 
conhecimentos referente às tecnologias assistiva que podem ser 
utilizadas com uma pessoa com síndrome de Down; para a ciência, é 
relevante por apresentar as melhorias e contribuições de um Down 
após a TA; agrega à sociedade pelo fato de se ter pouco 
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2631. E-mail: alininha_cristovao@hotmail.com. 
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conhecimento referente a tecnologia assistiva e assim dará a 
possibilidade de novos conhecimentos. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica com duração de dois meses. As Tecnologias 
Assistivas são recursos e serviços que prestam atendimentos 
especiais aos que necessitam. O que se pode afirmar é que a 
tecnologia assistiva ajuda muito por meio da sua intervenção, 
potencializando a memória visual das crianças com síndrome de 
Down e possibilitando um aprendizado rico e de qualidade. A 
realização da TA, pode ser com jogos pedagógicos adaptados, 
programas de computadores, avaliações dos profissionais de saúde, 
como o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros. A TA 
tem por objetivo proporcionar a independência, a qualidade de vida e 
principalmente a inclusão. 
 
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Síndrome de Down. 
Aprendizagem. Necessidades Especiais. Dificuldade. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Assistive Technology in Learning for 
Students with Down Syndrome. The following problem was 
investigated: "How does the development and learning of children with 
Down syndrome happen through assistive technology?". The following 
hypothesis was considered “the school is prepared to receive students 
with Down syndrome”. The general objective is “to analyze how 
Assistive Technology can contribute to the learning of Down”. The 
specific objectives are: “to investigate how the special needs of Down 
and worked through AT”; "discuss about the contributions and 
improvements that the student can obtain with TA"; "check what can 
be done to improve Down's quality of life through AT". The importance 
of this work for a health professional is the need to obtain knowledge 
regarding assistive technologies that can be used with a person with 
Down syndrome; for science, it is relevant for presenting the 
improvements and contributions of a Down after AT; it adds to society 
due to the fact that there is little knowledge regarding assistive 
technology and thus will give the possibility of new knowledge. This is 
a qualitative theoretical research lasting two months. Assistive 
Technologies are resources and services that provide special 
assistance to those in need. What can be said is that assistive 
technology helping many through its intervention, enhancing the visual 
memory of children with Down syndrome and enabling rich and quality 
learning. The realization of AT, can be through adapted pedagogical 



 168 

games, computer programs, evaluations of health professionals, such 
as speech therapist, physiotherapist, psychologist, among others. TA 
aims to provide independence, quality of life and especially inclusion. 
 
Keywords: Assistive Technology. Down syndrome. Learning. Special 
needs. Difficulty. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Tecnología de asistencia en el aprendizaje 
para estudiantes con síndrome de Down. Se investigó el siguiente 
problema: "¿Cómo sucede el desarrollo y el aprendizaje de los niños 
con síndrome de Down a través de la tecnología de asistencia?". La 
siguiente hipótesis se consideró "la escuela está preparada para 
recibir estudiantes con síndrome de Down". El objetivo general es 
"analizar cómo la tecnología de asistencia puede contribuir al 
aprendizaje de Down". Los objetivos específicos son: "investigar 
cómo las necesidades especiales de Down y trabajaron a través de 
AT"; "Discutir sobre las contribuciones y mejoras que el estudiante 
puede obtener con TA"; "Compruebe qué se puede hacer para 
mejorar la calidad de vida de Down a través de AT". La importancia 
de este trabajo para un profesional de la salud es la necesidad de 
obtener conocimiento sobre las tecnologías de asistencia que se 
pueden utilizar con una persona con síndrome de Down; para la 
ciencia, es relevante para presentar las mejoras y contribuciones de 
un Down después de AT; Se agrega a la sociedad debido al hecho de 
que hay poco conocimiento sobre la tecnología de asistencia y, por lo 
tanto, dará la posibilidad de nuevos conocimientos. Esta es una 
investigación teórica cualitativa que dura dos meses. Las tecnologías 
de asistencia son recursos y servicios que brindan asistencia especial 
a los necesitados. Lo que se puede decir es que la tecnología de 
asistencia ayuda a muchos a través de su intervención, mejorando la 
memoria visual de los niños con síndrome de Down y permitiendo un 
aprendizaje rico y de calidad. La realización de AT, puede ser a través 
de juegos pedagógicos adaptados, programas de computadora, 
evaluaciones de profesionales de la salud, tales como logopeda, 
fisioterapeuta, psicólogo, entre otros. TA tiene como objetivo 
proporcionar independencia, calidad de vida y especialmente 
inclusión. 
 
Palabras clave: Tecnología de asistencia. Síndrome de Down. 
Aprendizaje.  Necesidades especiales. Dificultad. 



 169 

Introdução 
Atualmente a Tecnologia Assistiva se tornou um dos assuntos 

mais intenso, pois surge como um dos recursos complexos que pode 
ajudar na redução das diferenças e intensificar no processo de 
aprendizagem daquele que possui necessidades especiais. Sendo 
assim a Tecnologia Assistiva veio para modificar e melhorar a vida 
dos que necessitam dos seus recursos para o cotidiano. As 
necessidades especiais são diversas podendo cada uma fazer uso da 
tecnologia assistiva adequada. Para isso é necessário materiais e 
práticas que sejam pertinentes para tornar a vida desses que 
possuem necessidades especiais com menos dificuldades. 
(GALVÃO, 2009). 

Segundo Galvão Filho (2009), Tecnologias Assistivas são 
recursos e serviços que têm por objetivos facilitar o desenvolvimento 
de atividades da vida diária de pessoas com deficiência no sentido de 
aumentar capacidades funcionais e assim promover a autonomia e 
independência de quem as utiliza. 

A proposta deste capítulo está em responder ao seguinte 
problema: “Como acontece o desenvolvimento e o aprendizado de 
crianças com síndrome de Down por meio da Tecnologia assistiva?” 
De acordo com Brunoni (2003), a síndrome de Down é uma 
cromossopatia, ou seja, uma síndrome "cujo quadro clínico global 
deve ser explicito por um desequilíbrio na constituição 
cromossômica", no caso, a presença de um cromossomo extra no par 
21, caracterizando a trissomia do 21.  

Para Berch (2013, p.2), a Tecnologia Assistiva atua “como um 
auxílio que motivará o desenvolvimento de uma habilidade funcional 
deficitária ou possibilitará a realização da função desejada e que se 
encontra impedida por circunstância de deficiência ou por 
envelhecimento”.  

A hipótese levanta frente ao problema em questão foi “a 
escola está preparada para receber alunos com síndrome de Down”. 
Em relação à esta preparação é notório que a escola e os professores 
não se encontram preparados para lidar com alunos que possuem 
algum tipo de necessidade especial.   

Cunha (2014) afirma que não há como falar em inclusão sem 
mencionar o papel do professor. É necessário que ele tenha 
condições de trabalhar com a inclusão e na inclusão. Será infrutífero 
para o educador aprender sobre dificuldades de aprendizagem e 
modos de intervenção psicopedagógica se não conseguir incluir o 
aluno. (CUNHA, 2014, p. 101). 
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O objetivo geral deste capítulo é, “analisar como a Tecnologia 
Assistiva pode contribuir na aprendizagem do Down”. Por meio da 
Tecnologia Assistiva será analisado como esta poderá contribuir na 
aprendizagem, e quais recursos poderão ser utilizados para chegar a 
um resultado positivo com o Down. 

Para Berch (2006, p. 92), "a aplicação da Tecnologia Assistiva 
na educação vai além de simplesmente auxiliar o aluno a fazer tarefas 
pretendidas. Nela, encontramos meios de o aluno ser e atuar de forma 
construtiva no seu processo de desenvolvimento". Portanto, busca-se 
mostrar a relevância que essas tecnologias têm e a sua contribuição 
para o ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência. 

É necessário que se conheça os recursos da tecnologia 
assistiva e como utilizá-la no âmbito escolar. Para a aplicação da TA, 
é preciso fazer uma análise das necessidades dos educandos, e 
assim é imprescindível que os professores possuem conhecimento 
das metodologias, estratégias e aplicações dos recursos 
tecnológicos, para que tenham auxílio e facilidade no processo de 
ensino-aprendizagem. (BERCH, 2006). 

A tecnologia assistiva contribui no âmbito escolar tanto para 
o ensino-aprendizagem, quanto para a autonomia desses estudantes, 
levando-os a uma maior inclusão. No desenvolvimento de sistemas 
educacionais inclusivos, as ajudas técnicas e a tecnologia assistiva 
estão inseridas no contexto da educação brasileira, dirigidas à 
promoção da inclusão dos alunos nas escolas. Portanto, o espaço 
escolar deve ser estruturado como aquele que oferece também os 
serviços de tecnologia assistiva. (BERCH, 2006, p.19). 

Os objetivos específicos deste trabalho são “investigar como 
as necessidades especiais do portador de Down é trabalhada por 
meio da TA”; “discutir a respeito das contribuições e melhorias que o 
aluno poderá obter com a TA”; “verificar o que pode ser feito para 
melhorar a qualidade de vida do Down mediante a TA”.  

Conforme Santarosa (2003), professores e alunos possuem 
uma nova forma de aprender e ensinar por meio dos recursos 
tecnológicos, onde a procura pelo conhecimento e pela informação é 
incentivada pelas possibilidades, seja elas computacionais ou não. 

A tecnologia assistiva possui um conjunto de recursos com 
perspectiva inovadora com possibilidades para o ensino e 
aprendizagem de pessoas com síndrome de Down. Por isso poderá 
estimular uma aprendizagem efetiva, a qual possibilita ao indivíduo se 
sentir desafiado a aprender e superar suas limitações. Assim o 
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professor se torna essencial para a mediação desse aluno e ajuda a 
instigar seus conhecimentos. (SANTAROSA, 2003). 

Este capítulo torna-se importante para profissionais de saúde, 
pela necessidade de obter conhecimentos referente às tecnologias 
assistiva que podem ser utilizadas com uma pessoa com síndrome de 
Down. É necessário saber identificar o tratamento e a metodologia 
adequada a ser realizada em pacientes com Down, pois somente 
dessa forma terá resultados favoráveis. O profissional da saúde pode 
fazer uso das tecnologias assistivas para detectar o grau de distúrbio 
do paciente. 

A contribuição neste capítulo para a ciência, está em mostrar 
que este trabalho é uma revisão literária de áreas de conhecimentos 
diversos, em que o conteúdo é a respeito da Tecnologia Assistiva, 
que é relevante por apresentar as melhorias e contribuições de um 
Down após a TA. Assim com este material, outros possam realizar 
suas pesquisas para seus conhecimentos e aprimoramentos. 

Após a finalização deste capítulo, será possível afirmar que 
este é benéfico para a sociedade, pelo fato de se ter pouco 
conhecimento referente à tecnologia assistiva e assim dará a 
possibilidade de novos conhecimentos. 

O presente capítulo trata-se de uma pesquisa qualitativa 
teórica, em que foi utilizado pesquisas bibliográficas fundamentadas 
em conhecimentos de autores da área de síndrome de Down e outras. 

A metodologia utilizada foi pesquisa de artigos científicos e/ou 
livros acadêmicos, bem como de lei. A literatura utilizada foi baseada 
no tema do capítulo e seus objetivos. A busca foi realizada através do 
Google, em que o foco estava em Terapia Assistiva e a Aprendizagem 
do Aluno com Síndrome de Down.  

O capítulo foi realizado por bases citadas, a partir dos 
seguintes descritores: Tecnologia Assistiva e Aprendizagem do aluno 
com Síndrome de Down. Foram excluídos capítulos de livros, teses, 
dissertações ou trabalhos que não estavam relacionados ao Down e 
à Tecnologia Assistiva. Este capítulo tem o tempo previsto de dois 
meses de duração para sua finalização. 

Neste capitulo foi utilizado a metodologia de pesquisa 
qualitativa, na qual os dados obtidos foram por meio da pesquisa 
bibliográfica, e vivencia entre colegas de trabalho.  

Este trata de uma revisão com caráter exploratório por meio 
de pesquisas bibliográficas, no qual objetivo está em destacar a 
etiologia do Down e da Tecnologia Assistiva, em que os recursos 
utilizados objetivam a melhoria de vida do Down. Assim, foi realizada 
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pesquisas nas bases de dados Scielo, Educare, revista Inclusão, 
Cartilha Síndrome de Down, sendo inclusos estudos na revisão entre 
os anos de 2003 a 2019. 

 
Tecnologia Assistiva na Aprendizagem do Aluno com Síndrome 
de Down 

Neste capítulo foi realizado uma pesquisa bibliográfica em 
livros teóricos, artigos e revistas a respeito do tema em estudo. Esta 
revisão justificou-se de uma perspectiva teórica em autores das 
áreas, em que pode-se explanar conhecimentos de: Galvão Filho 
(2009), Berch (2013; 2006), Brunoni (2003), Santarosa (2003), Cunha 
(2014), entre outros de diversas áreas. 

De acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR), a tecnologia assistiva é uma 
área do conhecimento, de peculiaridade interdisciplinar, que abrange 
produtos, recursos, métodos, estratégias, práticas e serviços que tem 
por objetivo proporcionar a aplicabilidade, referente à atividade e 
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, liberdade, qualidade de 
vida e inclusão social. (BRASIL, 2009, p. 26). 

A utilização da tecnologia assistiva no âmbito escolar é 
importante pelo fato de alguns estudantes só podem ser incluídos 
fazendo uso desses recursos que são fabricados e pensados a partir 
da necessidade de cada pessoa em sua particularidade de 
necessidade especial. Por essa razão é necessário sempre estar 
fazendo uma avaliação e reavaliação para saber se o aluno está 
adaptando e se desenvolvendo. (BRASIL, 2009, p. 26). 

A finalidade da TA36  está em assessorar o desenvolvimento 
das pessoas com necessidades especiais e melhorar sua qualidade 
de vida através da inclusão em meios sociais. Essa assessoria pode 
ser realizada através de recursos que podem ser todo e qualquer 
equipamento ou produto fabricado sob medida no intuito da melhoria 
das capacidades funcionais das pessoas com necessidades 
especiais. E através dos serviços que sua assessoria vem por meio 
de profissionais de diversas áreas com o objetivo de auxiliar as 
pessoas com necessidades especiais. A TA tem por objetivo 

 
36 O termo Tecnologia Assistiva teve sua nomenclatura decidida, votada e aprovada 
por unanimidade pelo CAT, para bem padronizar suas ideias e definir suas concepções. 
Foi também designado que a nova expressão – TA – será utilizada no singular e não 
no plural uma vez que faz alusão a uma área do conhecimento (BRASIL, 2009).  
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promover a independência, a qualidade de vida e principalmente a 
inclusão na sociedade. (BRASIL, 2009). 

Existem vários tipos de tecnologias assistivas, entre elas 
podemos citar as tecnologias para auxiliar a locomoção, o acesso a 
informação e comunicação e em diversas atividades do cotidiano. 
Assim, podemos citar desde uma simples bengala que auxilia uma 
pessoa com dificuldade de locomoção até complexos sistemas 
computacionais que contemplam questões de acessibilidade, 
considerados exemplos de tecnologias assistivas. (GALVÃO FILHO, 
2009). 

A introdução de estudantes com necessidades especiais na 
escola comum nos leva a pensar sobre os arquétipos que conduzem 
o desenvolvimento de ensino-aprendizagem, dentre eles, a ideia 
errada de que o aprender pode ser explicado por um panorama único 
e exclusivamente cognitiva/individualista, sem envolver dimensões 
socioafetivas. (BRASIL, 2015). 

A TA tem por objetivo dar autonomia e independência ao 
estudante ao realizar suas atividades escolares. Assim podemos citar 
algumas tecnologias assistivas que podem ser utilizadas por pessoas 
com necessidades especiais, entre elas estão, a prancha de 
comunicação, teclado virtual, software Boardmaker, programa 
DASHER, plano inclinado, caderno com pauta ampliada, jogos, entre 
outros. (BRASIL, 2015). 

A síndrome de Down (SD) é caracterizada como uma 
conjuntura genética, que leva a pessoa a manifestar uma série de 
atributos físicos e mentais próprios. Esta síndrome é considerada uma 
das mais comuns anomalias dos cromossomos autossômicos e 
retrata a mais antiga causa de retardo mental. (GONÇALVES, 2003, 
p.1). 

De acordo com a Lei nº 13.146/2015, as pessoas com 
necessidades especiais de um modo geral tem aptidão e equidade 
como as outras pessoas, antes os indivíduos com a síndrome de 
Down eram considerados incapazes de certos atos ou a maneira de 
como executá-los, agora essas pessoas têm a capacidade plena de 
exercício. O Estatuto da Pessoa com Síndrome de Down também 
aumentou a pena para quem recusar disponibilizar vagas nas escolas 
pelo simples fato de a pessoa ser deficiente de acordo com a Lei nº 
7.853/1989. (BRASIL, 2015).   

Para estimular a inclusão na educação é preciso estar 
preparada para motivar por meio de uma excelente aprendizagem. 
Formada por uma equipe multiprofissional e pedagógica, na qual os 
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especialistas em necessidades especial orientam os professores que 
irão atuar com estes estudantes, e assim serem capazes de promover 
a inclusão escolar, a flexibilização do currículo, o plano educacional 
individualizado (PEI), além de orientar sobre os direitos e deveres do 
estudante e de sua família. (BRASIL, 2015). 

Estudantes com síndrome de Down ou qualquer necessidade 
especial, precisam ter atividades flexíveis, pois cada um possui uma 
necessidade diferente. Por essa razão professores precisam fazer as 
adaptações necessária para o bom desenvolvimento do aluno. 
(BRASIL, 2015). 

Quanto à particularidade de cada deficiência ou síndrome, o 
aperfeiçoamento deve decorrer, inicialmente, da necessidade que a 
prática na sala de aula estabelece, das demandas concretas de 
alunos que já estão inseridos nela. O professor não tem como saber, 
por dedução, tudo sobre todas as deficiências, para atender a 
qualquer aluno que procure a escola, mesmo porque as deficiências 
são diversas: mudam e se alteram. (LIMA, 2006, p. 122). 

Tanto para o autista como para qualquer outra necessidade 
educacional especial, é preciso que o professor tenha um preparo 
adequado, que este esteja capacitado para receber os educandos 
que necessitam dessas competências profissionais, pois sua 
aprendizagem precisa do preparo do educador. É preciso que o 
professor esteja atento a cada detalhe do comportamento do autista, 
assim saberá como intervir. É por meio da observação que o professor 
será capaz de identificar detalhes do portador de necessidade 
especial e assim possibilitará o educando ter o suporte necessário. 
(LIMA, 2006). 

Cunha (2014) confirma que é de grande importância a 
atenção para orientação do aluno, pois ela dá suporte na troca de 
respostas aos devidos incentivos do ambiente, e ainda, conduz com 
algumas dicas para os professores e professoras que trabalham com 
pessoas com Down. 

Entrar no mundo do Down, prestar atenção no contato visual, 
trazer sempre o olhar dele para as atividades que está fazendo, 
divertir-se com as brincadeiras, procurar sempre melhorar a 
comunicação, mostrar a cada palavra uma ação e a cada ação uma 
palavra; tornar hábitos cotidianos agradáveis; fazer tudo com 
serenidade, mas com voz clara e firme. (CUNHA, 2014, p. 85). 

É de suma importância a estimulação precoce da pessoa com 
síndrome de Down em relação à desconstrução do estereótipo que os 
cercam. É necessário que pais e profissionais da educação estejam 
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envolvidos em seu meio, trabalhando em conjunto com a comunidade 
escolar, para um resultado positivo. Várias pesquisas comprovam que 
as pessoas com síndrome e Down podem superar suas limitações 
físicas e intelectuais, podendo ser alterada por uma adaptação da 
intervenção e no estímulo precoce dessas pessoas. (GONÇALVES, 
2003).   

Para o trabalho de mediação da aprendizagem com as 
crianças com síndrome de Down é preciso ter um ensino pautado em 
recursos que reforçam sua habilidade na memória visual, esse 
aprendizado pode ser realizado por meio de um computador e 
mediado pelo professor, assim este aluno terá capacidade de obter 
um aprendizado interativo no qual o professor entenderá suas 
necessidades educacionais. Além do trabalho com o computador é 
indicada a atuação de especialistas em educação, medicina, 
psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, e 
outras áreas de apoio, como musicoterapia, terapia da fala, 
informática e o trabalho com esportes – como a natação. (CUNHA, 
2014). 

É preciso que o professor conheça seu aluno, suas 
necessidades, limitações e habilidades, este aluno está em constante 
mudanças e precisa ser livre para aprender e produzir o 
conhecimento. Com a tecnologia assistiva adequada, seu 
desenvolvimento no aprendizado será positivo. Ocorrem muitas 
mudanças no âmbito escolar com a tecnologia assistiva, esta exige 
que o professor tenha disposição para desafios novos, capacitações 
intermináveis e atualizações tecnológicas, aceitando as diferenças no 
convívio escolar proporcionando igualdade de oportunidades. 
(GONÇALVES, 2003). 

Entre as características físicas associadas à trissomia do 21 
(síndrome de Down) estão: olhos amendoados, maior propensão ao 
desenvolvimento de algumas doenças e hipotonia muscular. Em 
geral, as crianças com síndrome de Down são menores em tamanho 
e seu desenvolvimento físico, mental e intelectual pode ser mais lento 
do que o de outras crianças da sua idade. (CARDOSO, 2014). 

O que se pode afirmar é que algumas pessoas com síndrome 
de Down têm atraso na sua maturação, resultando em prejuízos no 
desenvolvimento motor, cognitivo e emocional, o que influencia e 
causa prejuízos na sua aprendizagem e integração no meio social. 
Por isso o uso das tecnologias assistivas devem ocorrem em uma sala 
multifuncional junto com profissionais especializados. (CARDOSO, 
2014). 
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O que se pode afirmar a respeito da aprendizagem e 
educação de um aluno Down é que ainda não foi possível encontrar 
em estudos uma comprovação científica de que esta aprendizagem é 
eficaz. Diante de pesquisas bibliográficas pode-se perceber que o 
atendimento educacional ainda encontra-se muito falho por falta de 
preparo do educador ou até mesmo por não ter um espaço adequado 
onde possa atender este aluno. (SILVA, 2012). 

Silva (2012) afirma que é preciso conhecer a pessoa com 
síndrome de Down, antes de tudo é necessário ter ações que o motiva 
a sentir vontade de participar, dessa forma será possível criar vínculos 
e talvez resgatá-lo. A sua educação precisa da participação de todos, 
ou seja, pais, professores, profissionais e da sociedade, todos 
precisam mergulhar em seu universo e perceber o mundo conforme 
ele vê. Somente assim poderão obter resultados surpreendentes com 
relação a pessoa com síndrome de Down. (SILVA, 2012). 

Para um melhor entendimento, em relação a aprendizagem 
aluno com síndrome de Down, afirma-se que crianças com 
necessidades especiais podem apresentar dificuldades no 
aprendizado em várias fases de sua vida, mais a maior dificuldade 
ocorre na adolescência, mas isso não significa que este não é capaz 
de aprender, pelo contrário, uma vez utilizando as ferramentas 
corretas o aluno com síndrome de Down é capaz de despertar o 
interesse e ter uma aprendizagem satisfatória. (SILVA, 2012). 

Um professor, mesmo não sendo especialista na área de 
necessidades especiais e se tiver interesse em ajudar poderá, basta 
ter conhecimentos, informações e necessárias. Ser sutil com as 
palavras ao se reportar ao aluno, falar baixo, ajudá-lo a entender o 
conteúdo por meio de figuras ou imagens. Seguindo os passos 
corretos e aplicando as metodologias assertivas poderá obter 
resultados positivos. E as tecnologias assistivas poderão ajudar muito 
na aprendizagem e poderão contribuir em diversas situações do aluno 
com necessidades especiais, seja no tratamento clínico individual, no 
treinamento de capacidades, no cuidado pessoal e de proteção, na 
mobilidade pessoal, nos cuidados domésticos, na adaptação, na 
comunicação, entre outros fatores que podem aparecer. Existe uma 
gama de metodologias aceitáveis para trabalhar, o que precisa é o 
professor saber qual poderá utilizar com determinado aluno. (SILVA, 
2012). 

Nesta sequência, Galvão (2009, p.7) reconhece que as 
ajudas técnicas ou tecnologias assistivas são: “todo produto (incluindo 
dispositivos, equipamentos, instrumentos, tecnologias e softwares) 
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fabricado especificamente para precaver, equilibrar, monitorar, 
acalmar ou anular deficiências, restrições na atividade e limitações na 
participação”.  

 Consequentemente é imprescindível  ressaltar que toda 
escola precisa ter uma sala de recursos multifuncional, somente 
assim estará apta para receber alunos com necessidades especiais 
de diversas áreas. Professores podem fabricar seus próprios recursos 
com a finalidade de entender melhor e atender excentricidade de cada 
aluno, o que ele precisa para aquele momento para superar suas 
dificuldades. (GALVÃO FILHO, 2009). 

 
Considerações Finais 

Diante do objetivo proposto neste capítulo, foi possível 
analisar a contribuição da tecnologia assistiva na aprendizagem do 
aluno com síndrome de Down, com a possibilidade de verificar em 
pesquisa bibliográfica o quanto a terapia assistiva e a mediação da 
aprendizagem vem crescendo de acordo com as necessidades. 

A aprendizagem mediante tecnologia assistiva veio para fazer 
a diferença perante aquele com necessidades especiais, pois oferece 
grandes possibilidades de desenvolvimento. Mas, para que essa 
aprendizagem ocorra é preciso que os profissionais envolvidos 
tenham preparo, conhecimento, dedicação e principalmente vontade 
em ajudá-los e fazendo a utilização de recursos adequados em sala 
de aula, será possível o desenvolvimento satisfatório deste aluno.  

Após a análise pode-se afirmar que a tecnologia assistiva 
possui grande poder no ensino-aprendizagem do aluno com síndrome 
de Down, quando se utiliza recursos tecnológicos adequados.  

A relevância desta pesquisa ficou em demonstrar aos colegas 
sua importância em saber utilizar metodologias corretas e orientá-los 
em como agir com pais em diversas situações. A leitura deste 
conteúdo mostra que ainda precisamos aprender muito para poder 
ajudar, pois as informações referente ao auxílio são poucos 
explicativas uma vez que não é realizada apenas por profissionais da 
área e sim por todos envolvidos, ou seja, pais, amigos, familiares, 
professores, profissionais da saúde, toda a sociedade. Todos 
precisam ter um mínimo de conhecimento para saber lidar com as 
adversidades que ocorrem no dia a dia. É preciso ver o portador de 
Down como um ser humano que necessita de alguns cuidados 
especiais. 

Após finalizar esta pesquisa afirma-se que a Tecnologia 
Assistiva pode auxiliar alunos com necessidades especiais em seu 
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desenvolvimento de atividades diárias e aumentar suas capacidades 
funcionais promovendo sua independência. Cada pessoa com a 
síndrome de Down possui uma necessidade que pode ser igual a do 
outro ou diferente, por essa razão é preciso que o professor saiba qual 
metodologia utilizar para que haja uma aprendizagem satisfatória. 
Para a socialização do aluno, as ferramentas tecnológicas podem ser 
essenciais. Dessa forma, este capítulo comprovou que mediante a 
tecnologia assistiva e do interesse do professor é possível obter 
resultados positivos com relação ao ensino-aprendizagem do aluno 
com síndrome de Down. 

Conclui-se que para o ensino-aprendizagem do aluno com 
síndrome de Down é preciso a participação de todos, o aluno precisa 
se sentir seguro perante a sociedade. Professores precisam se 
qualificar cada vez mais para atender esses alunos com suas 
necessidades. Observa-se também que toda escola precisa ter uma 
sala de recursos multifuncional, para que possa receber alunos com 
diversas necessidades. Esta sala pode ser montada por professores 
através da confecção dos materiais e adequada conforme a 
necessidade de cada aluno. 

   
Referências 

 
BERCH, R. Tecnologia assistiva e educação inclusiva. In: Ensaios 
Pedagógicos. Brasília: SEESP/MEC, p. 89-94, 2006. Disponível em: 
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABAL
HO_EV117_MD1_SA10_ID6235_08092018171111.pdf  

 
BERCH, Rita. Introdução à Tecnologia Assistiva. CEI. Centro 
Especializado em Desenvolvimento Infantil. Porto Alegre, 2008. 
Disponível em: 
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/tecnologia-
assistiva-na-inclusao.htm  
 
BERCH, Rita. Introdução à Tecnologia Assistiva. Porto Alegre, RS. 
2013. Disponível em: 
http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf  
 
BRASIL. Cartilha Síndrome de Down. Disponível em: 
http://www.sed.ms.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Cartilha_-
Sindrome_de_Down-SED-2019.pdf  



 179 

BRASIL. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. Comitê de Ajudas Técnicas – CAT – 
Tecnologia Assistiva. Brasília: CORDE, 2009. 138 p. Disponível em: 
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/16117_7472.pdf  
 
BRASIL. Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015. Institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm  

 
CARDOSO, Marilene. Deficiência mental: conhecer para incluir. In. 
SANTAROSA, Lucila Maria Costi; CONFORTO, Débora; VIERA, 
Maristela Compagnoni. Tecnologia e Acessibilidade: passos em 
direção à inclusão escolar e sócio digital. 1 ed. Porto Alegre: 
Evangraf, 2014. 200 p. Disponível em: 
https://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABAL
HO_EV117_MD4_SA10_ID6595_17092018232051.pdf  
CUNHA, Rafael Moreira. Jogos Educacionais. 2014. Disponível em: 
http://www.jogoseducacionais.com 
 
GALVÃO FILHO, Teófilo Alves. Tecnologia Assistiva para uma 
escola inclusiva: Apropriação, demandas e perspectivas. 2009. 346 
f. Tese de Doutorado em Educação. Salvador, BA. Data de defesa: 3 
mar. 2009. Disponível em: http://www.galvaofilho.net/tese.htm 

 
GONÇALVES, C.S; MANCINI, C.M.S: CARVALHO, P; MARTINS 
MS. Comparação do Desempenho Funcional de Crianças 
portadoras de síndrome de Down e crianças com desenvolvimento 
normal aos 2 e 5 anos de idade. ArqNeuropsiq2003. Disponível em: 
http://www.faculdadedeitaituba.com.br/pdf.php?id=58&f=TCC%20FI
NAL%20KELEY.pdf  

 
LIMA, P.A. Educação inclusiva e igualdade social. São Paulo: 
Avercamp, 2006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
65382007000200011  

 
SILVA, E. O. DA. Síndrome de Down: o olhar da família e da 
professora na educação inclusiva. 2011. 42f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Monografia) – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 



 180 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=11&ved=2ahUKEwizsfyI6fXoAhV6KLkGHbGJDj4QFjAKegQIARA
C&url=http%3A%2F%2Frevista.facfama.edu.br%2Findex.php%2FPe
dF%2Farticle%2Fdownload%2F316%2F262&usg=AOvVaw3Ch36JU
SVi_bwiOnZGep3Y   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 181 

CAPÍTULO 11 
 SISTEMA CARDIOVASCULAR DO IDOSO COM SÍNDROME DE 

DOWN 37 
 

Cardiovascular System of the Elderly With Down’s Syndrome 
 

Sistema Cardiovascular de los Mayors con Síndrome de Down 
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Resumo 
O tema deste capítulo é o Sistema Cardiovascular do Idoso com 
síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: “Com o 
reconhecimento das características fisiológicas do adulto com 
síndrome de Down, suas necessidades e carências, e sabendo-se 
que este grupo ampliou sua longevidade, e que, com o 
envelhecimento, adquiriu novas patologias, como a cardiopatia, 
devido a suas peculiaridades genéticas, fazem-se necessários novos 
estudos sobre o presente grupo”. “Seria este quadro próprio da 
síndrome de Down ou apenas um caso correlacionado ao 
envelhecimento recorrente?” Cogitou-se a hipótese “de que o quadro 
patológico poderia apresentar características próprias da síndrome 
que não seriam identificadas em idosos sem Down”. O objetivo geral 
desse capítulo é “relacionar cardiopatias próprias das pessoas com 
síndrome de Down”. Os objetivos específicos são: “reconhecer o 
sistema cardiovascular no idoso, em geral”; “mapear características 
próprias da síndrome de Down”; “identificar o sistema cardiovascular 
de um idoso com síndrome de Down”. Este trabalho é importante para 
um profissional da saúde devido à realidade no aumento da 
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população idosa, principalmente com síndrome de Down; para a 
ciência, é relevante para que possa desenvolver novos tratamentos, 
que possibilite uma existência mais saudável e plena; agregando à 
sociedade qualidade de vida ao grupo da terceira idade. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa teórica com duração de três meses. 
 
Palavras-chave: Sistema Cardiovascular. Idoso. Síndrome de 
Down. Fisioterapia. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is the Cardiovascular System of the Elderly 
with Down Syndrome. The following problem was investigated: “With 
the recognition of the physiological characteristics of the adult with 
Down syndrome, their needs and deficiencies, and knowing that this 
group has extended their longevity, and that, with aging, they have 
acquired new pathologies, such as cardiopathy, due to its genetic 
peculiarities, further studies on the present group are necessary ”. 
"Could this be a Down syndrome syndrome or just a case related to 
recurrent aging?" The hypothesis was considered “that the 
pathological condition could present characteristics of the syndrome 
that would not be identified in elderly people without Down. The 
general objective of this chapter is “to list heart diseases typical of 
people with Down syndrome. The specific objectives are: “to recognize 
the cardiovascular system in the elderly, in general”; “Mapping 
characteristics of Down syndrome”; "To identify the cardiovascular 
system of an elderly person with Down Syndrome". This work is 
important for a health professional due to the reality in the increase of 
the elderly population, mainly with Down Syndrome; for science, it is 
relevant so that it can develop new treatments, which allows a 
healthier and fuller existence; adding quality of life to society for the 
elderly group. This is a qualitative theoretical research lasting three 
months. 
 
Keywords: Cardiovascular system. Elderly. Down´s syndrome. 
Physiotherapy. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es el Sistema cardiovascular de los ancianos 
con síndrome de Down. Se investigó el siguiente problema: “Con el 
reconocimiento de las características fisiológicas del adulto con 
síndrome de Down, sus necesidades y deficiencias, y sabiendo que 
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este grupo ha extendido su longevidad y que, con el envejecimiento, 
han adquirido nuevas patologías, como cardiopatía, debido a sus 
peculiaridades genéticas, se necesitan más estudios sobre el grupo 
actual ”. "¿Podría ser un síndrome del síndrome de Down o 
simplemente un caso relacionado con el envejecimiento recurrente?" 
Se consideró la hipótesis "de que la condición patológica podría 
presentar características del síndrome que no serían identificadas en 
personas mayores sin Down. El objetivo general de este capítulo es 
“enumerar las enfermedades cardíacas típicas de las personas con 
síndrome de Down. Los objetivos específicos son: "reconocer el 
sistema cardiovascular en los ancianos, en general"; "Cartografía de 
las características del síndrome de Down"; "Para identificar el sistema 
cardiovascular de una persona mayor con síndrome de Down". Este 
trabajo es importante para un profesional de la salud debido a la 
realidad en el aumento de la población de personas mayores, 
principalmente con síndrome de Down; para la ciencia, es relevante 
para que pueda desarrollar nuevos tratamientos, lo que permite una 
existencia más saludable y plena; agregando calidad de vida a la 
sociedad para el grupo de ancianos. Esta es una investigación teórica 
cualitativa que dura tres meses.O resumo acima traduzido para o 
espanhol em itálico e justificado. 
 
Palabras clave: Sistema cardiovascular. Anciano. Sindrome de 
Down. Fisioterapia. 
 
Introdução 
 O mundo está passando por uma transformação com 
profundas implicações para a organização social e para as políticas 
de saúde. As pessoas estão envelhecendo e dois fatores podem estar 
associados a este fenômeno: a queda da natalidade e o aumento da 
expectativa de vida. Com o envelhecimento, os padrões de morbidade 
e mortalidade modificam-se e o foco das políticas públicas de saúde, 
que antes era nas doenças infecto-parasitárias, próprias da infância, 
agora se direciona para as doenças crônico-degenerativas, próprias 
das pessoas idosas. (FERREIRA, 2006).  
 Entre 2020 e 2025, estima-se que o Brasil seja o sexto país 
no mundo em número de idosos, com 30 milhões de indivíduos acima 
dos 60 anos, aproximadamente 12,4% da população, além de uma 
projeção de aumento de 700% dos indivíduos acima de 50 anos 
(VERAS, 2009), sendo projetado mundialmente um aumento de 
238,4% no número de idosos entre 2000 e 2050 (MURPHY; novo 
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panorama, sendo o envelhecimento um processo acumulativo, 
sequencial, irreversível, individual, não patológico, marcado pela 
deterioração de um organismo maduro (COVIELLO, 2008), próprios a 
todos os membros de uma espécie (GORZ, 2007).  
 O envelhecimento faz parte do ciclo de vida biológico humano 
(AMORIM, 2006), que requer uma atenção diferenciada e deve ser 
estudado como uma fase específica, compreendendo e valorizando 
as suas limitações (MATSUDO, 2002). Envelhecer é um processo e 
os idosos constituem-se os protagonistas deste processo que é 
demarcado por alterações biofisiológicas, psicológicas e sociais 
(MARIA, 2003), apresentando nessa fase maior vulnerabilidade de 
incidência de patologias que podem acarretar a morte (COVIELLO, 
2008). 
 Um organismo envelhecido, em condições normais, poderá 
sobreviver adequadamente, mas, se submetido a situações de stress 
emocional, físico, pode apresentar dificuldades em seu 
funcionamento, podendo culminar em processos patológicos 
(FERRIGNO, 2002). 
Essa fase é marcada por diferenciações dos sistemas anatômicos 
funcionais. Fazendo-se a soma das alterações orgânicas, funcionais 
e psicológicas do envelhecimento normal tem-se como resultado a 
senescência (CARDOSO, 2009). 
 Assim, conhecer as modificações fisiológicas e anatômicas 
que ocorrem nessa fase torna-se algo importante (MARIA, 2003) para 
que se possa distinguir o envelhecer com saúde, senescência, do 
envelhecer com doenças, senilidade (FREITAS, 2006). O 
reconhecimento entre os conceitos de senescência (alterações 
funcionais e estruturais relacionadas ao envelhecimento normal) e 
senilidade (alterações causadas por doenças) representa um desafio 
na análise do envelhecimento devido à correlação existente entre os 
dois fenômenos e a sua representação no qualitativo dos pacientes 
nestes processos. 
 O envelhecimento produz progressivas mudanças cardíacas 
estruturais (FROLKIS, 2005), causando redução significativa de sua 
capacidade funcional (TEIXEIRA, 2008), sendo a hipertensão arterial, 
insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral as doenças 
cardiovasculares mais prevalentes. No entanto, a idade é o principal 
fator de risco cardiovascular global (TIBO, 2006).  
O envelhecimento populacional coloca no foco das políticas públicas 
de saúde a questão da doença crônica e seu impacto psicológico, 
social e ambiental, principalmente por conta do prolongamento de 
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tempo de anos de vida com doença e a necessidade de atenção 
específica (VERAS, 2009). As doenças cardiovasculares geralmente 
são doenças crônicas que começam na juventude e se manifestam 
apenas no fim da vida adulta e do envelhecimento (JURKIEWICZ; 
ROMANO, 2009). 
 No caso de pacientes com síndrome de Down, o 
envelhecimento e suas consequências são “novidade” para os 
profissionais de saúde. 
De acordo com a geriatra Ana Thereza Schneider (2019), integrante 
da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG): 
 

Na década de 1920, a expectativa de vida era em torno de 9 anos. Com 
o advento das cirurgias cardíacas, vacinação, diagnóstico e inclusão, 
houve um aumento da expectativa de vida para em torno dos 65 anos. 
Um estudo mostrou um paciente com 77 anos. (SCHNEIDER, 2019, 
p.1) 

 
 As pessoas com síndrome de Down apresentam 
envelhecimento precoce, com início a partir dos 25 anos, por causa 
das alterações metabólicas provocadas pela trissomia dos 
cromossomos 21. O que requer um estudo contínuo para a aplicação 
de novos procedimentos e para que se obtenha qualidade de vida 
para estes pacientes em especial. 
 Esse capítulo investiga o seguinte problema: “Com o 
reconhecimento das características fisiológicas do adulto com 
síndrome de Down, suas necessidades e carências, e sabendo-se 
que este grupo ampliou sua longevidade, e que, com o 
envelhecimento, adquiriu novas patologias, como a cardiopatia, 
devido a suas peculiaridades genéticas, fazem-se necessários novos 
estudos sobre o presente grupo”. Seria este quadro próprio da 
síndrome de Down ou apenas um caso correlacionado ao 
envelhecimento recorrente? 
Cogitou-se a hipótese de que o quadro patológico pode apresentar 
características próprias da síndrome que não seriam identificadas em 
idosos sem Down.  
 Assim, o objetivo geral desse capítulo é relacionar 
cardiopatias próprias das pessoas com síndrome de Down e os 
objetivos específicos são: reconhecer o sistema cardiovascular no 
idoso, em geral; mapear características próprias da síndrome de 
Down; e identificar o sistema cardiovascular de um idoso com 
síndrome de Down. 
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 Este trabalho é importante para um profissional da saúde 
devido à realidade no aumento da população idosa, principalmente 
com síndrome de Down; para a ciência, é relevante para que possa 
desenvolver novos tratamentos, que possibilite uma existência mais 
saudável e plena; agregando à sociedade qualidade de vida ao grupo 
da terceira idade.  
 Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com duração de 
três meses. Os textos utilizados na revisão de literatura realizada 
foram publicados no período de 1990 a 2017, nas línguas portuguesa 
e inglesa. Foram priorizados artigos de revisão sistemática e 
metanálise e livros considerados históricos e relevantes para a 
compreensão da síndrome de Down e do funcionamento do sistema 
cardiovascular. 
 
Sistema cardiovascular do idoso com síndrome de Down 
Sistema cardiovascular no idoso 
 O sistema cardiovascular compreende um órgão propulsor 
chamado coração, e uma série de condutos de diversos tipos e 
calibres (vasos arteriais, capilares, venosos e linfáticos), nos quais 
circulam o sangue impulsionado pelas contrações rítmicas do 
coração, fazendo com que todas as partes do corpo se comuniquem 
(WOJCIK; KRISTIN, 2001). 
 É de suma importância entender as peculiaridades 
anatômicas e fisiológicas do envelhecimento. Conhecer a diferença 
entre senescência e senilidade dá subsídios para saber quando e 
como intervir no processo de envelhecimento (FROLKIS, 2005).  

Dentre todos os declínios fisiológicos com características 
próprias. O enfoque será dado às alterações cardíacas, visto que, o 
conhecimento do processo de envelhecimento do coração do idoso é 
importante para melhor compreensão dos processos patológicos que 
se instalam mais comumente no indivíduo senil (COSTA et al., 1990). 
Uma causa importante de morte nos idosos refere-se às doenças 
cardíacas. Nestes, as válvulas cardíacas tornam-se mais espessas e 
rígidas, o músculo cardíaco e as artérias perdem a elasticidade. 
Cálcio e gordura se acumulam dentro das paredes dos vasos, 
tornando-os mais tortuosos. Embora a função do coração seja 
mantida sob circunstâncias normais, o sistema cardiovascular 
apresenta uma reserva diminuída, respondendo com menor eficiência 
ao estresse. O débito cardíaco em repouso diminui cerca de 1% a 
cada ano após os 20 anos de idade. A hipertensão tem se mostrado 
como um fator de risco grave (SMELTZER; BARE, 2002). 
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 A disfunção cardiovascular pode manifestar-se por meio de 
arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, doença 
coronariana, arteriosclerose, hipertensão, claudicação intermitente, 
infarto agudo do miocárdio, doença vascular periférica, hipotensão 
ortostática ou acidentes vasculares cerebrais (SMELTZER e BARE, 
2002). 
 
A síndrome de Down 
 A síndrome de Down está localizada dentro do grupo das 
deficiências mentais e foi descoberta pela primeira vez em 1838 por 
Jean Esquirol. Em 1846, Edouard Seguin descreveu pessoas que 
possivelmente teriam síndrome de Down, denominando-as de “idiotas 
furfuráceas”. Mas somente em 1866, John Langdon Down publicou 
oficialmente um trabalho, em que divulgou algumas das 
características da síndrome, que, por isso, acabou levando seu nome. 
Foram citados: os cabelos como sendo de cor castanha, lisos e 
escassos, rosto achatado e largo, olhos posicionados em linhas 
oblíquas e o nariz pequeno. Ele ainda acrescentou que essas crianças 
tinham grande poder de imitação. (PUESCHEL, 1995).  
 Em 1958, o pediatra francês, Jérôme Lejeune (1926-1994), 
ao tratar de uma criança com a síndrome, descobriu a cópia extra do 
cromossomo 21, estabelecendo, pela primeira vez na história da 
medicina genética, a ligação entre anomalia cromossômica e o índice 
de capacidade mental. 
Stray-Gundersen (2007) mostra que a divisão celular falha pode 
 ocorrer em um dos três lugares: no espermatozoide, no óvulo 
ou durante a primeira divisão da célula após a fertilização. A última 
possibilidade é, provavelmente, muito rara. Estima-se que em 20% a 
30% dos casos, o cromossomo 21 extra resultou de divisão celular 
falha no espermatozoide (ou seja, o cromossomo extra é derivado do 
pai) e que em 70% a 80% dos casos o cromossomo extra vem da 
mãe. 
 Para Pueschel (1995), a trissomia por Mosaicismo é o tipo 
menos comum, ocorrendo apenas em 1% dos casos. São 
encontrados 47 cromossomos em algumas células e em outras 46, 
formando, assim, um quadro em mosaico. Independentemente do tipo 
da trissomia, é sempre o cromossomo 21 o responsável pelos traços 
físicos e função intelectual limitada, observados na grande maioria 
das crianças com síndrome de Down. Outras causas relacionadas à 
essa síndrome, além da trissomia 21, são: exposição ao raio x, 
administração de certas drogas, problemas hormonais ou 



 188 

imunológicos, espermatocidas e infecções virais específicas. 
(CIDADE, 1998).  
 Rodini e Souza (1998) destacam como principais 
características da pessoa com síndrome de Down: perfil facial 
achatado; orelhas pequenas; olhos com fendas palpebrais oblíquas; 
língua grande, protusa e sulcada; encurtamento dos quintos dígitos; 
aumento da distância entre o primeiro e o segundo artelho; prega 
única nas palmas; desenvolvimento cerebral deficiente; decréscimo 
no peso total do cérebro; catarata congênita; membros pequenos, 
tônus muscular pobre; doença do refluxo gastresofágico; otites 
recorrentes; apneia de sono obstrutiva; disfunções da glândula 
tireoide. 
 Hoje, estima-se que a incidência de nascimentos de crianças 
com síndrome de Down é de 1 em 600 a 1 em 700 casos. Para as 
mulheres com mais de 40 anos de idade a chance de ter filhos com 
Down é maior, a probabilidade é de: 0,9% para mulheres com 40 
anos; 1,5% com 42 anos; e 4,4% com 45 anos. (SOS DOWN, 2006).  
 
Sistema cardiovascular do idoso com síndrome de Down 
 A expectativa de vida dos indivíduos com síndrome de Down 
era reduzida. Entretanto, nos dias atuais, estudos mostram que a faixa 
etária de sobrevivência saltou da adolescência para 70 anos ou mais 
(VALENZA; JÚNIOR, 2009). 
 Com o desenvolvimento desta longevidade faz-se necessário 
o conhecimento do novo perfil desse grupo, com suas características, 
carências e necessidades.  
 O sedentarismo, os problemas ortopédicos e a hipotonia 
muscular, dentre outras características físicas peculiares aos 
portadores dessa síndrome, fazem com que seja de suma importância 
o acompanhamento a todo o momento de profissionais capacitados, 
sendo que a grande maioria não tem esse acompanhamento. 
(SOARES; SOUZA, 2008, p.1). 
 Nos últimos anos, os avanços da medicina no 
acompanhamento e no tratamento das pessoas com síndrome de 
Down possibilitaram um aumento significativo na expectativa de vida 
e melhora na saúde global desses pacientes, devido, principalmente, 
à prevenção das complicações relacionadas à SD. (SOMMER; 
SILVA, 2008). 
 Um tratamento adequado tem relevância no desenvolvimento 
de cada indivíduo, que se estende desde o nascimento até o 
envelhecer. É necessário que se faça uma avaliação detalhada para 
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buscar o desenvolvimento físico, psicológico e social, buscando 
intervenções que atuem nas características específicas de cada um, 
na tentativa de melhorar a qualidade e a expectativa de vida. 
(DAVIDSON, 2008; DESAI, 1997). 
 São vários os acometimentos patológicos, sendo a 
cardiopatia um dos transtornos mais comuns. A frequência de 
cardiopatias congênitas em pessoas com síndrome de Down é 
bastante variável na literatura, com porcentagens de 20 até mais de 
60%. A cardiopatia mais frequente, no estudo de Nisli (2009), foi a 
comunicação interarterial (17%). 
 É sabido que o defeito do septo atrioventricular é a cardiopatia 
mais frequentemente associada à síndrome de Down. Este fato é 
corroborado pela literatura norte-americana e europeia. Nos estudos 
apresentados por Freeman (2008), 39% dos pacientes avaliados 
apresentavam defeito do septo atrioventricular, o mesmo observado 
em 34,2% dos casos relatados por Nisli (2008). No Brasil, existem 
poucos artigos referentes ao tema.  
 É conhecido que o defeito do septo atrioventricular é uma das 
cardiopatias de maior gravidade, apresentando hipertensão pulmonar 
como complicação mais frequente. (FIGUEROA et al., 2003).  
O defeito do septo atrioventricular é uma malformação congênita do 
coração que se apresenta em três categorias: forma parcial, 
intermediária ou total. Na forma parcial há presença de comunicação 
interarterial (CIA), defeito na valva mitral (fenda anterior) e, 
eventualmente, alteração na valva tricúspide. A forma intermediária é 
composta por uma CIA com malformação das válvulas bicúspide e 
tricúspide, sem comunicação interventricular (CIV). A forma total 
apresenta CIA, CIV e uma valva única que é remanescente das 
válvulas atrioventriculares bicúspide e tricúspide. (FIGUEROA et al., 
2003). 
 Ainda em decorrência desta patologia, os indivíduos com 
síndrome de Down sofrem uma complicação pulmonar criando uma 
hiper-resistência, gerando uma doença vascular oclusiva nos meses 
seguintes, ao contrário das crianças que não possuem a síndrome. 
(FERRIN et al., 1997). 

Colvin e Yeager (2017) realizaram um estudo na 
Universidade do Colorado, em Denver – EUA, sobre os desafios com 
relação às doenças cardiovasculares e autoimune nas pessoas com 
síndrome de Down. A pesquisa bibliográfica realizada em 2016 
revelou estudos que comprovaram a resistência das pessoas com 
síndrome de Down ao desenvolvimento de aterosclerose coronariana, 
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de acidentes vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio, 
baixas taxas de hipertensão e incidência elevada de cardiopatias 
relacionadas à valvulopatias, como, por exemplo, o prolapso da 
válvula mitral. Embora esses mecanismos ainda sejam pouco 
compreendidos e o número de pesquisas com relação a esses temas 
seja pequeno, os autores sugeriram que as alterações 
cardiovasculares encontradas nos adultos com síndrome de Down 
podem estar relacionadas ao maior controle alimentar e a um 
funcionamento diferenciado do sistema nervoso autônomo e do 
sistema imunológico que podem afetar as funções cardiovasculares.  

De acordo com a pesquisa de Colvin e Yeager (2017), 75% 
dos adultos com síndrome de Down morrem por causa de infecções 
do sistema respiratório, cardiopatias congênitas e doenças 
vasculares. Esse estudo também mostra que apenas 7% da taxa de 
óbito dessa população estão relacionadas com infarto agudo do 
miocárdio e relata que, apesar das altas taxas de dislipidemia e 
obesidade identificadas nas pessoas com síndrome de Down, a 
incidência de aterosclerose é baixa. Além disso, relatam que as 
disfunções cardíacas dos adultos com síndrome de Down estão 
relacionadas com disfunções da tireoide que são observadas desde 
o nascimento. 
 Assim, as pessoas com síndrome de Down que alcançam a 
terceira idade podem apresentar cardiopatias relacionadas ao 
processo de envelhecimento do sistema cardiovascular, mas também 
relacionadas às cardiopatias congênitas. 

Embora estudos não tenham sido encontrados com dados 
precisos, a hipótese é de que as alterações do funcionamento do 
sistema cardiovascular em idosos com síndrome de Down estão 
intimamente relacionadas: ao estilo de vida dessas pessoas, que 
envolve os hábitos alimentares e as atividades físicas; ao quadro 
característico da própria síndrome, que está associado ao 
envelhecimento precoce e a alterações hormonais; e à condição 
cardiovascular congênita de cada caso específico, que varia quanto à 
malformação existente ou não, o tipo, a gravidade e como a 
intervenção foi realizada. 

 
Considerações Finais 
 Com a nova “forma” de “construção” da sociedade atual, 
globalizada e informatizada, várias mudanças ocorreram com o 
passar dos anos. O acesso a informações permite alcançar uma maior 
quantidade de conteúdos como “formação família”, “saúde 
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preventiva”, “novos tratamentos médicos”, entre outros, este 
panorama mudou e muda a constituição das sociedades que, hoje, 
vivem num período de globalização. 
 O indivíduo com síndrome de Down, que antes tinha uma 
expectativa de vida que não ultrapassava a infância, hoje tem a sua 
vida prolongada, chegando à velhice, e nela tem as mesmas 
características de queda nas suas funções cognitivas, como outros 
indivíduos que não apresentam a síndrome. 

São trezentas mil pessoas com síndrome de Down no Brasil, 
ou seja, uma a cada 700 pessoas possuem esta síndrome no país 
(SILVA et al., 2010). E esse número só tende a crescer visto que as 
mulheres estão engravidando mais tardiamente e a expectativa de 
vida das pessoas com síndrome de Down tem aumentado com o 
avanço dos exames diagnósticos, intervenções cirúrgicas, 
medicamentos e o próprio conhecimento sobre a síndrome.  
Isso gera uma nova realidade, na qual os profissionais de saúde 
podem minimizar os efeitos do déficit nas funções cognitivas, 
favorecendo uma melhor qualidade vida para as pessoas com 
síndrome de Down. 
 É preciso alterar a visão de que o envelhecimento é sinônimo 
de inatividade, de inutilidade e promover a concepção do idoso como 
alguém importante para a nossa sociedade. 
 É possível criar um novo cenário sobre a capacidade de 
inserção/participação social do idoso na sociedade e, com essa nova 
perspectiva, do idoso com síndrome de Down. Mesmo em processo 
de envelhecimento, o indivíduo com síndrome de Down deve 
continuar sendo estimulado por profissionais que compreendam que 
as intervenções devem funcionar de forma a integrar os aspectos 
biopsicossociais e valorizar a autonomia e o protagonismo de cada 
sujeito. 
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CAPÍTULO 12 
CAPACIDADE RESPIRATÓRIA E FORÇA MUSCULAR EM 

PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN APÓS O BAD RAGAZ41 
 

Respiratory Capacity and Muscle Strength in Patients With Dow’s 
Syndrome after Bad Ragaz 

 
Capacidad Respiratoria y Fuerza Muscular em Pacientes con 

Síndrome de Down después de Mal Ragaz 
 

Andréia Izidro42 
Josiane Sacramento Brandão43 

Josué Sacramento Brandão44 
 

Resumo 
O tema deste capítulo é Capacidade Respiratória e Força Muscular 
em Pacientes com Síndrome de Down após o Bad Ragaz. Investigou-
se o seguinte problema: “Qual a dificuldade respiratória e a força 
muscular de um paciente com síndrome de Down?”. Cogitou-se a 
seguinte hipótese: “que estes pacientes possuem força muscular 
reduzida e com o tempo ocorre um desgaste articular afetando 
diretamente a força muscular que por consequência acaba 
acarretando complicações respiratórias”. O objetivo geral é “confirmar 
evolução na capacidade respiratória e força muscular em pacientes 
com síndrome de Down após o método hidroterapêutico de Bad 
Ragaz’’. Os objetivos específicos são: “aumentar o trabalho 
respiratório com a imersão, pois a pressão hidrostática é um princípio 
que aumenta a expansão pulmonar”; “fortalecer a musculatura com a 
turbulência na água”; “estabelecer rotinas para reeducarmos os 
padrões respiratórios”. Este trabalho é importante para um 
profissional da saúde devido ao conhecimento, à experiência e à 
vivência obtida, pois possui uma atividade assistida pelo 
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fisioterapeuta trabalhando mobilização e fortalecimento; para a 
ciência, é relevante por obter provas de que a fisioterapia aquática 
tem benefícios para o terapeuta e para o paciente devido o baixo teor 
de impacto e com isso se esforça menos, podendo utilizar várias 
técnicas que trará inúmeros benefícios e resultados; agrega à 
sociedade pelo fato de que com os conhecimentos obtidos as famílias 
que padecem por falta de tratamento serão beneficiadas, pois terá um 
ente querido em terapia que possui resultados com uma ADM 
melhorada, uma respiração saudável, um tônus muscular melhorado. 
Um tratamento mais acessível. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
na qual exploraremos benefícios do método Bad Ragaz em pacientes 
com síndrome de Down, que é uma alteração genética que 
compromete o desenvolvimento neurológico e postural que possui a 
importância de uma interferência fisioterapêutica, destacando a 
aquática aquecida que utilizamos os princípios físicos, cinesiológicos 
e fisiológicos. 
 
Palavras-chave: Bad Ragaz. Fisioterapia. Hidroterapia. Síndrome de 
Down. 
 
Abstract 
It is a qualitative research where we will explore the benefits of the 
Bad Ragaz method in patients with down syndrome, which is a genetic 
alteration that compromises the neurological and postural 
development that it has. the importance of a physiotherapeutic 
interference, highlighting the heated water that we use the physical, 
kinesiological and physiological principles. 
 
Keywords: Bad Ragaz. Physiotherapy. Hydrotherapy.Down's 
syndrome 
 
Resumen 
Es una investigación cualitativa donde exploraremos los beneficios 
del método Bad Ragaz en pacientes con síndrome de down, que es 
una alteración genética que compromete el desarrollo neurológico y 
postural que tiene. La importancia de una interferencia 
fisioterapéutica, destacando el agua calentada que utilizamos los 
principios físicos, kinesiológicos y fisiológicos. 
 
Palabras clave: Bad Ragaz. Fisioterapia Hidroterapia. Sindrome de 
Down. 
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Introdução 
Trissomia 21 ou síndrome de Down (SD) consiste em uma 

alteração genética que contém a presença de um cromossomo extra 
nas células de certo indivíduo. A SD acarreta em vários graus de 
comprometimento no desenvolvimento físico e mental, entre todos 
eles o sistema respiratório é o mais acometido pela hipotonia 
generalizada. (BERTHOLD, 2004). 

As funções do sistema respiratório dos indivíduos que 
possuem a SD  
têm uma grande possibilidade de ser afetada pelas características 
que envolvem a síndrome, gerando um enfraquecimento da 
musculatura respiratória e abdominal. 

A síndrome de Down é a alteração com maiores números de 
ocorrências que leva um atraso físico e mental, possuindo uma 
grande probabilidade de haver presença de cardiopatias, infecções 
respiratórias e formações congênitas. 
         Além do retardo no desenvolvimento, podem variar diversos 
problemas de saúde que o portador da SD pode obter: cardiopatia 
congênita (40%); hipotonia (100%); problemas de audição (50 a 70%); 
de visão (15 a 50%); alterações na coluna cervical (1 a 10%); 
distúrbios da tireoide (15%); problemas neurológicos (5 a 10%); 
obesidade e envelhecimento precoce (MOREIRA, 2000). Embora a 
SD seja de natureza com efeito baixo de letalidade, geralmente é 
considerada letal quando 70-80% vem a óbitos prematuros. 

A disfunção respiratória, obtendo ou não malformação 
genética, é a fonte principal de óbitos em crianças. Ocorre 
devidamente a uma parcela menor da complacência pulmonar, que 
causa um colapso das composições pulmonares distais, possuem 
uma dificuldade enorme em suspirar e respirar profundamente, a 
tosse é ineficaz causando retenção de secreções indesejadas e assim 
surgindo pneumonias.  

Procurando melhorar a qualidade de vida destes indivíduos, 
a procura pela fisioterapia está inclusa como parte de um processo de 
atendimento multiprofissional desse tal indivíduo. Destacando-se o 
trabalho realizado em prol do baixo tônus muscular, que prejudica os 
comandos e aquisição do controle das atividades voluntárias contra a 
ação da gravidade, o avanço do aumento respiratório, da força 
muscular, das atividades motora, da forma física em geral e trabalham 
isso de diversas maneiras, tais como estimulação precoce, atividades 
aeróbias, hidroterapia e equoterapia. 
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A água aquecida (hidroterapia) é uma modalidade muito 
significativa para um ganho no trabalho respiratório que gira em torno 
de 60% em decorrência ao ganho da pressão intratorácica pelo 
deslizamento sanguíneo da extremidade para a zona central do tórax 
e pela função da pressão hidrostática indo contra a parede do tórax. 
Tem um aumento na força muscular inspiratória e na capacidade 
inspiratória. 

Sintomas como fraqueza muscular, obesidade, déficit de 
equilíbrio, dor, desordens na marcha, doenças articulares atrapalham 
a realização das atividades em solo, totalmente diferente das 
atividades realizadas no meio aquático, em que ocorre uma 
diminuição das possibilidades de lesões, sobrecarga articular e menor 
risco de quedas. Além disso, a flutuação torna possível ao indivíduo 
realizar atividades e movimentos que não são realizados no solo. 

O Bad Ragaz utiliza atividade de flutuação sustentada, na 
qual o terapeuta oferece estabilização e comando. Esse método 
utiliza os atributos físicos da água e ao mesmo tempo favorece a 
função anatômica e fisiológica dos músculos e articulações, gerando 
uma contribuição, consequentemente, elevando o nível de amplitude 
no movimento da articulação afetada. 

A técnica dos anéis de Bad Ragaz é um método de tratamento 
estudado e desenvolvido nas águas termais em 1930, na cidade de 
Bad Ragaz, na Suíça. A técnica consiste em sustentar o indivíduo por 
anéis de flutuação e realizar as atividades de empurrar e puxar 
atuando sobre a terminações nervosas sensitivas que facilitam o 
reflexo de estiramento, estruturas articulares, contrações musculares 
e movimentos respiratórios. 

Nessa técnica, o terapeuta gera estabilidade e a localidade e 
posição de suas mãos influencia a locomoção do paciente e a 
quantidade de atividade isométrica (o indivíduo, deve se manter em 
uma posição imóvel enquanto é movido sobre a água pelo terapeuta), 
atividade isotônica (o indivíduo executa o comando, porém é 
desestabilizado pelo terapeuta) e atividade isocinética (o terapeuta 
possibilita uma fixação enquanto o indivíduo se locomove ativamente 
na água). 

A turbulência é outro princípio da água que a resistência pode 
ser utilizada para aumentar o tônus e normalizar as atividades em 
paciente com tônus anormal. A imersão facilita uma divisão dos 
objetivos das atividades ou visões minuciosas das progressões que 
utilizam a flutuabilidade, turbulência e efeitos metacrenticos. Esses 
fatores auxiliam a mobilização do paciente e favorece ganho de ADM. 
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(CAMPION, 2000). Entretanto, a hidroterapia é utilizada na 
reabilitação e recuperação de pacientes, por gerar o aumento da 
amplitude de movimento, relaxamento muscular, analgesia, 
diminuição da tensão muscular e aumento na força e resistência 
muscular. 

Em local aquático o empuxo que é outro princípio da água tem 
como objetivo a redução do peso corporal, e a força de arrasto gera 
a resistência à caminhada.  Suportando o peso corporal em local 
aquático se torna mais fácil, comparado ao ambiente terrestre, causa 
uma diminuição do impacto no sistema musculoesquelético gerando 
maior facilidade em controlar os movimentos.  

As características físicas da água como empuxo, turbulência, 
pressão hidrostática, tensão superficial e viscosidade viabilizam que 
as atividades dos indivíduos se tornem devagar, proporcionando que 
sua reação seja mais eficaz, mostrando ao indivíduo que necessita de 
um menor tempo para estabelecer respostas e reação ao 
desequilíbrio. O lúdico utilizado nos exercícios aplicados estimulam o 
interesse e a participação na realização dos exercícios. 

 
Capacidade Respiratória e Força Muscular em Pacientes com 
síndrome de Down após o Bad Ragaz 

A síndrome de Down (SD) é uma alteração genética, por ser 
uma desordem cromossômica se caracteriza pela trissomia do 
cromossomo 21, sendo assim, os sindrômicos ao invés de dois 
cromossomos apresentam três de 21.  Pueschel (1993, p. 54) aponta 
que “geneticistas detectaram, subsequentemente, que, além deste, 
havia outros problemas cromossômicos em crianças com síndrome 
de Down, ou seja, translocação e mosaicismo”. Qualquer família esta 
sujeita a isso, independente de cor, raça, sem nenhuma relação com 
o nível cultural, social, ambiental e econômico.  

O diagnostico pode ser efetuado na gestação durante o 
acompanhamento que a mãe faz no pré-natal com exames clínicos, e 
em alguns o diagnóstico é efetuado somente depois do nascimento 
da criança, por algumas características bem comuns aos portadores 
dessa síndrome, como cabeça mais arredondada, olhos puxados, 
boca pequena. Não existe cura para o sindrômico, todavia, com vários 
estudos é possível alcançar melhoras, alcance de objetivos para que 
tenham uma vida com conquistas, sentimentos, aprendizagem e 
trabalho. Ou seja, poderá ocupar um lugar próprio e digno na 
sociedade, sendo como qualquer outra criança normal, em certos 
momentos. Como afirma Motta (2009, p. 97), “embora, de modo geral, 
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sejam sociáveis e muito carinhosas, algumas, eventualmente, são tão 
desagradáveis quanto qualquer criança normal pode ser, em 
determinados momentos”. 

Após a nona semana gestacional é possível identificar se a 
criança terá síndrome de Down por meio de testes genéticos, um dos 
testes é efetuado por coleta do sangue materno retirando fragmentos 
do DNA fetal, com isso conseguimos verificar o DNA da criança 
procurando problemas cromossômicos específicos, além desse 
exame de sangue temos a ultrassonografia, biópsia do vilo corial, 
Translucência nucal, amniocentese, entre outros. A Translucência 
nucal é uma coleta de uma quantidade pequena de líquido presente 
na parte de trás do pescoço do feto, na qual é medido na ecografia 
durante a 11ª e 13ª semana de gestação, pois por meio deste exame 
é possível identificar se o bebê tem a síndrome, pois os bebês que 
possuem mais líquidos tem uma anormalidade. Temos também a 
biópsia do vilo corial é um exame muito preciso, é efetuado pela 
amostra de uma parte da placenta, entre a 10ª e a 12ª semana de 
gravidez. E a amniocentese, podemos efetuar a partir da 15ª semana 
de gravidez. Os dois os testes geram um risco para o bebê, por se 
tratar de um procedimento invasivo e o risco de aborto é muito maior 
depois de uma biópsia de vilo corial (entre 0,5% e 1%) que depois de 
uma amniocentese (entre 0,25% e 0,5%). Todos esses diagnósticos 
são efetuados no período gestacional durante o pré-natal, e quando 
não diagnosticado nesse período partimos para o nascimento pelas 
características apresentada, conforme afirma Tolmie (1996, p.2), “o 
diagnóstico geralmente é realizado pelos achados fenótipos, ou 
melhor, pela aparência facial. De fato, é a associação de sinais 
discretos observados na face dos pacientes que permitem o 
diagnóstico, principalmente nos recém-nascidos. Porém, para não 
haver dúvidas, o diagnóstico definiu cariótipo”.  

Houve um aumento considerável, desde segunda metade do 
século XX, na expectativa de vida das pessoas com síndrome de 
Down, devido aos grandes avanços na área da saúde principalmente 
da cirurgia cardíaca, além disso, foram elaborados diversos 
programas educacionais visando o futuro, a qualidade de vida e a 
autonomia, pois a cada momento que se passa a sociedade esta se 
conscientizando, respeitando e valorizando o diferente, dando a 
essas pessoas a oportunidade de exercer seu direito de conviver em 
comunidade.  

Podemos destacar algumas características físicas bem 
comuns a esses portadores, tais como: força muscular reduzida e 
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frouxidão ligamentar, hipotonia e que com o tempo pode desenvolver 
desgastes articulares e alterações musculoesqueléticas que acabam 
interferindo na qualidade da força muscular. Como se não bastasse, 
apresentam uma pré-disposição a problemas respiratórios por conta 
da obstrução das vias aéreas superiores, doença das vias 
respiratórias inferiores, cardiopatias congênitas, hipertensão 
pulmonar, hipoplasia pulmonar, apneia obstrutiva do sono, 
imunodeficiência, obesidade relativa e hipotonia, que podem ser 
agravadas pela fraqueza generalizada da musculatura do tronco e 
das extremidades, bem como os desvios posturais adotados por estes 
indivíduos. 

Pensando na melhoria da qualidade de vida dos portadores 
da síndrome de Down, a fisioterapia está incluída como parte de um 
programa de atendimento multiprofissional e a fisioterapia aquática 
vem sendo utilizada por vários médicos e fisioterapeutas para os 
programas de reabilitação multidisciplinares nas mais diversas áreas. 
Com o seu ressurgimento na década passada, houve um grande 
crescimento e desenvolvimento das técnicas e tratamentos utilizados 
no meio aquático e são muitos os benefícios obtidos com a imersão 
na água aquecida, como o relaxamento, a analgesia, a redução do 
impacto e da agressão sobre as articulações, são associados aos 
efeitos possíveis de se obter com os exercícios realizados quando se 
exploram as diferentes propriedades físicas da água. 

Em um ambiente aquático temos o empuxo que tem como 
efeito a redução do peso corporal, e com isso garantimos uma 
resistência às caminhadas, Sendo assim, torna-se bem mais fácil 
suportar o peso corporal em ambiente aquático em comparação ao 
ambiente terrestre, por diminuir o impacto no sistema 
musculoesquelético causando uma maior facilidade em controlar os 
movimentos. A literatura mostra que a mesma permite a manutenção 
do condicionamento aeróbico, pois os exercícios hidroterápicos 
ocasionam o uso correto da mecânica corpórea e a prática de 
exercícios conduzidos ao problema. (CARVALHO et al., 2015).  

Os efeitos fisiológicos que a imersão e água aquecida 
favorecem sobre o corpo e a homeostase podem ter resultados 
imediatos e tardios. Sendo assim, a água pode ser utilizada como fins 
terapêuticos, trazendo como consequência benefícios para pacientes 
neurológicos. (ORSINI et al, 2010). 

A fisioterapia aquática em indivíduos com SD promove a 
liberdade dos movimentos, e aumenta a sociabilização, sendo 
representada por um ambiente agradável e rico em estímulos, 
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auxiliado por atividades lúdicas envolvidas por objetivos terapêuticos. 
(JANAINA et al, 2011). 

E o método dos anéis de Bad Ragaz é uma técnica aquática 
de tratamento horizontal, desenvolvida nas águas termais de Bad 
Ragaz, na Suíça, em 1930, onde o paciente é suportado por meio de 
anéis de flutuação e realizados movimentos coordenados de 
empurrar e puxar que atuam sobre as estruturas articulares, 
terminações nervosas sensitivas para facilitar o reflexo de 
estiramento, contrações musculares e movimentos respiratórios, 
promovendo estabilização do tronco e extremidades trabalhando com 
exercícios resistidos. Essa técnica proporciona uma redução do tônus 
muscular, treino de marcha, estabilização do tronco que são 
benefícios primordiais para um paciente com síndrome de Down. 

 
Considerações Finais 

A fisioterapia aquática apresenta características importantes 
para a sua utilização em um programa terapêutico para pacientes com 
SD, minimizando efeitos negativos da própria disfunção genética, 
favorecendo em aspectos motores com ganhos de força muscular 
associadas a resistências oferecidas pela água, sendo disponível, por 
fim, vários métodos que podem ser utilizados, trazendo resultados em 
diferentes fases da vida do indivíduo, desde o desenvolvimento motor, 
aquisição de posturas e ganho funcional, favorecendo a qualidade de 
vida e melhor desempenho físico, psicológico e social.  

Os objetivos do tratamento aquático são: alongar e fortalecer 
a musculatura, aumentar ou melhorar a amplitude de movimento, 
reduzir a dor, corrigir posturas, melhorar a respiração, a 
propriocepção, a circulação periférica, as condições cardiovasculares 
e metabólicas, melhorar a resistência aeróbia, as atividades 
funcionais com o desenvolvimento de capacidade funcionais, além de 
benefícios psicológicos.                                             
            As características principais da síndrome de Down, e que 
afeta diretamente o desenvolvimento psicomotor, é a hipotonia 
generalizada, presente desde o nascimento. A hipotonia origina-se no 
sistema nervoso central e afeta toda a musculatura e a parte 
ligamentar da criança. Com o passar do tempo, a hipotonia tende a 
diminuir espontaneamente, mas ela permanecerá presente por toda a 
vida, em graus diferentes. 

O tônus é uma característica individual, por isso há uma 
variação entre as crianças com esta síndrome. A criança que nasceu 
com síndrome de Down vai controlar a cabeça, rolar, sentar, arrastar, 
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engatinhar, andar e correr, exceto se houver algum comprometimento 
além da síndrome. Quando ela começa a andar, há necessidade 
ainda de um trabalho específico para o equilíbrio, a postura e a 
coordenação de movimentos. 
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CAPÍTULO 13 
 ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS PORTADORAS 
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Resumo  
O tema deste capítulo é a estimulação precoce em crianças de 0 a 3 
anos com síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: “O 
desenvolvimento dessa criança advém de intervenção 
fisioterapêutica?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: “A fisioterapia 
reduz o comprometimento dessa criança”. O objetivo geral é “explanar 
a importância da estimulação precoce”. Os objetivos específicos são: 
“salientar benefícios advindos da fisioterapia”; “demonstrar quais os 
recursos para obtê-los”; “denotar o conceito da neuroplasticidade”. 
Este trabalho é importante para um profissional da saúde devido a 
salientar a importância do fisioterapeuta diante das demandas da 
criança com a síndrome; para a ciência, é relevante por compilar 
obras no escopo fisioterapêutico; agrega à sociedade por demonstrar 
a importância do fisioterapeuta na estimulação e os benefícios 
adquiridos para criança e sua família. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica com duração de dois meses.  
 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Estimulação precoce. 
Fisioterapia em Down. Desenvolvimento motor. Neuroplasticidade.  
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7026. E-mail: glau_aquino@hotmail.com. 
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Abstract  
The theme of this chapter addresses early stimulation in children from 
0 to 3 years old with Down syndrome. The following problem was 
investigated: Is it due to physical therapy intervention? The following 
hypothesis was considered: Physical therapy reduces this child's 
impairment. The general objective is to explain the importance of early 
stimulation. The specific objectives are: to highlight benefits from 
physical therapy; demonstrate what resources are available to obtain 
them; denote the concept of neuroplasticity. This work is important for 
a health professional because it resolves the child's peculiarities, 
allows us to highlight the role of the physiotherapist in the treatment; 
for science, it is relevant for compiling works in the scope of 
physiotherapy; it adds to society for explaining the syndrome and 
physiotherapeutic interventions that minimize the involvement. This is 
a qualitative theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: Syndrome Down. Early stimulation. Physiotherapy in 
Down. Motor development. Neuroplasticity.  
 
Resumen  
El tema de este capítulo aborda la estimulación temprana en niños de 
0 a 3 años con síndrome de Down. Se investigó el siguiente problema: 
¿Se debe a una intervención de fisioterapia? Se consideró la siguiente 
hipótesis: la fisioterapia reduce el deterioro de este niño. El objetivo 
general es explicar la importancia de la estimulación temprana. Los 
objetivos específicos son: destacar los beneficios de la fisioterapia; 
demostrar qué recursos están disponibles para obtenerlos; denotar el 
concepto de neuroplasticidad. Este trabajo es importante para un 
profesional de la salud porque resuelve las peculiaridades del niño, 
nos permite resaltar el papel del fisioterapeuta en el tratamiento; para 
la ciencia, es relevante para compilar trabajos en el ámbito de la 
fisioterapia; se suma a la sociedad por explicar el síndrome y las 
intervenciones fisioterapéuticas que minimizan la participación. Esta 
es una investigación teórica cualitativa que dura dos meses. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Estimulación precoz. 
Fisioterapia en Down. Desarrollo motor. Neuroplasticidad. 
 
Introdução  

A síndrome de Down (SD) é uma anomalia genética 
decorrente de carga genética extra do cromossomo 21, conhecida 
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como trissomia. A trissomia simples do 21 é oriunda de uma não 
disjunção cromossômica no processo de meiose, em que as células 
adquirem um cromossomo 21 a mais, sendo a forma mais comum da 
síndrome. A fisioterapia possui recursos para estimular e desenvolver 
aquisições motoras em portadores da SD, quando realizada 
intervenção na fase de maior plasticidade neural, a estimulação 
precoce tende a beneficiar o desenvolvimento da criança com SD.  

O uso de posturas facilitadoras na estimulação precoce 
permite avanços no desenvolvimento motor global e cognitivo da 
criança com atrasos. Os estímulos inseridos por meio dos exercícios 
para o desenvolvimento dessa criança são realizados de acordo com 
o estágio atual em que se encontra. Iniciar essa estimulação 
precocemente, até os três anos de idade, possibilita impedir ou 
minimizar as disfunções em seu desenvolvimento, pois é nessa idade 
que a plasticidade neural é maior. (MATTOS, 2010). 

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte problema “O 
desenvolvimento da criança com SD advém de intervenção 
fisioterapêutica?”. Uma criança com SD apresenta atraso no 
desenvolvimento global, quando estimulada por fisioterapia nos 
primeiros meses de vida, tende a se beneficiar com aquisição de 
habilidades motoras visto que a plasticidade neural é maior nos 
primeiros meses de vida. 

Os objetivos fisioterapêuticos visam a aquisição de 
habilidades motoras, melhora no desenvolvimento motor e global e 
obtenção de qualidade de vida para a criança com SD. Há diversas 
técnicas, conceitos e métodos que melhoram o processo de 
desenvolvimento, buscando intervenções efetivas principalmente nos 
três primeiros anos de vida, visto que é nesse período que ocorre o 
marco no comportamento motor. Nessa fase há grandes 
oportunidades para beneficiar e a possibilitar uma maior produtividade 
na intervenção pelo rápido desenvolvimento cerebral na criança 
nesse período. (UNICEF, 2015)49. A hipótese levantada frente ao 
problema em questão foi “a fisioterapia reduz o comprometimento 
dessa criança”. Por meio da estimulação precoce, crianças com 
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor podem desenvolver 
os diversos sistemas funcionais, no que tange a áreas motoras, 
sensoriais, perceptivas, proprioceptivas, cognitivas, emocionais e 
sociais através dessa estimulação.  

 
49 In: Diretrizes de estimulação precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor. Publicado no portal da Ministério da Saúde. 
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As intervenções fisioterapêuticas na estimulação precoce 
buscam proporcionar à criança funcionalidade e trazer uma 
aprendizagem motora por padrões de posturas, movimentos 
funcionais, facilitação e inibição de padrões e experiências sensório 
motoras. Esse trabalho permite o entendimento de habilidades e 
redução das limitações funcionais decorrentes da síndrome, 
promovendo uma melhor qualidade de vida e resposta ao seu 
ambiente, bem como a integração social. (MORAIS, 2010). 

O objetivo geral deste trabalho é explanar a importância da 
fisioterapia na estimulação precoce da criança com SD. Utilizando o 
recurso da neuroplasticidade, a fisioterapia auxilia a criança na busca 
por movimentos funcionais e de aprendizado motor. Através das vias 
alternativas cerebrais que podem ser criadas, investigar as 
possibilidades de beneficiar e desenvolver essa criança. 

As lesões cerebrais provocadas pela síndrome causam 
disfunções neurológicas na criança com SD, resultando em 
comprometimento cognitivo. A estimulação precoce (EP) aborda o 
uso de técnicas e recursos capazes de desenvolver a parte sensitiva 
e motora, fundamentais para maturação da criança, que por 
estimulação e inibição de padrões patológicos permite minimizar 
prejuízos funcionais e cognitivos. (SILVA, 2006). 

Os objetivos específicos deste trabalho são salientar os 
benefícios para a criança com SD advindos da fisioterapia; 
demonstrar quais os recursos para seu desenvolvimento; denotar o 
conceito de neuroplasticidade. Salientar que a estimulação 
fisioterapêutica precoce tende a desenvolver e potencializar as 
funções do cérebro por meio de estímulos sensório motores que 
beneficiam o desenvolvimento neuropsicomotor global da criança 
com SD. (RIBEIRO, 2007).  

O objetivo da fisioterapia no acompanhamento da criança 
com SD é melhorar seu desenvolvimento, conhecendo as 
particularidades inerentes a síndrome. Buscar intervenções eficientes 
que visem meios para que a criança tenha uma vida com qualidade, 
para que alcance padrões de movimentos próximos da normalidade. 
A identificação fenotípica permite propor a intervenção precoce para 
que o quanto antes haja uma interação social e meios para 
independência e qualidade de vida dessa criança.  

A fase de neuroplasticidade possui como característica o 
rápido desenvolvimento cerebral, o que propicia reconectar circuitos 
neurais lesados por meio de níveis adequados de estimulação trazer 
qualidade de vida e boa saúde para essa criança. Sua independência 
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e identidade podem ser trabalhadas por intervenção do brincar, com 
recursos lúdicos a fisioterapia usa essa atividade universal para 
estimulação e desenvolvimento da criança com SD. (JURDI, 2019)  

Para os profissionais da área da saúde essa pesquisa salienta 
as particularidades da criança com SD, permite demonstrar a 
aplicação do método neuroevolutivo para intervir em atraso no DNPM 
por meio de inibição e estimulação dos padrões de movimentos. 
(LIRA, 2018). Auxilia o profissional na identificação dos fenótipos para 
apoio no diagnóstico da síndrome e intento do tratamento 
fisioterapêutico, diante do conhecimento de aspectos inerentes à 
síndrome. 

Essa pesquisa acrescentará ao universo científico o compilar 
de obras no escopo fisioterapêutico de relevância. Através da 
compilação bibliográfica pode contribuir com achados de métodos 
clínicos baseados em evidências utilizadas pelos fisioterapeutas em 
benefício do desenvolvimento da criança.  

Esse estudo é importante para que a sociedade entenda 
quais são as limitações causadas pela síndrome e quais são as 
capacidades da criança com SD. Aborda a compreensão de que as 
características dos portadores de SD não significam limitações, 
quando realizadas intervenções para estimulação de seu 
desenvolvimento facilitam sua integração e a importância do seu 
estudo. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica. Fundamentada 
em artigos científicos, bem como nas diretrizes de estimulação 
precoce de crianças de zero a três anos elaboradas pelo ministério da 
saúde e de atenção à pessoa com Síndrome de Down. 

Foram selecionados artigos científicos, extraídos de busca 
realizada nos sítios Scielo e Google Acadêmico, a partir das seguintes 
palavras-chave: Síndrome de Down, Estimulação Precoce, 
Fisioterapia em Down, Desenvolvimento Motor e Neuroplasticidade. 
As diretrizes de estimulação precoce para crianças de zero a três 
anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor elaborada em 
2016 pelo Ministério da saúde e pela Secretaria de Atenção à Saúde 
também foram consultadas.  

Como critérios de exclusão de artigos científicos, foram 
escolhidos os artigos com abordagem no campo de atuação da 
fisioterapia, além da exigência de se tratar de artigo publicado em 
revista acadêmica com ISSN. Esta pesquisa de revisão de literatura 
tem o tempo previsto de dois meses. No primeiro mês realizou-se o 
levantamento do referencial teórico e a revisão da literatura; no 
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segundo mês, a elaboração dos elementos pré-textuais e pós-textuais 
que compõem todo o trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, na qual os autores 
trataram os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, 
considerando os aspectos relevantes levantados pelos seus 
respectivos autores.  

A metodologia usada para elaborar este capítulo foi a revisão 
de literatura. A principal característica dessa metodologia é a síntese 
e análise dos dados disponíveis em estudos publicados de relevância 
para o tema abordado. De maneira a substanciar o conhecimento 
existente e conduzir a uma conclusão. (MANCINI, 2006). 
 
Estimulação precoce em crianças portadoras de síndrome de 
Down de 0 a 3 anos  

A síndrome de Down (SD) é uma anomalia genética 
cromossômica, decorrente de uma carga genética extra, em que o 
cariótipo adquire um cromossomo a mais, chamada trissomia do 21. 
(CARSWELL, apud MATTOS, 2010). 

A trissomia simples é a forma mais prevalente por não 
disjunção do cromossomo 21 no processo de meiose. A translocação 
é um rearranjo de partes entre cromossomos não homólogos, 
caracterizada por um par do cromossomo 21 ligado a outro 
cromossomo. No mosaicismo, parte das células apresentam uma 
trissomia, e outra apresenta quantidade normal, representando 
fenótipo mais brando da síndrome. (SILVA, 2006). 

 Os fenótipos expressados pela síndrome anuem 
identificação imediata da SD, pelas características físicas observadas 
como hipertelorismo ocular e mamilar, olhos amendoados, epicanto, 
cabelos lisos e finos, orelhas displásicas, pescoço alado, 
macroglossia, palato em ogiva, microstomia, pregas simiescas, 
hipotonia generalizada, frouxidão ligamentar, braquidactilia, 
nistagmo, entre outras. (CORRÊA apud RIBEIRO, 2007). 

É preciso que os pais da criança sejam informados das 
características da síndrome e da necessidade de acompanhamento 
dessa criança para seu desenvolvimento em decorrência dos 
acometimentos que ela venha a ter. É comum que a criança possua 
outros agravos de saúde ao nascer, e a investigação e tratamento por 
uma equipe multiprofissional é imprescindível.  

Perturbações de vínculo afetivo inicial entre pais e a criança 
com SD são considerados um importante fator de risco ambientais em 
relação ao desenvolvimento da criança com SD. Há fatores que 
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podem salientar transtornos nesse desenvolvimento que precisam ser 
descritos para identificar quais os indicadores de risco na criança. 
(DIRETRIZES, 2016, p. 7). 

 Acompanhar o desenvolvimento da criança salienta os 
atrasos a serem reabilitados na estimulação precoce. Ao iniciar um 
programa educacional para crianças com SD é um ensejo para 
independência na fase adulta e em suas atividades cotidianas, bem 
como integração social. (DIRETRIZES, 2016, p. 11). 

Com a interação da família e por meio do brincar, o 
fisioterapeuta trabalha a independência e identidade da criança. 
Ainda que haja particularidades socioculturais, o brincar é universal e 
desenvolve a capacidade de estimulação e desenvolvimento da 
criança para ganho funcional. (MARIA-MENGEL apud DIRETRIZES, 
2016). 

Ao diagnosticar a síndrome de Down, ter conhecimento sobre 
os agravos que decorrem a curto ou médio prazo são fundamentais 
para elaborar uma intervenção em busca de qualidade de vida para 
esta criança.  

Mesmo que a criança com SD ainda não tenha apresentado 
atraso no desenvolvimento motor, deve ser encaminhada nos doze 
primeiros meses de vida para um programa de estimulação precoce, 
no qual será acompanhada por uma equipe multiprofissional. 
(PIPPER apud MORAIS, 2016). 

As intervenções fisioterapêuticas na estimulação precoce 
buscam proporcionar à criança funcionalidade e trazer uma 
aprendizagem motora por padrões de posturas, movimentos 
funcionais, facilitação e inibição de padrões e experiências sensório 
motoras. Esse trabalho permite desenvolvimento de habilidades e 
redução das limitações funcionais decorrentes da síndrome, 
promovendo uma melhor qualidade de vida e resposta ao seu 
ambiente, bem como sua integração social. (FORTI apud MORAIS, 
2016). 

 O potencial de capacidade de desenvolvimento motora da 
criança com SD pode ser elevado com programas de estimulação 
precoce. (UYANIK apud MORAIS, 2016). 

As crianças com a síndrome apresentam os fenótipos típicos, 
assim como adquirem características genéticas dos pais. A depender 
do tipo de anomalia genética que desencadeou a síndrome de Down 
vai apresentar os fenótipos de maneira mais branda ou acentuada. 

Os portadores da síndrome apresentam características 
físicas particulares, como pregas epicantais nos olhos, pregas 
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simiescas na mãos, orelhas displásicas, cabelos lisos e finos, 
braquidactilia, macroglossia, microstomia, hipertelorismo ocular e 
mamilar, pele amendoada. Por meio de precoces intervenções 
realizadas pela fisioterapia alguns problemas decorrentes da 
síndrome podem ser minimizados. O diagnóstico da síndrome por 
translucência nucal, cordocentese ou amniocentese nem sempre é 
feito no pré-natal. Após o parto os fenótipos expressados pelo bebê 
anuem identificação imediata da síndrome muitas vezes, o estigma 
da síndrome precisa ser trabalhado e é preciso orientar os pais da 
necessidade do acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. 
(MUSTACCHI apud SILVA, 2006).  

É necessário buscar alternativas para desenvolvimento 
cognitivo e evolução dessa criança. Entre todas as síndromes, a 
Down é a mais prevalente e tem como principal acometimento a 
deficiência intelectual. (SCHWARTZMAN apud SILVA, 2006). 

Não é possível delimitar quais os graus de acometimento da 
deficiência mental em decorrência da síndrome, por fatores 
ambientais e intrínsecos em que cada criança que apresenta um tipo 
de evolução. (SILVA, 2006). 

Existem desvios posturais e deformações decorrentes da 
síndrome e pela hipotonia apresentada da criança. Como prevenção 
de deformidades a fisioterapia dispõe de técnicas terapêuticas que 
minimizam, reduzem ou eliminam possíveis agravos à saúde da 
criança com Down.  

Através de técnicas fisioterapêuticas que intervêm nos 
acometimentos cinéticos funcionais, como o método Bobath, é 
possível alcançar tal objetivo por meio de padrões de movimento com 
inibição e facilitação para controle de postura como método de 
intervenção nas disfunções decorrentes da neuropatologia. 
(RIBEIRO, 2007). 

O conceito Bobath por meio de posturas e movimentos 
funcionais visa independência e desenvolvimento do potencial por 
intermédio do conceito neuroevolutivo. (WEINERT apud RIBEIRO, 
2007). 

Karel e Bertha Bobath (apud MOREIRA, 2012), em 1950, 
encontraram um método para avaliar e tratar distúrbios cinéticos e 
posturais por lesões neurológicas. As crianças seguem etapas de 
desenvolvimento por meio mudanças de decúbito vão construindo 
sua postura, adquirindo movimentos funcionais que permitem a 
exploração do mundo e interação com o ambiente passando por 
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várias etapas. Essas aquisições permitem preparar a criança para 
andar e refinar suas habilidades promovendo independência.  

 O desenvolvimento da criança com SD não segue as etapas 
e os períodos comuns às outras crianças. Frequentemente há atrasos 
para aquisição dos marcos motores primários, decorrente de 
alterações no sistema nervoso pela síndrome. Pelo funcionamento 
neurológico deficitário, há dificuldade em realizar ativações 
musculares adequadas, um déficit nos impulsos descendentes nos 
neurônios motores da criança com SD causa a hipotonia atrasando 
aquisição de controle cervical e do tronco. Problemas de socialização, 
propriocepção e integração frequentemente. Em decorrência de uma 
exploração inadequada nos meses de vida do meio em decorrência 
do tônus postural alterado, o desenvolvimento é afetado. (RIBEIRO, 
2007).  

É denominada estimulação precoce aquela realizada em um 
período que abranja da concepção até os três anos de idade, visando 
oferecer arguição para desenvolvimento do seu potencial máximo 
desde o nascimento. O objetivo é prevenir padrões atípicos de 
movimento que objetiva atenuar os distúrbios do desenvolvimento. 
Por meio de interação entre a criança e o ambiente, visa estimular a 
aquisição de padrões motores que se aproximem da normalidade de 
movimento e funcionalidade. (TUDELLA apud MATTOS, 2010).  

Nos primeiros meses de vida, o bebê não possui controle 
postural de cabeça e tronco, fazendo com que as aquisições motoras 
sejam desenvolvidas nas posições prona e supina. Em prono é 
trabalhado a aquisição do controle postural, exploração do ambiente, 
realização do semi pumping para observação e deslocamento do 
plano de apoio da criança e formação das curvaturas fisiológicas da 
coluna vertebral. (FORMIGA apud MATTOS, 2010). 

A construção do desenvolvimento de uma criança está ligada 
ao meio em que está inserida. A maneira com que é estimulada e 
interage em seu meio familiar, os estímulos sensoriais e afetivos que 
recebe desenvolvem suas habilidades e interações. 

O processo de desenvolvimento infantil primordial é composto 
por múltiplos aspectos, entabulado na concepção, passando pelo 
desenvolvimento físico, atravessa a neuroevolução, percorre o 
comportamento, o perceptual, a aprendizagem, o linguajar e as 
relações socioafetivas da criança. O efeito dessas etapas é tornar a 
criança capaz de replicar suas premências e do seu meio através do 
seu cenário de vida. Reconhecer as etapas do desenvolvimento motor 
típico é indispensável para realizar uma comparação com o 
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desenvolvimento atípico. Há fatores que podem salientar transtornos 
nesse desenvolvimento que precisam ser descritos para identificar 
quais os indicadores de risco na criança. Perturbações de vínculo 
afetivo inicial entre pais e a criança com SD é considerado um 
importante fator de risco ambiental em relação ao desenvolvimento 
da criança com SD. (OMS apud MATTOS, 2010).  

A aquisição de destreza e evolução de etapas no DNPM são 
afetadas em decorrência de encefalopatias não progressivas. Essas 
disfunções causam distúrbios permanentes alusivos ao crescimento 
e às posturas, geralmente acompanhados de epilepsia, distúrbios 
sensório-motores, perceptivos, cognitivos, comportamentais e de 
comunicação. (PANTELIADIS apud LEITE, 2018).   

Há estigmas em torno da criança portadora da síndrome de 
Down por parte dos pais inicialmente. Ter conhecimento de que a 
criança possui uma síndrome em que seu desenvolvimento tende a 
ser diferente da maioria e a susceptibilidade de patologias 
comumente associadas a síndrome e vão necessitar de 
acompanhamento multiprofissional, principalmente no que tange a 
parte psicológica e emotiva da família.  

Na estimulação precoce aspectos motores e aspectos 
psicológicos formam os esquemas cognitivos primordiais, não 
devendo ser desmembrados. Em decorrência da constatação da 
síndrome ao nascimento da criança, o vínculo com a criança pode ser 
rompido. Através de terapia e estimulação precoce pode ser 
restabelecida essa conexão entre pais e filhos. (TRAVASSOS apud 
MORAIS, 2016). 

A estimulação precoce não é realizada exclusivamente por 
métodos fisioterapêuticos, mas seu o papel é fundamental pela 
deficiência mental e acometimento motor decorrentes da síndrome de 
Down. (FRANCO apud MORAIS, 2016).  

O desenvolvimento global são habilidades responsáveis por 
fornecer autonomia a um indivíduo. Pode ser realizado por meio da 
exploração do ambiente pela criança. Por meio do próprio corpo a 
criança com SD descobre o mundo e desenvolve os potenciais 
cognitivos e motor em resposta a esses estímulos. (BLASCOVI apud 
MORAIS, 2016).  

Iniciar uma intervenção precoce na criança com a síndrome, 
permite maior possibilidade de alcançar ganhos funcionais e evitar 
atrasos e sequelas motoras, ensejando um desenvolvimento cognitivo 
que permite alcançar um maior grau de funcionalidade, aproveitando 
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o recurso do rápido desenvolvimento cerebral até os três anos de 
idade da criança.  

A neuroplasticidade é a capacidade de adaptação do sistema 
nervoso central, que modifica a estrutura e funcionamento cerebral. O 
rápido desenvolvimento cerebral, cria a oportunidade de instauração 
de alicerces na aquisição cognitiva em resposta a estímulos 
repetidos. (KANDEL apud SILVA, 2006). 

Na síndrome, ocorrem lesões neurológicas difusas e 
alterações elétricas no desenvolvimento cognitivo, resultando em 
disfunções neurológicas de intensidade variáveis, além de dificuldade 
de seleção e direcionamento de estímulos por fadiga das conexões 
neurais. (LURIA apud SILVA, 2006).  

Essa alteração de tônus afeta os músculos e ligamentos da 
criança com Down, consequentemente seu desenvolvimento motor. 
A hipotonia está presente em todos os recém nascidos com síndrome 
de Down, a tendência é que ela diminua com o avançar da idade. 
Esse desenvolvimento é um processo de modificações complexas e 
interligadas que envolvem o crescimento e maturação dos sistemas e 
aparelhos do organismo. (PEDIATRIC DATABASE, apud SILVA, 
2006). 

O sistema sensorial é repleto de receptores que captam 
estímulos e informações do ambiente em que vive. Os estímulos 
captados pelos receptores são transmitidos por meio de impulsos 
elétricos até o sistema nervoso central.  

Através de entradas sensoriais são realizados estímulos para 
ação motora e facilitação postura. A busca por funcionalidade e 
modulação de tônus por meio de estímulos sensório visuais, inibição 
e facilitação de movimentos para atingir as etapas do 
desenvolvimento motor. (KLINGER apud RIBEIRO, 2007).  

Os déficits neurológicos perturbam os movimentos, a postura 
e os reflexos que se tornam anormais. Os movimentos realizados pelo 
fisioterapeuta para mobilização de articulações, melhoramento do 
tônus e desenvolvimento da força muscular é centrado em modificar 
padrões posturais inadequados. (RATLIFFE apud RIBEIRO, 2007).  

A proposta do neurodesenvolvimento é desenvolver a 
habilidade de locomoção por facilitação do movimento funcional. O 
desenvolvimento da postura e padrões de movimentos por meio de 
pontos chave, permite inibir padrões anormais bem como 
aprendizagem dos movimentos normais. (DUARTE apud RIBEIRO, 
2007).  
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A capacidade de manutenção do corpo em uma posição 
estável, de maneira orientada no ambiente para a realização de uma 
tarefa qualquer é denominado controle postural. A evolução desse 
controle postural permite o desenvolvimento motor sequenciado, 
capacitando essa criança a possuir maior mobilidade para realizar 
atividades diárias de vida.  

As alterações neurológicas decorrentes da síndrome, causam 
distúrbios no sistema sensório motor, afetando funções primordiais 
como o equilíbrio, orientação espacial e deambulação. (MANCINI 
apud RIBEIRO, 2007).  

Para realizar atividades de vida diária são necessárias que o 
desenvolvimento cognitivo e motor tenham sidos trabalhados na 
criança. A família participa da terapêutica, ao executar as orientações 
dadas em casa com a criança. Estender a estimulação iniciada pelo 
fisioterapeuta para o ambiente familiar, fornecendo contribuições 
positivas para desenvolvimento da criança. O quanto antes for 
iniciada a terapêutica, melhor o prognóstico.  

Para eficiência da terapêutica, a idade da criança deve ser 
considerada, pois a intervenção preferencialmente iniciada antes dos 
seis meses de vida, permite um desenvolvimento motor mais 
adequado. Nos primeiros anos de vida a neuroplasticidade está 
acentuada, e ocorre o desenvolvimento das habilidades iniciais. Os 
fatores ambientais e sensoriais afetam as conexões cerebrais, 
objetivando ganhos nas áreas motoras, cognitiva e de linguagem, a 
intervenção precoce é um recurso essencial para ganho funcional 
dessa criança. (RIBEIRO, 2007). 

Atribuir uma estimulação psicomotora precoce, no período em 
que a plasticidade neural está acentuada, permite melhor 
desenvolvimento das habilidades da criança portadora da síndrome. 
Estudos da OMS demonstram que os grupos de crianças com SD que 
foram estimuladas obtiveram benefícios comparadas ao outro grupo 
não passaram por esta intervenção. (MOREIRA apud MATTOS, 
2010).  

A repetição no processo de reabilitação favorece a 
aprendizagem. Para uma boa aquisição motora, estabelecer um 
programa de intervenção que seja constante, personalizado e que 
considere as particularidades da criança favorecem o aprendizado 
motor em um contexto funcionalidade. (BORELLA apud MATTOS, 
2010). 

O desenvolvimento infantil segue uma ordem progressiva de 
transformações, em que há alterações celulares, maturação dos 
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órgãos e sistemas e aquisição de novas funções. São fases que 
dependem da interação entre fatores ambientais e genéticos onde a 
criança se desenvolve. 

Esse desenvolvimento geral não depende apenas de 
maturação neurológica, englobam questões multifatoriais que 
abrangem campos sociais, ambientais, afetivos, culturais presentes 
nessa interação com essa criança. Essa diversidade pode provocar 
transtornos ou auxiliar esse processo por meio desses mesmos 
fatores. A plasticidade neural é um desses fatores vastamente citado 
em estimulação precoce. (PARIZZI apud DIRETRIZES, 2016).  

É necessário conhecer quais são as etapas do 
desenvolvimento motor típico, quais os reflexos e reações presentes 
nos marcos motores iniciais, bem como na evolução de decúbitos 
normalmente realizada pela criança. Assim é possível comparar com 
o desenvolvimento atípico, presente em crianças com SD que 
apresentam um atraso no desenvolvimento e distúrbios posturais. 
(DIAMENT apud DIRETRIZES, 2016). 

As etapas do desenvolvimento motor normal seguem uma 
hierarquia. Ao nascer o bebê passa por quatro padrões de tônus 
muscular. No decúbito dorsal vai apresentar o primeiro padrão 
denominado flexor, inerente ao recém-nascido. Em decúbito ventral, 
por volta dos quatro meses, vai iniciar o primeiro padrão extensor, 
abduzindo os membros. No segundo padrão extensor, por volta dos 
seis meses de vida, o bebê vai adquirir a capacidade de levar os pés 
a boca e a assumir a posição de gatas e demonstrar controle cervical. 
No último padrão extensor, vai ser colocado de pé e ter a capacidade 
de saltar pela aquisição de controle de tronco. Em sequência haverá 
o aprimoramento dessas habilidades. (SOUZA apud DIRETRIZES, 
2016).  

Os marcos motores compreendem em processos gradativos 
de refinamento e integração das habilidades. Os princípios 
biomecânicos do movimento, visam a aquisição de um 
comportamento motor eficiente, um atraso nesse processo de 
desenvolvimento traz consequências físicas e psicológicas.  

As crianças com SD não seguem as mesmas etapas no 
desenvolvimento motor típico, acabam tendo limitações funcionais por 
conta desse atraso, e necessitam de mais tempo para aquisição dos 
marcos motores primários. A fisioterapia motora faz intenções 
objetivando reduzir as limitações funcionais da criança com SD. 
(HARRIS apud MORAIS, 2016).  
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Métodos interdisciplinares são benéficos no desenvolvimento 
da criança com SD. A fisioterapia motora dentro da estimulação 
precoce em crianças com SD, possui ampla relevância por ter papel 
fundamental na aquisição da motricidade e cognição. O uso de 
demais terapias auxilia na prevenção, eliminação ou diminuição de 
distúrbios motores. (HARRIS apud MORAIS, 2016).  

O método neuroevolutivo permite o desenvolvimento da 
capacidade motora e sensorial. É um recurso fisioterapêutico utilizado 
para estimulação e promoção da aptidão motora em crianças com SD 
em programas de estimulação precoce. (HARRIS, apud RIBEIRO, 
2007). Esta estimulação é o introito dos programas educacionais para 
crianças portadoras SD, representam um ensejo para independência 
na fase adulta e em suas atividades cotidianas. bem como integração 
social. (CONNOLLY apud MORAIS, 2016).  

A capacidade dos neurônios de se reorganizar de acordo com 
mudanças ambientais, experimentais, sociais e físicas diante de 
lesões cerebrais permite que novas conexões cerebrais sejam 
realizadas. 

Permite a reabilitação das lesões cerebrais que são 
realizadas por novas conexões dos circuitos lesados, processo mais 
evidenciado em crianças que estão em fase de descoberta do mundo. 
(GAZZANIGA apud SILVA, 2006).  

Fatores ambientais alteram as conexões cerebrais, quando 
surgem mecanismos lesivos ou privações sensoriais a estimulação 
para desenvolver a plasticidade neural deve ser desenvolvida. 
(HEATHERTON apud SILVA, 2006). 

Qualquer alteração no desenvolvimento e aprendizagem 
estão diretamente relacionadas ao ambiente que essas crianças 
estão inseridas desde o nascimento. É comum aos portadores da 
síndrome apresentarem dificuldades de concentração e atenção, ter 
iniciativa em realizar tarefas e possui escassez de exploração 
ambiental. (FLÓREZ apud SILVA, 2006). 

As desordens neurológicas acarretadas pela síndrome de 
Down, provocam alterações no sistema sensório motor. Como este 
sistema é responsável pela manutenção do controle postural, seu 
funcionamento inadequado causa desequilíbrios e alterações na 
marcha.  

Os distúrbios posturais e cinéticos funcionais decorrentes são 
trabalhados por método terapêutico neuroevolutivo. A atuação 
preventiva da fisioterapia tem por objetivo minimizar as sequelas e 
desenvolver o potencial máximo funcional da criança por meio da 
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estimulação, realizada preferencialmente de zero a três anos, período 
de maior neuroplasticidade. Observou-se em estudos que oito entre 
dez crianças obtiveram uma melhora no desenvolvimento 
neuropsicomotor através da estimulação precoce.  

A fisioterapia para estimulação de crianças com SD, possui 
ampla relevância para prevenir, eliminar ou diminuir os distúrbios 
motores. O método neuroevolutivo trabalha o desenvolvimento 
sensório-motor para promoção da aptidão motora, buscando 
desenvolvimento dos marcos da criança de maneira mais adequada 
e funcional possível. (RIBEIRO, 2006). 

A hipotonia é um sinal de disfunção no DNPM, caracterizada 
por uma variação do tônus na qual a diminuição da resistência ao 
movimento passivo interfere no desenvolvimento da postura e 
equilíbrio. (FORMIGA apud DIRETRIZES, 2016).  

Estudos para avaliar o desenvolvimento sensório-motor de 
crianças com SD de até quatro anos de idade, evidenciaram um 
atraso de cerca de um ano e meio naquelas que participavam de um 
programa de estimulação precoce. Nas demais crianças com mesma 
faixa etária esse atraso foi ainda maior, ao constatar que essas 
crianças, que não haviam sido estimuladas apresentavam idade 
cognitiva semelhante à de uma criança com cinco meses de vida. 
(SILVA; BOLSANELLO apud SILVA, 2006). 

Condições socioambientais interferem no desenvolvimento 
global da criança. De maneira positiva, por meio da interação afetiva 
e de estímulo ambiental de familiares e educadores, ela adquire 
ganhos funcionais e cognitivos.  

Ter o envolvimento familiar nos primeiros anos de vida na 
terapêutica para estimulação de crianças com SD é benéfico e 
propícia um tratamento mais amplo, ultrapassando o ambiente clínico. 
De maneira lúdica, pelo vínculo afetivo é possível estimular e motivar 
a criança permitindo transformar essa experiência em aquisição de 
conhecimento e aprendizagem sensório-motor. Essa vivência permite 
um melhor aproveitamento da neuroplasticidade. (ATKINSON apud 
SILVA).  

 
Considerações Finais  

As alterações decorrentes da síndrome, no sistema nervoso 
da criança, causaram alterações como hipotonia generalizada, 
disfunções musculoesqueléticas, destreza motora deficitária, 
alteração comportamental e comunicativa, deficiência mental em 
diferentes graus, atraso no desenvolvimento global, alterações 
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posturais e hiperflexibilidade ligamentar. Até os três anos de idade a 
criança é mais suscetível às transformações ambientais em 
decorrência da acentuada neuroplasticidade, que por meio de 
reorganizações produziu novas conexões neuronais e permitiu 
maiores aquisições de habilidades de desenvolvimento dessa 
criança. Essa maturação adveio da quantidade de estimulação que 
ela tenha recebido. 

O bom desenvolvimento da criança decorreu de intervenção 
fisioterapêutica realizada preferencialmente de maneira precoce. 
Através de posturas e colocação de movimentos funcionais com 
experiências sensório motoras a facilitação e inibição de padrões 
atípicos de movimentos reduziu os danos e efeitos deletérios no 
desenvolvimento. Os estímulos sensitivo-motores progrediram do 
mais básico até o mais complexo para a evolução em seu 
desenvolvimento. Ao ser realizada de maneira ininterrupta, regular e 
com interação dos pais no processo, estimulou, contribui e motivou a 
criança na aquisição de funcionalidade motora e resposta cognitiva.  

O reconhecimento dos marcos motores normais e uso testes 
das reações e reflexos primitivos na criança, permitiu a comparação 
por parte do fisioterapeuta desse desenvolvimento atípico decorrente 
da síndrome para optar por intervenções mais adequadas após 
realizada essa avaliação. Foi possível quantificar as aquisições da 
criança, delinear a conduta e conduzir a terapêutica com buscar a 
eficácia.  

Manipulações feitas em bolas, colo, rolo, brinquedos e 
superfícies acolchoadas usou a colocação de posturas como maneira 
de facilitação dos movimentos ou para inibição dos padrões atípicos 
de movimento. Pelo método neuroevolutivo utilizou os pontos chaves 
distais e proximais tendo posicionado a criança de maneira funcional 
e coordenada. Os manuseios influenciaram na hipotonia, 
propriocepção, atividade sensório motora e na cognição. Adaptações 
foram realizadas de maneira que busca por funcionalidade em 
detrimento da busca por padrões de normalidade.  

A compilação realizada no âmbito fisioterapêutico, salientou 
quais intervenções foram realizadas em seu campo de atuação diante 
do acompanhamento multiprofissional que essa criança vai 
necessitar, dissociando a fisioterapia das demais especialidades. 

O primeiro contato de estimulação precoce dessas crianças 
foi realizado por meio da fisioterapia que avaliou quais os objetivos e 
condutas seriam delimitadas para o acompanhamento da criança com 
SD. A conscientização e orientação dos pais na participação da 
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terapêutica foram reforçados por parte do fisioterapeuta, que instruiu 
sobre maneiras de fortalecer essa estimulação.  

A sociedade instruída da importância e benefícios que a 
intervenção proporcionou às crianças portadoras da síndrome, 
permitiu evidenciar o importante papel da fisioterapia em seu 
desenvolvimento, integração e socialização. Ter abordado as 
peculiaridades, limitações e possibilidades da criança com SD, 
demonstrou o potencial dessas crianças em ter funcionalidade em 
suas atividades de vida diárias e sua interação social.  

Estudos em crianças de quatro meses a quatro anos de vida 
demonstraram atraso de aproximadamente um ano e meio em 
crianças com SD que tenham participado de programa de estimulação 
precoce. Esse atraso foi ainda maior em crianças que não 
participaram de algum programa de estimulação precoce, 
evidenciando atraso ainda maior, por apresentarem idade cognitiva 
semelhante à de uma criança com cinco meses de vida.  

O fisioterapeuta é um elemento imprescindível na equipe de 
estimulação precoce. Sua atuação guiou as atividades sensitivas, 
motoras de maneira adequada para que a criança desenvolvesse 
funcionalidade em seu cotidiano. Redução das limitações e agravos 
decorrentes da síndrome foram evidenciados em pesquisas, de 
maneira que a medida que estimulação foi realizada de modo 
estruturado, frequente, com apoio no âmbito familiar e com uso 
neuroplasticidade, foram fatores primordiais para o sucesso da 
intervenção. 

Os estudos da neuroplasticidade demonstraram a capacidade 
de adaptação do sistema nervoso central em relação a sua 
organização, estruturação e funcionalidade em resposta às 
experiências obtidas por repetidos estímulos. Por meio dos 
mecanismos plásticos, o cérebro evoluiu a cognição e a parte motora 
que antes de ser realizada necessitou da organização e percepção 
cognitiva. Houve potencial de superação das limitações pela 
deficiência mental, por meio da estimulação precoce com 
embasamento na neuroplasticidade.  
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SÍNDROME DE DOWN E CARDIOPATIAS ASSOCIADAS 

 
Physiotherapy Treatment of Children with Down Syndrome and 

Associated Heart Diseases 
 

Tratamiento de Fisioterapia en Niños con Síndrome de Down y 
Enfermedades Cardíacas Asociadas 

 
Amanda Cabral dos Santos50 

Sthefany de Souza Moura Nascimento51 
                                                          Thamires Ribeiro Barros52 

 
Resumo 
O tema deste capítulo é O Tratamento Fisioterápico de Crianças com 
Síndrome de Down e Cardiopatias Associadas. Investigou-se o 
seguinte problema: “A intervenção fisioterapêutica traz benefícios no 
tratamento das cardiopatias associadas à síndrome de Down?”. 
Cogitou-se a seguinte hipótese “o trabalho fisioterapêutico se mostra 
eficiente e de extrema importância, pois atua minimizando os efeitos 
nocivos da síndrome, prevenindo complicações e promovendo 
avanço no desenvolvimento motor da criança”. O objetivo geral é 
“demonstrar os benefícios da Fisioterapia no tratamento da síndrome 
de Down e cardiopatias associadas”. Os objetivos específicos são: 
“mostrar a importância do tratamento fisioterapêutico no 
condicionamento cardiorrespiratório; no aspecto motor e cognitivo da 
criança com síndrome e, assim, proporcionar condições para que ela 
possa expandir suas capacidades e alcançar independência nas 
atividades de vida diária”. Este trabalho é importante para um 
profissional da saúde para provocar a reflexão sobre a importância de 
uma visão ampla no cuidado com o paciente sindrômico; para a 
ciência, é relevante por buscar atrair a atenção para o tema e 
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contribuir para a descoberta de outras formas de tratamento para o 
paciente sindrômico com cardiopatias; agrega à sociedade pelo fato 
de transmitir informações sobre a síndrome, por ser uma das mais 
comuns no mundo. A fim de reforçar a importância do tratamento em 
sindrômicos com cardiopatias e os benefícios adquiridos através da 
Fisioterapia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de três meses.  
 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Fisioterapia. Cardiopatia. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Physiotherapy Treatment of Children with 
Down Syndrome and Associated Heart Diseases. The following 
problem was investigated: "Does physical therapy intervention bring 
benefits in the treatment of heart disease associated with down 
syndrome?". The following hypothesis was considered “physical 
therapy work is efficient and extremely important because it works to 
minimize the harmful effects of the syndrome, prevent complications 
and promote progress in the child's motor development”. The general 
objective is "to demonstrate the benefits of physiotherapy in the 
treatment of down syndrome and associated heart diseases". The 
specific objectives are: “to show the importance of physical therapy 
treatment in cardiorespiratory conditioning; in the motor aspect and 
cognitive of the child with the syndrome and thus provide conditions 
for him to expand his abilities and achieve independence in activities 
of daily living". This work is important for a health professional because 
it demonstrates the importance of a broad view in caring for the 
syndromic patient; for science, it is relevant because it seeks to attract 
attention to the topic and contribute to the discovery of other forms of 
treatment for the syndromic patient with heart diseases; it adds to 
society by transmitting information about the syndrome, as it is one of 
the most common in the world. In order to reinforce the importance of 
treatment in syndromic patients with heart disease and the benefits 
acquired through physical therapy. This is a qualitative theoretical 
research lasting three months. 
 
Keywords: Down Syndrome. Physiotherapy. Heart Diseases. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Tratamiento de fisioterapia en niños con 
síndrome de Down y enfermedades cardíacas asociadas. Se 
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investigó el siguiente problema: "¿La intervención de Fisioterapia 
aporta beneficios en el tratamiento de la enfermedad cardíaca 
asociada con el síndrome de Down?". Se consideró la siguiente 
hipótesis: "el trabajo de Fisioterapia es eficiente y extremadamente 
importante porque funciona minimizando los efectos nocivos del 
síndrome, previniendo complicaciones y promoviendo el progreso en 
el desarrollo motor del niño". El objetivo general es "demostrar los 
beneficios de la Fisioterapia en el tratamiento del síndrome de Down 
y las enfermedades cardíacas associadas”, los objetivos específicos 
son: "mostrar la importancia del tratamiento de Fisioterapia en el 
acondicionamiento cardiorrespiratório, en el aspecto motor y cognitivo 
del niño con el síndrome y, por lo tanto, proporciona condiciones para 
que expanda sus habilidades y logre la independencia en las 
actividades de la vida diaria". Este trabajo es importante para un 
profesional de la salud porque demuestra la importancia de una visión 
amplia en el cuidado del paciente sindrómico; para la ciencia, es 
relevante porque busca llamar la atención sobre el tema y contribuir 
al descubrimiento de otras formas de tratamiento para el paciente 
sindrómico con enfermedades del corazón; se agrega a la sociedad 
al transmitir información sobre el síndrome, ya que es uno de los más 
comunes en el mundo. Con el fin de reforzar la importancia del 
tratamiento en pacientes sindrómicos con enfermedad cardíaca y los 
beneficios adquiridos a través de la fisioterapia. Esta es una 
investigación teórica cualitativa que dura tres meses. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Fisioterapia. Enfermedades del 
corazón. 
 
Introdução 

O tratamento fisioterapêutico em crianças com síndrome de 
Down e com cardiopatias associadas é realizado com o intuito de 
desenvolver a autonomia permitindo uma vida com menos limitações 
e maior qualidade de vida. A síndrome de Down é uma anomalia 
genética, considerada a síndrome mais comum na população 
mundial, e é composta por uma série de características físicas e 
mentais que a distinguem das demais síndromes. 

Conhecida por características físicas exclusivas, a síndrome 
de Down é uma anomalia genética autossômica que causa déficit 
intelectual e no desenvolvimento global. Dentre as alterações 
encontradas nas pessoas com síndrome de Down, as cardiopatias 
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congênitas são defeitos no coração desde o nascimento, e atingem 
por volta de 40 a 45% das crianças sindrômicas. (SILVA et al., 2016). 

Este capítulo se propõe a refletir sobre o seguinte problema: 
a intervenção fisioterapêutica traz benefícios ao tratamento das 
cardiopatias associadas à síndrome de Down? O tratamento 
fisioterapêutico traz benefícios não só para os efeitos negativos da 
síndrome de Down, mas também para as cardiopatias que acometem 
as crianças com esta síndrome. 

A criança com síndrome de Down deve ser tratada de forma 
integrada. Isso é indispensável para o seu desenvolvimento que 
necessita da intervenção de vários profissionais especialistas. O 
fisioterapeuta é um deles e atua de forma essencial no processo de 
desenvolvimento global dessas crianças e, dessa forma, quanto mais 
cedo se inicia o tratamento da criança com síndrome, melhores 
resultados serão obtidos. Um dos aspectos que demandam atenção 
e cuidados específicos que devem ser priorizados são as cardiopatias 
que podem estar associadas à síndrome (JANAINA et al., 2008). 

A hipótese levantada frente ao problema em questão é que o 
trabalho fisioterapêutico se mostra eficiente e de extrema importância, 
pois atua minimizando os efeitos nocivos da patologia, prevenindo 
complicações e promovendo o avanço não só dos aspectos motores 
da criança, mas do desenvolvimento global dela. A Fisioterapia é 
essencial para o tratamento das consequências advindas da 
síndrome, pois evita danos que poderiam comprometer o 
desenvolvimento da criança.  

O programa fisioterapêutico é desenvolvido com base no 
desenvolvimento motor do bebê que se percebe por suas 
manifestações motoras. Tal conduta é exercida respeitando os limites 
do rendimento da criança, visando um melhor equilíbrio, tonicidade e 
coordenação. As técnicas fisioterapêuticas são realizadas de acordo 
com o déficit específico de cada paciente, podendo ser aplicadas para 
a inibição de reflexos patológicos e aquisição de habilidades motoras 
com funcionalidade. Quanto mais cedo a criança chegar ao 
tratamento profissional, em especial a Fisioterapia, haverá uma 
notória diferença na evolução da criança já nas primeiras fases da 
vida, visto que, nesse período, com exceção do fenótipo, o atraso não 
é muito claro, portanto é essencial que a criança seja estimulada de 
imediato. (PIERÓ; RAMOS, 1987). 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar os benefícios da 
Fisioterapia no tratamento da síndrome de Down e cardiopatias 
associadas. Analisando os avanços obtidos por meio das condutas e 
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suas evoluções, tratando a criança de forma integral, visando 
contribuir não somente para os aspectos motores e cognitivos, mas 
também para os aspectos cardiovasculares.  

A evolução da criança com síndrome de Down que apresenta 
cardiopatia congênita necessita da dedicação do profissional 
fisioterapeuta e da família, pois ambos têm um papel de extrema 
importância nesses casos, pois são capazes de contribuir para a 
melhora dos aspectos cardiorrespiratórios e motores, diminuindo os 
efeitos negativos da síndrome. (SILVA et al., 2016). 

Assim, o intuito é mostrar a importância da atuação do 
fisioterapeuta no condicionamento cardiorrespiratório, no aspecto 
motor e cognitivo da criança com síndrome de Down com cardiopatia 
e proporcionar condições para ela expandir suas capacidades e 
alcançar independência nas atividades de vida diária. 

A síndrome de Down é um transtorno genético que causa 
atraso global no desenvolvimento, dentre eles, a linguagem, o 
cognitivo e a função motora. Com o objetivo de estimular a 
aprendizagem de habilidades motoras, o tratamento precoce 
demonstra diversos benefícios, sabendo que a plasticidade neural 
alcança o pico nos primeiros meses vividos. (MORAIS et al., 2016). 

Esta pesquisa contribui de maneira essencial para o 
profissional fisioterapeuta, objetivando demonstrar a importância de 
uma visão ampla no cuidado com o paciente sindrômico, ou seja, 
objetiva provocar reflexões acerca da necessidade de intervenções 
que considerem o paciente de forma integral e também dar atenção 
aos sintomas não visíveis, de modo a não tratar a patologia 
isoladamente e sim, cada sujeito. 

Este trabalho busca atrair a atenção para o tema e contribuir 
para a descoberta de outras formas de tratamento para o paciente 
sindrômico com cardiopatias. Além disso, os resultados da pesquisa 
podem servir de base para outros estudos na área da Fisioterapia 
Pediátrica e Cardiopulmonar. 

Esta pesquisa permite transmitir informações sobre a 
síndrome de Down, que é considerada uma das alterações genéticas 
mais conhecidas no mundo. A fim de reforçar a importância dos 
tratamentos em sindrômicos com cardiopatias e os benefícios 
adquiridos por meio da Fisioterapia. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com fundamento em 
artigos científicos e livros acadêmicos para obtenção das informações 
necessárias. 
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Foram selecionados seis artigos científicos extraídos do 
Google Acadêmico, a partir das seguintes palavras-chave: “Síndrome 
de Down”, “Fisioterapia”, “Cardiopatias”, “Tratamento”, isoladamente 
e associadas. 

Como critérios de exclusão dos artigos científicos e dos livros, 
foram escolhidos os artigos e livros com até quatro autores(as) em 
que pelo menos um(a) deles(as) é mestre(a) ou doutor(a), além da 
exigência de se tratar de artigo publicado em revista acadêmica com 
ISSN e livro com ISBN. Esta pesquisa de revisão de literatura tem o 
tempo previsto de três meses. No primeiro mês realizou-se o 
levantamento do referencial teórico; no segundo mês, a revisão da 
literatura; no terceiro mês, a elaboração dos elementos pré-textuais e 
pós-textuais que compõem todo o trabalho. 

Para este trabalho optou-se escolher o tipo de pesquisa 
qualitativa, na qual os autores trataram os dados obtidos por meio da 
pesquisa bibliográfica, considerando os aspectos relevantes 
levantados pelos seus respectivos autores. 

A revisão de literatura é composta por pesquisas já 
publicadas a respeito do tema, e o problema descrito da pesquisa. 
Permitindo o mapeamento sobre o que já foi falado e escrito a respeito 
do problema e do tema da pesquisa. (SILVA; MENEZES, 2005). 

A pesquisa bibliográfica contribui para o conhecimento de 
publicações a respeito do tema e os pontos abordados; para a 
obtenção de dados fidedignos e relevantes sobre a situação atual do 
problema e tema pesquisados; permitindo a verificação de pontos de 
vistas diferentes ou similares em decorrência do tema ou do que se 
relaciona a ele ou ao problema da pesquisa. (SILVA; MENEZES, 
2005).  
 
O Tratamento Fisioterápico de Crianças com Síndrome de Down 
e Cardiopatias Associadas. 

Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, a Fisioterapia é uma das ciências da saúde responsável 
pelo estudo, prevenção e tratamento dos distúrbios cinéticos 
funcionais que afetam todos os órgãos e sistemas do corpo humano, 
que podem ser causados por modificações genéticas ou ambientais, 
traumas e doenças adquiridas. (COFFITO, 2016). 

Definida como uma condição genética, a síndrome de Down 
é capaz de provocar uma série de particularidades físicas e mentais 
exclusivas. Sendo considerada uma das mais recorrentes alterações 



 231 

cromossomiais autossômicas, representando a mais antiga causa de 
deficiência intelectual. (GONÇALVES, 2003). 

Há por volta de 50 características físicas expostas na criança 
com síndrome de Down. Dentre elas encontram-se a braquicefalia, 
base nasal achatada, diâmetro fronto-occipital menor, prega palmar 
única, hipoplasia da região mediana da face, fontanelas anterior e 
posterior amplas, pregas epicânticas, pescoço curto em relação a 
crianças não sindrômicas, orelhas pequenas com baixa implantação, 
presença de clinodactilia, língua protusa e hipotônica e 
hepatoesplenomegalia. Vale destacar que as crianças com a 
síndrome de Down não obterão todas essas características 
(SCHWARTZMAN, 2003). 

Com base nos parágrafos acima, a síndrome de Down é uma 
desordem de origem genética que traz consigo anomalias, 
acometendo o indivíduo não só nos aspectos físicos, mas também 
intelectual. Esta patologia é definida por um defeito no arranjo das 
células cromossomiais e, na maioria dos casos, apresenta um 
cromossomo a mais no par 21. Além dessas desordens citadas 
anteriomente, outras diversas patologias podem estar associadas à 
síndrome de Down.  

As malformações no coração são conhecidas como defeitos 
cardíacos congênitos ou cardiopatias congênitas (CC). Acometem 
cerca de 40 a 45% dos neonatos diagnosticados com síndrome de 
Down. (GUNDERSEN, 2007). 

O desenvolvimento do sistema cardiovascular acontece 
aproximadamente com apenas três semanas de gestação e é o 
primeiro a agir no embrião. É necessário que ocorra o 
desenvolvimento precoce do sistema cardíaco para que sejam 
supridas todas as exigências de oxigenação e nutrição, pois não 
devem ser executadas somente pela difusão. (MOORE; PERSAUD, 
2008). 

Crianças com cardiopatia congênita que não são operadas no 
primeiro ano de vida, se desenvolvem com constantes internações 
por acometimentos pulmonares e desordens em relação a 
cardiopatia. A criança com diagnóstico de CC apresentará diversas 
limitações para realizar atividades cotidianas, dentre elas o cansaço 
ao mínimo esforço físico, a dificuldade para correr em terreno plano e 
pequenas distâncias, pequeno limiar de sucção, dentre outros. (AITA; 
SOUZA, 2016). 

A síndrome de Down traz consigo anomalias que podem 
prejudicar o desenvolvimento da criança nas mais diversas áreas. 
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Acompanhada destas anomalias, também podem vir patologias que 
afetam diversos sistemas, sendo uma das mais importantes e 
delicadas a cardiopatia congênita que pode causar transtornos nas 
atividades de vida diária da criança. Em alguns casos, é necessária 
intervenção cirúrgica para reparar esses danos, em outros casos as 
patologias são brandas e não se faz necessário intervenção cirúrgica, 
mas um acompanhamento cauteloso da Cardiologia. 

Estima-se que cerca de 8 a cada 1.000 bebês são acometidos 
por cardiopatias congênitas, condição bastante frequente em 
prematuros e com incidência maior em fetos. Uma parte desses 
defeitos são irrelevantes como comunicações interventriculares (CIV), 
e valvas aórticas bicúspides que, geralmente, não ocasionam 
incapacidades. (BEHRMAN; KLIEGMAN, 1999). 

Segundo Behrman e Kliegman (1999), alguns bebês com 
cardiopatia grave no período neonatal imediato podem não manifestar 
sinais clínicos ocasionando em grande confusão diagnóstica. 
Portanto, ainda que a anamnese e a avaliação clínica sejam de suma 
importância neste período, muitas vezes, isoladamente não são 
eficazes. (BEHRMAN; KLIEGMAN, 1999). 

Deve-se obter o diagnóstico de cardiopatia congênita o mais 
rápido possível, para que caso precise de um tratamento cirúrgico 
este seja feito em tempo de não danificar ainda mais os sistemas 
cardiovascular e pulmonar ou levar o paciente a óbito. Além disso, o 
diagnóstico favorece o acompanhamento de prováveis patologias 
associadas e atrasos no desenvolvimento, permitindo melhorias mais 
efetivas no decorrer do desenvolvimento da criança, contribuindo com 
a melhora na sobrevida dos pacientes e minimizando os gastos e 
desgastes provocados pelas internações recorrentes. (MAZZONI et 
al., 2006). 

Ao avaliar sistematicamente os sintomas predominantes, em 
geral, pode-se fazer o diagnóstico com base na anamnese, no exame 
físico, na radiografia de tórax e no ECG, gerando um diagnóstico 
diferencial razoavelmente preciso.  

Os sintomas de apresentação importantes são: cianose, com 
ou sem dificuldade respiratória; hipoperfusão, com dificuldade 
respiratória; dificuldade respiratória, sem cianose ou hipoperfusão. 
(BEHRMAN; KLIEGMAN, 1999).  

Nos últimos anos, estudos relataram e confirmaram uma 
melhora significativa em relação a sobrevida de pacientes com a SD 
que possuem cardiopatia congênita, por meio de tratamentos 
cirúrgicos efetivos ou pela detecção precoce. (BOAS et al., 2009). 
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Vale ressaltar que o diagnóstico precoce é essencial para 
maiores chances de sobrevida e minimizar complicações para um 
desenvolvimento com menos interferências, é extremamente 
importante para uma melhor qualidade de vida do paciente 
cardiopata. Um diagnóstico precoce também poderá proporcionar 
melhores condições de tratamento para o paciente. 

De acordo com Porto (1997, p.375), as cardiopatias 
congênitas são anormalidades na estrutura cardíaca do neonato 
presentes desde o nascimento. Encontram-se aproximadamente 40 
tipos de anormalidades anatômicas, no entanto, observa-se que mais 
de 90% dos indivíduos manifestam um desses defeitos como: 
estenose pulmonar, comunicação interatrial, comunicação 
interventricular, persistência do canal arterial, persistência do canal 
ventricular e tetralogia de Fallot. (PORTO; 1997). 

Segundo Porto (1997), a comunicação interventricular, 
considerada uma das cardiopatias mais comuns, apresenta um 
defeito no septo interventricular que permite o contato entre os 
ventrículos. A principal manifestação da CIV acontece no momento 
da sístole ventricular, quando há um desvio de sangue do ventrículo 
esquerdo para o direito. Já o segundo defeito cardíaco congênito mais 
comum, consoante Porto (1997), é a comunicação interatrial, a qual 
tem como característica hemodinâmica o acréscimo do fluxo 
pulmonar em decorrência ao desvio de sangue atrial esquerdo para o 
direito, por meio da ligação entre as cavidades atriais. (PORTO, 
1997). 

Além dessas cardiopatias congênitas, vale ressaltar a 
persistência do canal arterial que é o não fechamento do duto que liga 
as artérias pulmonar e aorta nas 24 horas decorrentes ao nascimento, 
o qual permitirá a mistura de sangue rico em oxigênio com sangue 
rico em gás carbônico. Em sequência, a estenose pulmonar valvar 
caracterizada pela existência de válvulas semilunares malformadas, 
que impedem ou dificultam a abertura funcional da válvula, é 
responsável por cerca de 10% das cardiopatias congênitas. E a 
tetralogia de Fallot, conforme Porto (1997), é a cardiopatia cianótica 
mais comum, caracterizada por quatro malformações anatômicas: 
defeito no septo interventricular; obstrução na via de saída do 
ventrículo direito; aorta em dextroposição e hipertrofia do ventrículo 
direito. (PORTO, 1997). 

Dentre os defeitos cardíacos explicados, alguns podem 
apresentar ou não cianose, que consiste em uma coloração ou 
mancha azulada na pele e nas mucosas, que é produzida quando o 
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sangue é privado de oxigênio, ocorrendo um desvio do sangue 
venoso para o lado do sangue arterial da circulação geral. Tal sinal 
clínico, ou a ausência dele, pode gerar dificuldades no diagnóstico e 
no tratamento do paciente. 

Behrman e Kliegman (1999) afirmam que ao nascimento a 
CIV é a malformação mais comum, seguida em ordem decrescente 
de frequência por PCA, tetralogia de Fallot, CIA, coartração da aorta, 
transposição de grandes artérias, defeitos do canal atrioventricular 
(coxim endocárdio) e heterotaxias (isomerismo direito e esquerdo). As 
demais malformações e os quadros de cardiopatias associadas 
representam, cada uma, 14% dos defeitos cardíacos congênitos. A 
maioria dos recém-nascidos afetados é de lactentes a termo, de 
tamanho apropriado e produtos de gestações normais (BEHRMAN; 
KLIEGMAN, 1999). 

A comunicação interatrial, a comunicação interventricular e a 
persistência do canal arterial são as três cardiopatias congênitas que 
apresentam comunicações entre as circulações sistêmica (esquerda) 
e pulmonar (direita). (JULIAN; COWAN, 2000). 

As cardiopatias congênitas são as malformações que agem 
diretamente no prognóstico e na sobrevida das pessoas com 
síndrome de Down. Nos primeiros anos de vida essas cardiopatias 
são as causas da grande maioria de morbidade e letalidade. Grande 
parte das malformações pode ser corrigida cirurgicamente, o que 
diminui a taxa de mortalidade. (BUNDUKI et al., 2002). 

De acordo com as informações relatadas, há diversos tipos 
de cardiopatias, tendo cada uma sua particularidade, atingindo de 
formas diferentes cada indivíduo. As pessoas com síndrome de Down 
que apresentam cardiopatias associadas, superam diariamente 
muitas dificuldades e, por isso, necessitam transpor maiores 
obstáculos para alcançarem a independência. 

Ao analisarem a evolução da pessoa com alterações 
congênitas, estudos mostraram que, por causa do baixo rendimento 
cardíaco e pulmonar, as crianças exibem um comprometimento no 
desenvolvimento motor e, consequentemente, nas atividades de vida 
diária. Já em outras condições, por conta de um estado nutricional 
instável, estão sempre sendo monitoradas pelos seus cuidadores que 
as superprotegem para evitar acidentes e crises hipoxêmicas. As 
famílias de crianças com cardiopatias cianóticas tendem a impedir 
que elas chorem, causando nelas um certo bloqueio em expor seus 
sentimentos. De certa forma, o choro agrava consideravelmente o 
desconforto respiratório que, se prolongado, pode evoluir para uma 
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parada cardiorrespiratória. Contudo, a atitude do cuidador causa um 
atraso na aquisição de autonomia para a prática das atividades de 
vida diária e a independência, em convivência com um universo social 
mais ampliado. (AITA; SOUZA, 2016). 

Assim, diante às cardiopatias congênitas associadas a outras 
condições que tragam dificuldades no desenvolvimento 
neuropsicomotor apropriado, tais como a SD, faz-se necessário o 
suporte de uma equipe multiprofissional, preparada para despertar as 
potencialidades da criança, visando a autonomia, principalmente no 
que se refere ao autocuidado. (AMARAL et al., 2019). 

Nesse sentido, deve-se estabelecer uma intervenção que 
proporcione o autoconhecimento e a motivação da criança, de modo 
que ela se esforce para alcançar os objetivos das atividades 
propostas e, ao mesmo tempo, respeite seus limites. Assim, os 
pacientes sindrômicos cardiopatas serão capazes de alcançar a 
independência e obter mais qualidade de vida. 

De acordo com Silva et al. (2016, p.9), com base em uma 
entrevista, pessoas próximas à um paciente relataram que a maior 
preocupação durante a sessão de Fisioterapia era a cardiopatia, pois 
antes da correção cirúrgica, a criança apresentava falta de ar e 
cansaços nos momentos de choro e da mamada, chegando a ficar 
cianótica de tanto chorar e essa angústia fazia com que as famílias 
suspendessem os atendimentos.  

Ao pesquisar sobre as CC no desenvolvimento infantil, Mari 
(2015) investigou o pré e pós-operatório cardiovascular em crianças 
e identificou um atraso no desenvolvimento global, com dificuldades 
consideráveis e associadas a coordenação motora global, 
motricidade fina e a linguagem. Em seu relato, declarou que, de 
maneira generalizada, as cardiopatias congênitas, junto com a terapia 
proposta, resultam em mudanças na vida de crianças que apresentam 
um histórico de falta de ar, fadiga, longos períodos de internações 
recorrentes, cuidados especiais diários e rotineiros, limitações físicas 
passageiras ou definitivas, o que influencia no funcionamento 
independente nas tarefas de vida diárias, vida prática e de lazer 
(MARI, 2015). 

A criança com síndrome de Down, especialmente no que se 
refere ao aspecto intelectual, dispõe de limitações. Porém, quando 
tem acesso às intervenções adequadas, pode tornar-se 
independente, participando das tarefas diárias e tendo uma vida 
social ativa e produtiva. (PAZIN; MARTINS, 2007). 
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Alguns pacientes necessitam de intervenção cirúrgica para a 
correção da cardiopatia, pois há um sofrimento notório com os 
sintomas da patologia sendo obrigados a suspender as sessões de 
Fisioterapia. Dessa forma, é importante frisar a necessidade de um 
diagnóstico precoce. Mesmo antes da cirurgia a evolução do 
tratamento fisioterapêutico pode contar com benefícios, 
independentemente da cardiopatia, havendo relatos de crianças 
portadoras da síndrome com cardiopatia associada com um histórico 
de boa evolução. 

Segundo Hoepers et al. (2013), com base em um estudo de 
caso, através da escala de Brunet-Lézigne (1981), um paciente sem 
cardiopatia congênita, demonstrou um maior atraso no 
desenvolvimento motor comparado à um paciente portador de 
comunicação interatrial e comunicação interventricular (sem 
necessidade de cirurgia). O resultado apresentou-se semelhante ao 
de uma criança sem a síndrome. 

Com base no que foi relatado até aqui, podemos destacar que 
os sintomas das cardiopatias podem de alguma forma “atrapalhar” as 
sessões de tratamento fisioterapêutico, porém a Fisioterapia é 
indispensável para o desenvolvimento do paciente. 

As etapas do desenvolvimento da criança com síndrome de 
Down normalmente são as mesmas de crianças sem a síndrome. A 
diferença entre elas é que, na síndrome de Down, as fases e os 
avanços são atingidos em um ritmo mais lento. (MANCINI et al., 
2003). 

Para alcançar um melhor desenvolvimento, é necessário 
obter como prioridade uma convivência saudável com a criança 
previamente a qualquer procedimento específico de estimulação. 
(STEGUN, 2003). 

Sob o mesmo ponto de vista, sem esquecer de respeitar o 
limite da criança e tendo como prioridade a sua evolução, juntamente 
com o tratamento fisioterápico, é necessário a atuação interdisciplinar 
de outros profissionais e da família, para que a criança com síndrome 
de Down alcance a sua autonomia, podendo expressar-se de uma 
forma natural e autêntica, superando suas dificuldades motoras e 
intelectuais, conseguindo realizar tarefas do cotidiano de modo a 
tornar o dia a dia mais prático para si, seus pais e/ou cuidadores. 

As intervenções fisioterapêuticas devem ter o foco no 
desenvolvimento das habilidades necessárias para a participação do 
paciente em atividades essenciais do ambiente escolar, nas 
atividades caracterizadas pelo cuidado com o próprio corpo, 
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denominadas como Atividades de Vida Diária (AVDs), tais como: o 
controle esfincteriano, a alimentação, o cuidado com equipamentos 
pessoais, o banho, a mobilidade funcional, o dormir, a higiene pessoal 
e o autocuidado, o uso do vaso sanitário, o vestir, despir, calçar. 

É importante que o fisioterapeuta esteja amparado por testes 
visuais, auditivos, cardíacos, dosagens metabólicas e observar se 
existem lesões ortopédicas. Caso o paciente não tenha realizado os 
exames e testes necessários, os encaminhamentos aos outros 
especialistas e as orientações necessárias devem ser passadas aos 
responsáveis pelo paciente, diminuindo, assim, os riscos de efeitos 
deletérios das intervenções. A multidisciplinaridade entre os 
profissionais da área da saúde deve oportunizar o intercâmbio do 
conhecimento, tendo em vista o desenvolvimento global, de acordo 
com os princípios da atenção à educação e a saúde de pessoas com 
síndrome de Down (MORAIS et al., 2016).  

Portanto, é de extrema importância uma avaliação 
fisioterapêutica criteriosa, que leve em consideração os vários 
aspectos do desenvolvimento infantil, uma anamnese minuciosa, que 
enfatize os dados pré, peri e pós-natais, pois muitos casos de 
cardiopatias não exibem manifestações clínicas visíveis, o que pode 
dificultar o tratamento e trazer complicações futuras. 

O desempenho de uma criança típica pode ser descrito em 
três campos de atuação: a educação, o brincar e a AVD, sabendo que 
o brincar é exposto como um procedimento difícil ao qual reflete a 
realidade (COELHO; REZENDE, 2011). 

Dessa forma, se uma criança consegue realizar de forma 
independente e autônoma as atividades próprias do seu cotidiano, ela 
está apta a participar de diversos contextos sociais, vivendo assim 
com mais liberdade e autenticidade e participando do convívio social 
de forma singular. É importante citar que a criança com síndrome de 
Down pode apresentar um grau de deficiência intelectual, 
necessitando de muitas repetições para aprender algo novo, isso 
pode prolongar o tempo de aprendizado e desenvolvimento, por isso 
requer uma equipe multidisciplinar que esteja empenhada na 
evolução da criança, e pais que entendam esse processo de 
aprendizagem para a obtenção de bons resultados. É importante 
destacar o papel primordial da Fisioterapia neste processo, pois, sem 
ela, o paciente não teria evoluções de formas tão significativas. 

Um fato importante é que há um atraso no desaparecimento 
dos reflexos primitivos e no alcance das reações posturais de 
retificação, equilíbrio e proteção, que são essenciais para o 
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desenvolvimento do equilíbrio (BERTOTI, 2002, p. 236-259). Por essa 
razão, a idade motora da criança com síndrome de Down é menor 
que a idade cronológica. 

O tratamento fisioterapêutico é de fundamental importância 
nas fases de pré e pós-operatório das cirurgias cardiovasculares, 
mostrando muita eficiência, pois traz benefícios, que previnem e 
diminuem os déficits neuromotores, aumentando a qualidade de vida, 
trazendo melhorias na normalização do tônus, na coordenação 
motora e nos aspectos cardiorrespiratórios (SILVA et al., 2016). 

Com conhecimento teórico e prático, o fisioterapeuta está 
apto a atender as necessidades da criança, dos níveis mais básicos 
até os mais complexos, fazendo junção dos objetivos de tratamento e 
atividades lúdicas, visando fazer do tratamento uma atividade 
prazerosa para a criança (VARANDAS, 2016).  

É importante frisar que o desenvolvimento da criança é 
diferente do adulto em todos os seus aspectos. O desenvolvimento 
infantil apresenta especificidades que devem ser estudadas e 
compreendidas por todos os profissionais que atuam com bebês e 
crianças (SCHENKEL et al., 2013). 

O fisioterapeuta tem à sua disposição diversos recursos, 
técnicas e métodos de intervenção. Mas no atendimento a crianças, 
principalmente daquelas com síndrome de Down, deve-se ter como 
ferramenta a brincadeira e afetividade. Antes de qualquer técnica 
aprimorada, deve ser prioridade na estimulação uma convivência 
saudável, pois é a partir dela que acontece o desenvolvimento 
(VARANDAS, 2016). 

No tratamento fisioterapêutico é necessário que sejam 
desenvolvidos os atos como sentar, levantar, manipular objetos, ficar 
em pé, andar, pular, girar, assim facilitando e estimulando as reações 
posturais necessárias para o avanço do desenvolvimento motor 
normal, prevenindo assim a ocorrência de deformidades ósseas e 
instabilidades nas articulações (RIBEIRO,2007). 

Segundo Amaral et al. (2019, p.556), foi observado em uma 
pesquisa, que a atuação funcional nas práticas de autocuidado em 
pessoas com síndrome de Down e cardiopatia congênita é menor que 
o de crianças com avanço típico, reforçando o presente conceito de 
fraqueza nas decisões dos seus pais dificultando de sobremaneira o 
alcance da autonomia da criança em diversas situações da vida.  

Por mais que o profissional fisioterapeuta esteja voltado para 
a melhora das condições cardiorrespiratórias da criança, para os 
avanços motores, é preciso dar apoio aos pais e responsáveis de 
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modo a passar confiança e tranquilidade, por meio de orientação 
sobre o que pode ser feito em casa, explicação dos objetivos a serem 
alcançados, fundamentação das atividades propostas. Sem essa 
parceria entre o fisioterapeuta e a família, o trabalho se torna inviável 
e os avanços da criança não se mostram significativos. 

Alguns pais têm dúvidas sobre a prática de exercícios em um 
bebê ou criança portadora de cardiopatia congênita e síndrome de 
Down e, acima de tudo, toda criança tem a sua limitação e sente 
quando está apta para continuar ou interromper a atividade que está 
realizando (SILVA et al., 2016). 

É de extrema importância salientar que o fisioterapeuta deve 
ficar atento aos sinais não aparentes da cardiopatia durante a prática 
dos exercícios, pois tais sinais não perceptíveis podem provocar 
complicações para o paciente cardiopata durante as sessões. Isso 
ocorre por conta de que uma das cardiopatias mais recorrentes na SD 
ser acianótica, ou seja, não apresenta sinais clínicos visíveis, 
tornando assim mais dificultosa a percepção, fazendo com que o 
fisioterapeuta não consiga perceber imediatamente quando o 
paciente descompensa na hora do exercício. 

Os pais e familiares serão orientados pelo profissional 
responsável, e receberão instruções do cardiologista referentes aos 
limites a serem seguidos. (CASARIN, 1995). Sendo assim cabe aos 
pais e ao fisioterapeuta seguir corretamente as instruções do 
cardiologista, pois dessa forma o tratamento se dará de forma mais 
integrada e segura. É interessante mencionar que a superproteção 
dos pais ou cuidadores, e a forma frágil com que eles veem seus 
filhos, pode vir a ser mais incapacitante que os próprios sintomas da 
cardiopatia ou da própria síndrome. 

É importantíssimo que os pais ou cuidadores tenham 
participação nas intervenções e nas conquistas da criança com 
síndrome e patologias associadas, que acompanhem de perto as 
sessões, que aprendam novas possibilidades, para que o tratamento 
possa ter continuidade em casa. Cabe ao fisioterapeuta orientar que 
a estimulação da criança deve prosseguir no seu cotidiano fora da 
clínica ou hospital de atendimento, para que, dessa forma, o 
tratamento seja efetivo e progrida cada vez mais. É interessante 
também citar que muitas vezes os fatores sociais e econômicos 
podem também influenciar no prognóstico do paciente. 

De acordo com Hoepers et al. (2013), com base em estudo 
de casos o desenvolvimento motor de crianças com SD e CC, 
mostrou-se similar ao de crianças sem cardiopatias, porém as 
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situações de moradia dos pais, nível de escolaridade, o tempo de 
permanência no período escolar e a condição financeira regular, 
podem ter levado à resultados não significativos (HOEPERS et al., 
2013). 

A expectativa de vida dos pacientes sindrômicos e 
cardiopatas, com o decorrer dos anos, tem apresentado relevante 
melhora, que pode ter sido obtida por meio dos tratamentos cirúrgicos 
mais eficazes, ou pelo diagnóstico precoce (HOEPERS et al., 2013). 

É de grande importância que o profissional fisioterapeuta dê 
um enfoque a mais na prevenção de complicações da cardiopatia 
porque, por mais que a criança precise se desenvolver na área 
motora, ela necessita também melhorar sua capacidade respiratória, 
seu condicionamento cardiorrespiratório, sua resistência muscular 
global para estar mais forte para superar as recorrentes internações 
e as intervenções cirúrgicas que tenham de enfrentar. Vale salientar 
que cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento, cada indivíduo 
é ímpar, e suas limitações devem ser respeitadas a fim de promover 
uma melhor evolução, pois cada criança tem suas particularidades, 
tanto na parte intelectual quanto nas características físicas e motoras, 
advindas por consequência das patologias, ou não. Cada indivíduo 
necessita de um tratamento único e exclusivamente preparado para 
suas particularidades. 

É de extrema importância que o profissional fisioterapeuta 
envolvido com a criança portadora de SD e CC tenha conhecimento 
científico sobre as patologias e suas formas de tratamento, com o 
objetivo de fornecer informações precisas e atualizadas à família e 
promover o melhor e mais preciso tratamento para cada criança, 
oferecendo também suporte emocional para a criança se 
desenvolver.  

Cada profissional tem o dever de usufruir de suas técnicas e 
habilidades a fim de proporcionar melhores condições para que essa 
criança se desenvolva de forma lúdica. Para isso é necessária muita 
criatividade para motivar e incentivar a criança de modo especial, pois 
o tratamento de forma lúdica e criativa pode mostrar ao profissional 
com mais clareza o nível de desenvolvimento, emoções, e interação 
dessa criança com o meio e com o próximo. 
 
Considerações Finais 

Os artigos discutidos nesse capítulo proporcionaram a 
reflexão sobre a importância da Fisioterapia na prevenção e no 
tratamento das cardiopatias associadas à síndrome de Down. 
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O tratamento fisioterapêutico é capaz de proporcionar 
benefícios para crianças com cardiopatias associadas a síndrome de 
Down. A atuação fisioterapêutica é de extrema importância, pois atua 
diminuindo os efeitos deletérios da síndrome, prevenindo a piora dos 
quadros associados às cardiopatias congênitas. 

Os estudos discutidos nesse capítulo mostraram a 
importância da Fisioterapia no desenvolvimento das crianças com 
síndrome de Down e cardiopatias associadas. 

Foi identificado, por meio da pesquisa de revisão da literatura, 
que faltam estudos que mostrem protocolos e intervenções 
fisioterapêuticas voltados para a melhora do condicionamento 
cardiorrespiratório de crianças com síndrome de Down e cardiopatias 
associadas. 

Existem diversas formas de tratamento para cardiopatias em 
pacientes sindrômicos, dentre eles, o tratamento fisioterápico. Para a 
ciência foi importante chamar a atenção para o tema, visando 
contribuir com avanços nos tratamentos futuros. E para a sociedade 
foi com a intenção de propagar informações sobre a síndrome de 
Down, que é a síndrome de maior prevalência no mundo. 
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CAPÍTULO 15  
SÍNDROME DE DOWN, DESAFIOS ENFRENTADOS POR SUAS 

FAMÍLIAS53 
 

Down Syndrome Challenges Faced by Their Families 
 

Síndrome de Down, Desafíos que Enfrentan sus Familias  
 

José Osvaldo Silveira dos Santos54 
Ismael Ferreira Gomes55 

Matheus Rocha Nery56 

 

Resumo 
O tema deste capítulo é Síndrome de Down, Desafios Enfrentados 
pelas Famílias. Investigou-se: “Como se dá a rotina das famílias frente 
aos desafios impostos pela criação de uma criança com síndrome de 
Down?". Cogitou-se a seguinte hipótese “o nascimento de uma 
criança com Síndrome de Down, além de grandes desafios, traz para 
a família aprendizado e evolução”. O objetivo geral é “fazer uma 
entrevista pré-elaborada com uma família de três componentes: pai, 
mãe, idosos e um filho com SD de dez anos”. Os objetivos específicos 
são: “documentar a entrevista pré-elaborada com a família”; 
“pesquisar na literatura artigos que possam corroborar com os temas 
abordados para produzir um capítulo abordando o tema central”; 
“publicar os resultados obtidos depois de confrontados com o que 
dizem os autores”. Este trabalho é importante para um profissional da 
saúde devido a seu conteúdo abordar, na prática, alguns dilemas 
convividos no cotidiano da família; para a ciência, é relevante por 
confrontar dados importantes disponíveis na literatura científica; e 
agrega à sociedade pelo fato de trazer uma ótica de esclarecimento 
no combate ao preconceito. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
teórica com duração de dois meses.  

 
53 Este capítulo contou com a revisão linguística da Profa. Esp. Érida Cassiano 
Nascimento e com a diagramação do Prof. Esp. Danilo da Costa. 
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6737. E-mail: jocatsantos@gmail.com. 
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3362. E-mail: ismaelferrez@gmail.com. 
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Palavras-chave: Síndrome de Down. Família. Desafios. Preconceito. 
Criança.  
 
Abstract 
The theme of this chapter is Down syndrome, challenges faced by 
families. It was investigated: “How is the routine of families given to 
the challenges imposed by the creation of a child with Down 
syndrome?”. The following hypothesis was considered “the birth of a 
child with Down syndrome, in addition to great challenges, brings 
learning and evolution to the family”. The general objective is "to do a 
pre-elaborated interview with a family of three components: father, 
mother, elderly and a son with DS aged 10 years". The specific 
objectives are: “to document the pre-prepared interview with the 
family”; and “search the literature for articles that can corroborate the 
topics covered to produce a chapter addressing the central theme”; 
"To be published with the results obtained after being confronted with 
what the authors say". This work is important for a health professional 
due to its content to address in practice, some dilemmas lived in the 
family's daily life; for science, it is relevant for confronting important 
data available in the scientific literature; and it adds to society because 
it brings a perspective of clarification in the fight against prejudice. This 
is a qualitative theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: Down's syndrome. Family. Challenges. Preconception. 
Child. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es el síndrome de Down, los desafíos que 
enfrentan las familias. Se investigó: “¿Cómo se da la rutina de las 
familias a los desafíos impuestos por la creación de un niño con 
síndrome de Down?". La siguiente hipótesis fue considerada "el 
nacimiento de un niño con síndrome de Down, además de grandes 
desafíos, trae aprendizaje y evolución a la familia". El objetivo general 
es "hacer una entrevista pre-elaborada con una familia de tres 
componentes: padre, madre, ancianos y un hijo con SD de 10 años". 
Los objetivos específicos son: "documentar la entrevista preparada 
con la familia"; y "buscar en la literatura artículos que puedan 
corroborar los temas cubiertos para producir un capítulo que aborde 
el tema central"; "Para ser publicado con los resultados obtenidos 
después de ser confrontado con lo que dicen los autores". Este trabajo 
es importante para un profesional de la salud debido a su contenido 
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para abordar en la práctica, algunos dilemas vividos en la vida diaria 
de la familia; para la ciencia, es relevante para confrontar datos 
importantes disponibles en la literatura científica; y se suma a la 
sociedad porque aporta una perspectiva de clarificación en la lucha 
contra los prejuicios. Esta es una investigación teórica cualitativa que 
dura dos meses. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Familia. Desafíos Prejuicio. 
Niño. 
 
Introdução 

A síndrome de Down (SD) corresponde a uma síndrome 
genética caracterizada por um erro na distribuição dos cromossomos 
durante a divisão celular do embrião, revertendo na maior parte dos 
casos em uma trissomia do cromossomo 21 (COELHO, 2016). Diante 
desse contexto muitas famílias vivem a realidade imposta pelo desafio 
de se ter uma criança portadora de SD. Assim, esse estudo se propôs 
a investigar a realidade de uma dessas famílias e diante disso elucidar 
algumas questões ofertadas em parte da literatura disponível. 

Segundo Black e Lobo (2008), citado por Rooke (2016), a 
resiliência familiar representa o sucesso no enfrentamento de 
situações adversas pelos membros familiares. Neste contexto, 
observou-se que as famílias conseguem lidar com a deficiência 
intelectual satisfatoriamente, traçando inclusive planos para o futuro 
(ROOKE, 2016). 

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte problema: 
Como famílias com portadores de SD convivem entre si com relação 
à criança SD?  

Essas famílias têm necessidade de aprender a lidar com as 
limitações impostas pela SD e conviverem adequando seu modo de 
vida de forma a garantir o bem-estar e a evolução da criança 

Diante de situações difíceis, as famílias se organizam por 
meio do diálogo, fazendo com que todos os membros, ou apenas o 
casal, sejam incluídos, promovendo assim o estreitamento de 
vínculos e laços familiares (ROOKE, 2016). 

A hipótese levantada frente ao problema em questão foi “que 
mesmo com limitações, é possível que famílias com crianças 
portadoras de SD levem uma vida próxima da normalidade e com 
qualidade, sem preconceitos e com amor”. Ainda que diante dos 
desafios, a chegada de uma criança portadora de SD traz alegria e 
evolução à família que o recebe.  
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As estratégias de enfrentamento e o estresse são fatores que 
interferem em relações familiares e na dinâmica e funcionamento das 
famílias com filhos com SD. O estresse, por sua vez, muda o 
comportamento dos pais em relação a essa conduta, os fazendo 
adotar estratégias de fuga, por exemplo. Outros fatores 
socioeconômicos, também devem ser levados em conta (PEREIRA-
SILVA, 2018). 

O objetivo geral deste trabalho é “coletar dados e impressões 
de uma família que tenha uma criança com SD e efetuar pesquisa a 
partir dessas”. Pretende-se com isso, descobrir como é o dia a dia 
dessa família em relação ao entendimento e convivência da criança 
e, com esses dados, recorrer a literatura para corroborar ou não com 
essa pesquisa. 

Ao contrário do que apontava em literaturas passadas, é 
possível afirmar que a SD não deve ser considerada como sinônimo 
de sofrimento, tristeza, depressão, isolamento social ou estresse e 
que, apesar de a SD ser considerada em alguns relatos de famílias 
como um evento ruim, existem impactos positivos a serem 
considerados (ROOKE, 2013). 

Os objetivos específicos deste trabalho são “efetuar uma 
entrevista com os pais da criança DSM de 10 anos, portadora de SD”. 
Com as respostas dos pais sobre assuntos relacionados à criança, 
recorrer à literatura para corroborar ou não com esses dados. 

Pesquisas demonstram que maior parte das mães de filhos 
com SD classificam o funcionamento geral de sua família como bom 
ou muito bom, em geral, os níveis que essas crianças demandam para 
que a família se adapte são considerados moderados (ROOKE, 
2016). 

Essa pesquisa auxilia no esclarecimento, de forma prática, 
sobre os desafios enfrentados pelas famílias de crianças com SD. 
Traz também, para os graduandos, a realidade vivida no cotidiano 
dessas famílias, ajudando a disseminar informações que combatam o 
preconceito de forma geral. 

Para ciência, o material disposto nessa pesquisa, irá somar 
com a literatura disponível. A perspectiva encontrada na família 
entrevistada confirma alguns fatores já registrados, porém algumas 
discordâncias, mesmo que sutis, podem demonstrar mudanças no 
perfil, tanto de crianças com SD, como de pais que se encontram 
nessa condição. 

Esta obra demonstra para a sociedade que a inclusão do 
portador de SD contribui para a evolução deste. Por isso, esta obra 
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se dispõe em ajudar a dar voz para as pessoas que vivem diariamente 
esse dilema.  

O instrumento inicial dessa pesquisa consistiu em fazer uma 
entrevista pré-elaborada e semiestruturada com uma família. A família 
escolhida é composta por pai, mãe ambos idosos e por uma criança 
com Síndrome de Down de 10 anos de idade. A criança, e sua 
formação familiar, possuía um perfil que se adequaria bem ao do 
sujeito esperado na pesquisa. O encontro com a família foi em 
ambiente familiar e, após vencida a primeira etapa da entrevista, 
iniciou-se a entrevista pré-elaborada com base em pesquisa 
bibliográfica selecionada na plataforma Google Acadêmico. As 
palavras escolhidas para pesquisa no banco de dados Google 
Acadêmico foram: Síndrome de Down, Desafios, Família, Criança e 
Portadores. Na entrevista, fez-se uso do aparelho celular para 
registrar as respostas dos entrevistados.  

Na base de dados Google Acadêmico, foram selecionados 
artigos dando prioridade a publicações com até cinco anos na base. 
Procurou-se também excluir Trabalhos de Conclusão de Curso e 
Teses de mestrado ou doutorado. O tempo previsto para a conclusão 
do trabalho foi de 14 dias corridos. Esse tempo por sua vez foi dividido 
da seguinte forma: 2 dias para fazer pesquisa preliminar, 5 dias para 
agendar e fazer a entrevista com os pais e também para fazer leitura 
dos artigos selecionados e três dias para trabalhar na produção do 
artigo para envio de revisão e possíveis correções necessárias. 
 
Desenvolvimento  

A síndrome de Down (SD) é caracterizada por uma deficiência 
causada pela má divisão celular do embrião. Alguns fatores podem 
ser levados em consideração no que tange a ocorrência dessa 
síndrome, como, por exemplo, a idade dos pais, fato que pode 
aumentar substancialmente as chances de ocorrência da SD no filho 
(COELHO, 2016). Além disso, estudos indicam que mães com idade 
avançada, acima de 35 anos, têm maiores chances de gerar filhos 
com SD do sexo masculino (MELLO, 2019 p.139).  

Alguns aspectos físicos se fazem presentes na maioria das 
crianças nascidas com SD, porém nem todas elas apresentam a 
mesma morfologia. Em geral, nota-se a presença de baixa estatura, 
olhos pequenos e oblíquos, podendo apresentar sinófris superior e 
nariz pequeno e achatado, com boca comumente apresentando 
palato alto, entre outras características (COELHO, 2016).  
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O desenvolvimento de portadores de SD tem forte relação 
com o meio em que estão inseridos, esse ambiente pode ofertar 
oportunidades de acordo com a cultura em que seus componentes 
possuem, além disso, os pais, por sua vez, têm papeis fundamentais 
nesse desenvolvimento (BERTI, 2018, p.107). A interação da criança 
com os pais pode ser prejudicada pela capacidade reduzida da 
criança em dar respostas, o que faz com que os pais tenham de se 
adaptar para garantir que o desenvolvimento de seu filho tenha 
continuidade (SEHN, 2019, p.173). Afinal, a chegada de uma criança 
com desenvolvimento reduzido representa algo novo e inesperado 
aos pais, o que os obriga a adaptar-se aos desafios e mudanças que 
lhe são impostos (FERREIRA, 2019). 

Conforme Silva e Dessen (2002, citado por COELHO, 2016), 
a SD possui uma variedade de características associativas, porém, 
um aspecto importante é que nem sempre os portadores irão 
expressar todas essas características juntas, assim como a presença 
de uma delas, de forma isolada, não permitem que a SD se confirme. 
Esses indivíduos podem ainda apresentar problemas de visão, 
audição, apneia do sono e serem cardiopatas congênitos, 
representando fator decisivo na sua longevidade, pois pacientes que 
não apresentam cardiopatia podem viver até 60 anos, do contrário 
essa expectativa de vida é aproximadamente de 50 anos e podem 
eventualmente desenvolver leucemia. Infecções respiratórias são 
fatores que necessitam de atenção quando se trata de portadores de 
SD, pois esses são mais suscetíveis. A musculatura dos indivíduos 
com SD é comprometida, por isso apresentam malformações que 
afetam os pulmões e obstruem as vias aéreas superiores causando 
outras doenças respiratórias como hipertensão e hipoplasia 
pulmonares, podem ainda apresentar secreções frequentes 
(COELHO, 2016).  

Os portadores de SD apresentam um atraso no 
desenvolvimento intelectual em relação aos demais indivíduos, o 
amadurecimento dessas crianças também apresenta atrasos e seu 
teste de quociente intelectual (QI) pode variar em graus leve, 
moderado e pesado, a depender do desempenho de cada indivíduo 
(Bull & Committe on Genetics, 2011; Schwartzman 2003; Rosenbaum 
et al., 2006, apud Ribeiro, Barbosa & Porto, 2011, in Coelho, 2016).  

Na escola, os educadores precisam adequar-se às variadas 
características clínicas das crianças com SD. Nesse contexto, é 
necessário criatividade e persistência para aplicar uma metodologia 
diferenciada de modo que a criança possa alcançar o aprendizado de 
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forma agradável e prazerosa. Essa tarefa demanda persistência e 
paciência da parte dos educadores e da família que necessita estar 
empenhada, promovendo um ambiente adequado para o 
desenvolvimento da criança. 

Pelosi (2018), em seu estudo “Evolução do comportamento 
lúdico de crianças com síndrome de Down”, identificou uma evolução 
expressiva no interesse por estímulos visuais, no que tange o uso de 
brinquedos e brincadeiras nas fases pré-escolar e escolar das 
crianças com SD. Destacando um aumento da habilidade de 
imaginação dessas crianças para o uso dos brinquedos. Essa 
capacidade se expressou também na forma de deslocamento das 
crianças, fazendo-os deslocar-se utilizando mais os próprios meios.   

Sobre utilização de brinquedos, crianças portadoras de SD 
preferem aqueles que emitem sinais visuais e sonoros. As crianças 
passam a utilizar o deslocamento junto à brincadeira e, 
consequentemente, o prazer de brincar e estar em lugares novos 
passa a fazer parte da rotina dessas crianças com SD. Para isso, é 
importante adotar um modelo lúdico como alternativa para 
intervenção escolar ao SD. Os dados demonstram que crianças em 
fase escolar passam a demonstrar emoções com expressões faciais. 
E tanto em fase pré-escolar quanto na fase escolar, o modelo lúdico 
faz com que crianças portadoras de SD desenvolvam a capacidade 
de imaginar (PELOSI, 2018). 

O modelo lúdico precisa ser apresentado ao portador de SD 
de forma personalizada e pessoal, pois a conduta do educador 
depende da evolução da criança. Diante disso, torna-se um desafio 
incluir as crianças portadoras de SD no meio social, uma vez que o 
desempenho intelectual destes apresenta um atraso em relação aos 
demais, quando inclusos em turmas regulares da rede de ensino. 
Porém, incluir essas crianças em turmas regulares promoverá o 
combate à exclusão social, pois elas precisam ser preparadas para 
convívio social na fase adulta e, assim, terem seus direitos, como 
cidadãos, promovidos.  

Pode-se afirmar que o processo de abstração na criança com 
SD é difícil e lento, porém a criança precisa ter noção da realidade 
que lhe cerca e lhe é imposta na vida real, por esse motivo esse 
processo não pode ocorrer de forma isolada.  Esse processo deve 
extrapolar as divisas da escola e os pais não podem encarar as 
tarefas apenas como “dever de casa” e sim como um modo de 
estimulação da criança que deve ser trabalhado de forma continua 
(JANJACOMO, 2020).  
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A qualificação dos profissionais da educação precisa incluir 
desde sua formação o apoio e a inclusão de crianças com deficiência. 
A família, quando munida de conhecimentos e disposta a buscar a 
melhor condição da criança, contribui para que as dificuldades 
escolares sejam menores. E para fortalecer a autonomia da criança, 
uma alternativa viável é passar pelas fazes de Zona de 
Desenvolvimento Proximal (ZDP), em que o educador ou o cuidador, 
sejam os pais ou outro indivíduo que esteja na responsabilidade da 
criança, primeiro apresente a atividade, depois, estimulando, faça 
com a criança e, após isso, espera-se que a criança consiga fazer 
sozinha, pois para ela é importante que seja avaliada (JANJACOMO, 
2020). 

O processo nem sempre se desenvolve da maneira 
adequada, pois as pessoas que desempenham o papel de educador, 
para portadores de SD, não possuem condições e treinamentos 
adequados. As condições em que crianças portadoras de SD estão 
expostas na escola, as vezes giram em torno de falta de atenção e 
exclusão, pois o professor de uma turma regular possui uma turma 
com cerca de 20 alunos, além do aluno especial.   

Campos (2016), em seu estudo, faz intervenção em uma 
turma com uma aluna com SD. Ao ler o artigo, o leitor percebe que a 
intervenção se dá necessariamente com relação à mudança de 
conduta da professora e que com essa mudança a aluna demonstra 
melhorias de comportamento. O aprendizado de significação das 
rotinas escolares, tais como hora do intervalo e hora do lanche, 
também demonstra importância para a evolução da criança com SD. 
Esses momentos representam oportunidades de socialização cultural 
(CAMPOS, 2016).  

Com a melhoria de significados, a criança passa a ser aceita 
de maneira melhor pelos indivíduos ao seu redor. As condutas dos 
profissionais de ensino também apresentam mudanças, pois muitas 
vezes esses constroem relações permeadas de preconceitos, não 
acreditando no potencial de aprendizagem do portador de SD 
(CAMPOS, 2016).  

Além da mudança cultural que vem acontecendo nos últimos 
anos com o advento da inclusão, os pais também têm mudado sua 
visão em relação ao tratamento de filhos com deficiência. A busca e 
disseminação de informações, bem como as equipes 
multidisciplinares têm funcionado como recursos de apoio às famílias. 

Quando Langdon Down descreveu pela primeira vez, em 
1866, sobre pessoas com síndrome de Down, ele as colocou em uma 
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condição de inferioridade. As famílias por sua vez, culturalmente, 
escondiam seus filhos do meio social e promoviam uma exclusão que 
durou por mais de um século. Apesar de muitos comportamentos 
terem sido mudados, a visão do portador de SD ser inferior e incapaz 
ainda perdura. Porém com a grande quantidade de informações 
disponíveis sobre a síndrome de Down e a alta acessibilidade a essas 
informações, promovida pelos avanços tecnológicos, as posturas 
sociais vêm passando por grandes transformações (BERTI, 2018).  

Para as famílias, em sua maioria, o momento de maior trauma 
se dá no recebimento do diagnóstico. Este momento causa uma 
cicatriz que marca os pais e os faz recorrer ao significado social da 
doença e acabam entrando em mecanismos de negação. 
Comportamentos assim dificultam o período de adaptação (BERTI, 
2018). 

O recebimento da notícia, além de traumatizante e marcante 
para os pais, pode trazer consequências mais severas para a mãe, 
que muitas vezes se depara com um quadro de depressão pós-parto. 

Ferreira (2019) comparou em seu estudo índices de 
desenvolvimento de depressão pós-parto em mães de bebês com e 
sem SD. Os resultados obtidos não demonstraram grandes 
diferenças entre os dois grupos e, na verdade, identificou-se um 
pequeno aumento em mães de filhos normais. As hipóteses 
levantadas pelo autor vão de encontro ao fato de o diagnóstico ter 
condição de ser realizado precocemente. Isso possibilita à mãe, um 
atendimento que inicia antes do nascimento da criança fazendo com 
que a família tenha chance de se reorganizar previamente. Os casos 
de mães de filhos com SD, em sua maioria, também contam com 
atendimento psicológico que se mostra primordial para a prevenção 
da depressão pós-parto (FERREIRA, 2019).  

Outras variáveis importantes, está no grau de escolaridade, 
em que quanto menor for esse grau maior será o risco de desenvolver 
a depressão pós-parto. O nível de escolaridade tem relação com a 
condição socioeconômica, o que, por sua vez, pode comprometer a 
qualidade do pré-natal, não sendo possível identificar doenças 
durante a gravidez. A ausência do pai ou conflitos existentes entre o 
casal representa fator de risco para o desenvolvimento da depressão 
pós-parto (FERREIRA, 2019).  

Sem um pré-natal que possibilite a mãe um acompanhamento 
psicológico prévio e condições de organização prévia, ela se encontra 
em condição suscetível para o desenvolvimento da depressão pós-
parto. Essa condição pode requerer da família um processo de 
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adaptação mais intenso, principalmente da mãe, que terá que lidar 
com a depressão e com a condição da criança. 

Em todas as situações que requerem interações entre mães 
e filhos, sejam eles portadores de SD ou não, a interação saudável 
entre esses tem grande importância para o desenvolvimento da 
criança. Porém, o fato de existir uma deficiência na criança pode 
trazer impactos nessa interação. As formas de interação entre mães 
e filhos com SD e mães e filhos sem SD são diferentes. Enquanto as 
mães de bebês com SD interagem mais com seus filhos com sorrisos 
e palavras vocalizadas com sons prazerosos, as mães com filhos sem 
SD são mais susceptíveis a comportamentos vocais neutros, ou 
ainda, com mais objetos ou pessoas no ambiente. Mães de filhos com 
SD são mais sorridentes e mantém uma comunicação mais atenciosa 
e visual com seus bebês, ao passo que as outras mães agem de 
forma mais séria. Uma hipótese levantada para esse comportamento 
pode estar baseada na assistência recebida pelas mães dos filhos 
com SD nas instituições que participam com seus bebês 
(RODRIGUES, 2019).   

Esse comportamento funciona como um ajustamento das 
mães de filhos com SD. Fazendo com que parte o atraso da criança 
seja, em parte, compensado. As redes de apoio presentes e 
disponíveis para essas mães demonstram-se importantíssimas por 
promover uma adaptação necessária com a chegada do filho com SD. 
Mas tanto mães de filhos com deficiência quanto mães de filhos 
normais podem ser beneficiadas com intervenções que visem a 
melhoria da interação com seus bebês. Estudos que investiguem a 
importância de contatos visuais e do sorriso, como fatores para 
desencadear respostas positivas, se fazem necessários 
(RODRIGUES, 2019).  

A condição das crianças portadoras de síndrome de Down 
reforça nas mães a necessidade de buscar estratégias para a 
evolução das crianças. Essa condição traz consigo, em parte 
considerável dos casos, estrutura de uma equipe especializada que 
irá somar esforços com a família na busca da melhoria de condições 
para crianças. Na literatura, a díade mãe-criança tem sido foco de 
estudos, esses estudos, por sua vez, abrem possibilidades de maior 
visibilidade para a questão.  

Sehn (2019) demonstra que mães de crianças com SD 
tendem a demonstrar mais comportamentos positivos (calorosidade, 
afeto positivo e sensibilidade) do que mais de filhos com outras 
deficiências. O comportamento da díade mãe-criança é foco de maior 
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parte dos estudos analisados. As mães esboçam comportamentos 
positivos em situações mais espontâneas e comportamentos 
negativos quando se apresentam situações comportamentais e 
ligadas à deficiência da criança. Crianças com SD possuem vantagem 
em relação às crianças com outras deficiências no que tange à 
resposta ao estímulo da mãe, apesar de ser necessário leva-se em 
conta fatores como o comportamento da criança e a idade e nível de 
escolaridade da mãe. Mães de crianças com SD possuem menor nível 
de estresse quando comparadas com outras mães de filho com outra 
deficiência. Isso leva a crer que o maior suporte social, oferecido a 
casos de SD, lhes garanta essa condição (SEHN, 2019.   

Na relação mãe-pai-criança, a mãe parece assumir um papel 
mais voltado para educação, enquanto o pai assume atividades 
físicas e voltadas para manipulação de objetos. Em famílias com SD, 
se comparada a famílias com outras deficiências, o pai pode assumir 
um papel mais participativo, interagindo mais com o filho e assumindo 
sutilmente uma postura de maior liderança em relação à criança 
(SEHN, 2019). 

O papel da mãe tem, na maioria das vezes, maior importância 
em todas as fases, desde a gravidez até a criação da criança. Como 
vimos até aqui, ela está mais susceptível a desenvolver problemas 
psicológicos, tais como a depressão pós-parto e sua relação com o 
desenvolvimento de seu filho, demonstra maior profundidade nas 
respostas positivas da criança. A ocorrência da SD também possui 
relação com fatores ligados à mãe, tais como a idade e a condição de 
saúde dela.  

Mães com idade igual ou superior a 35 anos possuem 
maiores chances de gerar filho com SD, é necessário ressaltar que, 
além da ocorrência da síndrome, existem maiores chances de 
nascerem crianças portadoras de SD do sexo masculino e que esses 
bebês nascem em média uma semana antes do prazo programado 
para o fim da gravidez (MELLO, 2019). 

Diante das dificuldades enfrentadas pelas famílias com 
crianças portadoras de SD, desde a gravidez até as fases que fazem 
parte da vida do indivíduo com síndrome de Down, diversos desafios 
são enfrentados. As famílias então desenvolvem ferramentas que 
lhes trarão formas de evoluir frente aos desafios e problemas que lhes 
serão apresentados. Essa capacidade de resiliência lhes confere um 
amadurecimento e reforço dos vínculos afetivos.  

As famílias sempre se deparam com algum evento ruim e 
traumático relacionados ao filho com SD, tais como alguma doença 
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ou o recebimento da notícia do diagnóstico. Elas reagem com 
emoções de incerteza e sofrimento, além de se sentirem abaladas 
emocionalmente. Porém, atitudes como planejamento financeiro e 
reforço de vínculos familiares funcionam como fatores positivos no 
enfrentamento das crises. A fé também demonstra importância no 
envolvimento com os cuidados à criança com síndrome de Down 
(ROOKE, 2016).  

Para planejar soluções, as famílias organizam-se para 
dialogar, isso pode ser feito com todos os componentes da família, ou 
apenas com os pais, que compartilham entre si papeis e funções. 
Todos se mostram dispostos a cooperar e estar presentes em todas 
as situações. A disponibilidade da rede de apoio também possui vital 
importância nessa dinâmica, sendo a orientação a mais frequente 
entre as diversas modalidades existentes. Essas redes funcionam de 
modo a atender as famílias de modo personalizado, visando a 
especificidade de cada caso. Na maioria das vezes, a comunicação 
entre os componentes da família é boa e flui bem (ROOKE, 2016).  

 
Resultados e Discussão 

Serão apresentados os resultados da entrevista pré-
elaborada com intuito de absorver informações acerca da impressão 
e realidade vivida por uma família que possui uma criança com SD. 
Especificamente, uma família com três componentes, pai e mãe, 
idosos, e um filho de 10 anos de idade. 

Buscou-se primeiramente absorver o entendimento dos pais 
sobre a síndrome de Down. Ao ser questionado, o pai respondeu que 
“a SD seria considerada um problema gerado por pais e mães com 
idade avançada ou problema genético, já que na família dele existiam 
outros casos de SD e de autismo”. Apesar de superficial o 
entendimento do pai demonstra coerência com Mello (2019), em que 
afirmar a síndrome de Down tem maior ocorrência em mães com 
idade igual ou superior a 35 anos, outro fator interessante, é que a 
incidência de crianças do sexo masculino é maior do que as do sexo 
feminino (MELLO, 2019).   

A mãe por sua vez, vê a síndrome de Down como uma 
diferença e se opõe ao conceito de doença, vendo possibilidades de 
estímulo a criança, desde que seja com tempo, amor e esforço 
adequados. Não foram encontrados autores que definem a SD 
apenas como apenas uma diferença. Todavia, segundo Berti (2018, 
p. 107), o desenvolvimento de pessoas com SD tem forte relação com 
as oportunidades ofertadas no contexto cultural em que estão 



 257 

inseridas, consideradas atualmente mais importantes do que a carga 
genética. Salienta-se ainda, que o papel dos pais é dar os estímulos 
necessários para a melhoria do desenvolvimento da criança.  

A mãe recebeu a notícia da condição do filho por uma 
enfermeira logo após o parto. O pai por sua vez estava ausente, pois 
os dois estavam enfrentando problemas conjugais. Ela informou que 
após o recebimento da notícia entrou em processo de depressão pós-
parto, por não saber lidar com o problema. A mãe não havia sido 
informada durante o pré-natal, pois sofria de pressão alta, fato que 
preocupou o médico, sendo decisivo para que ele optasse por não dar 
a notícia antes do parto. Segundo Ferreira et al. (2019), quadros de 
depressão pós-parto são menos comuns em mães de filhos com SD, 
porém uma das hipóteses levantadas por eles para explicar é o fato 
dessas mães serem, na maioria das vezes informadas ainda durante 
a gravidez sobre a condição do bebê, o que lhes garante condições 
de receberem atendimento psicológico, primordial para a saúde da 
mãe e para se organizarem para a chegada do filho. Cabe ressaltar 
que a ausência do pai também representa fator de risco para a 
ocorrência da depressão pós-parto (FERREIRA et al., 2019). 

A criança começou a evolução com um ano de idade em uma 
escola para crianças especiais na cidade de Samambaia – Distrito 
Federal/DF. Os atendimentos se davam com pedagoga especializada 
e eram desenvolvidas atividades direcionadas para trabalhar 
coordenação motora como montagem de brinquedos, pintura e 
natação. A criança era atendida juntamente com outras crianças 
portadoras de diversos tipos de deficiência. Ao serem questionados 
sobre a importância da escola para evolução do filho, os pais 
demonstraram entender sobre a limitação do seu filho em relação ao 
desempenho dos colegas de classe. Porém, disseram que na 
segunda série foi o período que o filho mais evoluiu e que percebem 
que o maior problema enfrentado pelo garoto está na mudança de 
professor, pois isso contribui para uma quebra na rotina do aluno 
comprometendo a evolução do aprendizado. A ausência de um 
professor especializado, também contribui para o atraso cognitivo do 
filho.   

Janjacomo e Paulino (2020) afirmam que o processo de 
abstração da criança com SD é lento e difícil, contudo, possível. Esse 
processo precisa ser inserido na vida prática e não pode ser isolado, 
para que a criança possa perceber seu significado concreto na vida 
real e assim avançar no processo educacional. Campos e Glat (2016) 
constatam mudanças com relação ao entendimento da criança com 
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SD com relação ao seu próprio lugar de sujeito na escola, ganhando 
maior visibilidade do professor e de seus colegas de classe. Com 
intervenção adequada, o aluno adquire autonomia, desenvolvimento 
social e afetivo na escola. As intervenções precisam estar alinhadas 
também ao comportamento da professora, pois essa, muitas vezes, 
demonstra ambiguidades, ora demonstrando acreditar no potencial da 
intervenção junto ao portador de SD, ora demonstrando desânimo e 
descrença frente as dificuldades da criança com SD.  

 
Considerações Finais 

Ainda existem desafios a serem superados no entendimento 
e tratamento de pessoas portadoras de síndrome de Down. Os pais e 
os profissionais envolvidos, apesar de se debruçarem diariamente 
nas resoluções de problemas trazidos com a SD, ainda se deparam 
com uma sociedade pouco informada e preconceituosa.  

Diante disso, a literatura acadêmica e todo o material 
disponível referente ao problema enfrentado no universo da SD, tem 
sido colocado em prática na realidade das famílias? Acredita-se que 
com a evolução dos estudos, um leque de possibilidades tem sido 
aberto para que a criação de crianças com SD seja menos penosa, 
tanto para a criança como indivíduo como para a família que faz o 
papel de tutora e responsável. Todos os materiais disponíveis têm 
representado diversas possibilidades para que as equipes de apoio 
possam entender e esclarecer melhor às famílias no entendimento do 
problema. 

Para os graduandos e profissionais da Fisioterapia, podemos 
entender melhor o cotidiano vivido pelo indivíduo portador de 
síndrome de Down. Percebeu-se que a realidade não está distante do 
que é disponibilizado por meio de pesquisas. Então, as famílias 
geralmente são bem amparadas e possuem informações que facilitam 
na criação da criança. Isso lhes garante capacidade de evoluírem e 
de se adequarem às necessidades de criança portadora de síndrome 
de Down.  

A ausência do pai durante a gravidez e no dia do parto, 
contribuem para que a mãe da criança com síndrome de Down 
desenvolva quadro de depressão pós-parto. Porém o diagnóstico 
quando informado ainda no período da gravidez, garante a mãe 
acesso ao acompanhamento psicológico e isso faz com que os riscos 
à saúde mental da mãe sejam menores. O acompanhamento 
especializado deve ser iniciado na criança nas primeiras fases da vida 
e a equipe multidisciplinar precisa contar com profissionais da saúde 
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e com pedagogos especializados para melhor atender ao 
desenvolvimento motor e cognitivo da criança.  
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CAPÍTULO 16 
 A INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA NO JOVEM COM 

SÍNDROME DE DOWN57 
 

Physiotherapy Intervention in Young People With Down Syndrome 
 

Intervención de Fisioterapia en Jóvenes con Síndrome de Down 
 

Maria Fernanda Rocha Proença 58  

Carla Alves de Andrade59 
Mylena Costa Rodrigues60 

 
Resumo 
O tema deste capítulo é a intervenção da fisioterapia no jovem com 
Síndrome de Down. Investigou o seguinte problema: qual é o objetivo 
fisioterapêutico para esses jovens? Cogitou a seguinte hipótese: que 
contribuição dará para esses jovens? O objetivo geral é mostrar o 
trabalho exercido pelo fisioterapeuta. Os objetivos específicos são: 
quais são as técnicas utilizadas, e de que modo são aplicadas; seus 
resultados positivos. Este trabalho é importante para o profissional de 
saúde pelas informações nele contidas, pois poderão ser úteis. Para 
a ciência, é relevante por mostrar métodos inovadores e técnicas 
eficazes. Agrega à sociedade apresentando meios de tratamento com 
bom custo benefício, e o SUS que auxilia esses pacientes 
gratuitamente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de dois meses.  
 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Fisioterapia. Tratamento. SUS. 
Fisioterapeuta. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Physiotherapy intervention for young 
people with Down Syndrome. The following problem was investigated: 

 
57 Este capítulo contou com a revisão linguística da Esp. Roberta dos Anjos Matos 
Resende com a diagramação do Prof. Esp. Danilo da Costa. 
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https://orcid.org/0000-0002-5729-7904. E- mail: carlachiste@senaaires.com.br. 
59 Graduando(a) em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires. CV Lattes: 
lt;http://lattes.cnpq.br/2822503597445721&gt;. ORCID: https://orcid.org/0000-0003 
4668-3794. E-mail: carla2609alves@gmail.com 
60 Graduando(a) em Enfermagem pela Faculdade Sena Aires. CV Lattes: 
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“What is the physiotherapeutic objective with these young people? 
The following hypothesis was considered “What contribution will this 
make for these young people”. The general objective is to show the 
work performed by the physiotherapist. The specific objectives are: the 
techniques used, how they are performed; and its positive results. This 
work is important for a health professional due to the present 
information that can be used; for science, it is relevant for showing 
innovative methods and techniques that bring more efficiency; it adds 
to society by showing that there are means of treatment with a good 
cost benefit and that SUS assists these patients free of charge. This 
is a qualitative theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: Down syndrome. Physiotherapy. Treatment. SUS. 
Physiotherapist. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es la intervención de fisioterapia para jóvenes 
con síndrome de Down. Se investigó el siguiente problema: “¿Cuál es 
el objetivo fisioterapéutico con estos jóvenes? La siguiente hipótesis 
se consideró "¿Qué contribución hará esto para estos jóvenes?". El 
objetivo general es mostrar el trabajo realizado por el fisioterapeuta. 
Los objetivos específicos son: las técnicas utilizadas, cómo se 
realizan; y sus resultados positivos. Este trabajo es importante para 
un profesional de la salud debido a la información actual que se puede 
utilizar; para la ciencia, es relevante para mostrar métodos y técnicas 
innovadoras que aportan más eficiencia; se suma a la sociedad al 
mostrar que existen medios de tratamiento con un buen costo 
beneficio y que el SUS ayuda a estos pacientes de forma gratuita. 
Esta es una investigación teórica cualitativa que dura dos meses. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Fisioterapia Tratamiento. SUS. 
Fisioterapeuta 
 
Introdução 

Este capítulo abordará a importância da intervenção 
fisioterapêutica em pacientes portadores da Síndrome de Down (SD) 
no decorrer de suas vidas, principalmente na juventude. Aborda o 
trabalho realizado e os tipos de tratamentos adotados por esses 
profissionais no auxílio aos pacientes, tendo em vista que a 
fisioterapia é essencial ao desenvolvimento do portador de SD. 
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A SD foi descrita pela primeira vez por Jonh Langdon Down, 
médico inglês que publicou um trabalho citando as características dos 
portadores dessa síndrome. É uma disfunção genética em que ocorre 
a trissomia do cromossomo 21. Essa síndrome provoca retardo 
mental e físico, apresentando por exemplo, fraqueza muscular e nas 
articulações, hipoplasia cerebelar e estrabismo (PAIVA et al. 2014). 

Este capítulo pretende explorar mais a SD e apresentar as 
técnicas utilizadas pelos fisioterapeutas para o tratamento do 
portador. Quais são os métodos mais utilizados? Dentre eles 
encontramos a Hidroterapia e a Equoterapia, formas lúdicas para 
trabalhar com esses pacientes, que obtém resultados 
comprovadamente satisfatórios. 

A SD pode ser verificada no pré-natal através do exame de 
ultrassom entre a 11ª e a 33ª semana de gestação. Nesse exame é 
possível visualizar o acúmulo da transluscência nucal, é medida a 
quantidade de líquido atrás do pescoço do feto, pois as crianças com 
SD apresentam uma quantidade maior dessa matéria. Há também a 
verificação por métodos invasivos, que podem provocar aborto, há a 
biópsia do vilo corial, realizada pela análise de uma pequena porção 
da placenta. E há a amniocentese, que avalia o líquido amniótico 
envolta do bebê (LIMA, et al. 2010). 

Pode ser realizado ainda o diagnostico após o nascimento 
bebê, através das características faciais e físicas. Os portadores de 
SD apresentam características diferentes de outras pessoas, como a 
cabeça mais arredondada, um número de neurônios reduzido, o 
cérebro menor e seu peso. A boca e a arcada dentária têm o diâmetro 
menor, a língua tem aparência sulcada e a maioria dos portadores 
possui cabelos lisos e finos. Há presença de obesidade, mãos 
pequenas e gordas, baixa estatura, orelhas pequenas, olhos puxados, 
o dedão dos pés possui uma separação maior quando comparado 
com os outros e o nariz é arredondado (PAIVA, et al. 2014). 

Apesar de não ter cura, a longevidade dos portadores de SD 
aumentou. São capazes de aprender, ser alfabetizados, amar, 
namorar, trabalhar e principalmente ter autonomia.  Têm papéis 
importantes como qualquer pessoa em sociedade. A família é parte 
fundamental no desenvolvimento dos sindrômicos, pois é quem mais 
incentiva, apoia e dá forças para que os portadores de SD evoluam 
cada vez mais, como todo ser humano (PAIVA et al. 2014). 

Os casos de SD são comuns atualmente, a síndrome pode 
ocorrer em qualquer família, independente de raça, cultura ou 
situação econômica. Estudos comprovam que mulheres após os 35 
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anos de idade têm maior probabilidade de gerar um bebê com a 
síndrome devido à gestação tardia. As mulheres mais jovens também 
podem gerar filhos com SD, porém isso ocorre em menor proporção 
(LIMA, et al. 2010). 

O atendimento ao portador de SD conta com uma equipe 
multiprofissional, que trabalha em conjunto para o melhor 
desenvolvimento. Além do fisioterapeuta estão inclusos profissionais 
médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 
fonoaudiólogos, educadores físicos e psicólogos, outros profissionais 
podem ser inseridos caso haja a necessidade, como os dentistas 
(ALMEIDA, et al. 2013). 

O atendimento começa no pré-natal, é realizado por 
enfermeiros e médicos, concomitantemente com a verificação da 
possibilidade de o feto ser um portador de SD, a mãe é informada 
para a melhor aceitação. Esses dois profissionais são os que 
esclarecem primeiro as dúvidas sobre a síndrome (LIMA, et al. 2010). 

O psicólogo atua auxiliando a mãe e a família a lidar com o 
bebê, o profissional prepara o emocional, mostrando que a criança 
não é doente, mas que terá limitações e uma capacidade mais lenta 
que outras crianças em seu desenvolvimento, e que cabe à família 
orientar, estimular, apoiar e ajudar desde a infância o sindrômico na 
inserção em sociedade (M.S, 2013). 

A fisioterapia começa após o nascimento e segue até a vida 
adulta. De acordo com o Conselho Regional de Fisioterapia: “A 
fisioterapia é a ciência que estuda, diagnostica, previne e recupera 
pacientes com distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em 
órgãos e sistemas do corpo humano.” A atuação do fisioterapeuta é 
indispensável aos portadores de SD (ALMEIDA, et al. 2013). 

O fisioterapeuta desenvolve a avaliação do paciente, fornece 
o diagnóstico fisioterapêutico, traça os objetivos para cada caso, 
elabora suas condutas, para então executá-las. As reavaliações são 
necessárias para acompanhar o desenvolvimento do paciente, se 
necessário alterar os métodos fisioterapêuticos escolhidos, ou 
acrescentar outras terapias (ALMEIDA, et al. 2013). 

O fisioterapeuta é um dos grandes responsáveis pelo 
crescimento desses pacientes, quanto mais cedo começar a intervir, 
melhor será o processo de desenvolvimento motor das pessoas com 
a síndrome, garantindo mais autonomia em suas atividades 
(ALMEIDA, et al. 2013). 

Nos primeiros anos de vida acontece o desenvolvimento 
neurossensorial, a fisioterapia participará aprimorando as habilidades 
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posturais, motoras e cognitivas, realizando a estimulação precoce, 
para que a criança obtenha desenvolvimento dentro do tempo normal. 
São monitoradas habilidades como rolar, sentar, engatinhar e andar. 

Um dos principais objetivos na juventude é tornar o paciente 
independente, para que apresente desenvolvimento pessoal e social, 
consiga realizar as atividades da vida diária com mais autonomia, 
adquirindo controle sobre sua vida (LIMA, et al. 2010). 

A juventude é uma fase de mudanças, sentimentos, e 
hormônios aflorados, na qual o indivíduo não é mais criança, mas 
ainda não é adulto. É um período de descobertas, busca de 
autonomia e a aprovação social é vista com grande relevância. O 
jovem com SD possui vontades e desejos como os outros de sua 
idade e quer se vestir do jeito que lhe convém, sair sozinho, 
acompanhar a tecnologia e a moda, mas principalmente ter decisões 
em busca de liberdade (ALMEIDA, et al. 2013). 

É importante lembrar, que cada jovem terá um ritmo diferente, 
é preciso paciência com cada indivíduo. Um jovem com SD pode ter 
uma independência motora incrível, podendo desenvolver tarefas 
cotidianas como varrer uma casa, lavar louça, tomar banho, se 
alimentar e vestir. Tudo isso com o trabalho do fisioterapeuta, que 
insere atividades como a hidroterapia, que aumenta o ganho da força 
muscular através da resistência da água e do movimento (ALMEIDA, 
et al. 2013). 

A fraqueza muscular e a hipotonia provocam desordens 
musculoesqueléticas na adolescência, geralmente porque nesse 
período a população tende a ser menos ativa. Comparados com 
outras pessoas sem acometimentos, indivíduos com SD apresentam 
inferioridade de cerca de 50% da força muscular (LIMA, et al. 2010). 

Outras desordens observadas são as escolioses, a 
instabilidade patelar, de ombro e cervical, além de algumas patologias 
do quadril. Esses déficits dificultam a realização de atividades diárias. 
Nos indivíduos jovens, a intervenção do fisioterapeuta é focada em 
orientações de promoção e prevenção da saúde e condutas de 
reestabelecimento ortopédico e postural (JANAINA, et al. 2008). 

Quando atingem idades mais avançadas, a fisioterapia 
objetiva diminuir os danos causados pelo envelhecimento, que nos 
portadores de SD, tende a acontecer de forma mais rápida. É 
necessário treino de marcha, para melhorar a força muscular e o 
equilíbrio, e manter a amplitude de movimento, dentre outras 
atividades (LIMA, et al. 2010). 
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Desenvolvimento 
Após o diagnóstico de SD, a família do paciente fica 

impactada, pois ao descobrir a gravidez, a gestante imagina uma 
criança saudável, sem limitações, idealiza em sua mente o bebê 
perfeito. A falta de informação e preparo gera angústia, desespero, 
medo e rejeição da família (PAIVA et al. 2014). 

Na fase inicial há uma mistura de sentimentos negativos e a 
sensação de luto, pela falta do que imaginaram. Ao nascer, a família 
exibe grande desgaste físico e psicológico, devido aos cuidados 
comuns ao bebê, bem como a preocupação com os gastos financeiros 
com procedimentos futuros e profissionais que serão necessários 
para o melhor desenvolvimento da criança (PAIVA et al. 2014). 

São múltiplas as dificuldades relatadas pelos pais, como o 
preconceito da sociedade. Apesar das dificuldades da questão, a 
realidade mostra que ocorrem com mais frequência no começo, 
porém a alegria que essas crianças trazem, compensa tudo (PAIVA 
et al. 2014). 

Para minimizar os impactos gerados por essa síndrome, os 
pacientes podem contar com o apoio do SUS, através de 
encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde na qual são 
atendidos, recebem atendimento gratuito, garantindo atendimento 
dos mais diversos profissionais da saúde, como médicos, 
fisioterapeutas, dentistas e os profissionais que necessitarem (M.S, 
2013). 

A fisioterapia atua durante toda a vida do portador de SD, 
entretanto essa atuação não acontece com a mesma frequência. Na 
fase inicial, quando o portador é um bebê, o fisioterapeuta usa 
métodos como o de Bobath para atingir seus objetivos. 

São necessários alguns cuidados na juventude, como manter 
a prática de atividade física, ficar atento ao posicionamento correto da 
coluna cervical, dores, torcicolos, tontura, fraquezas musculares, 
principalmente relacionadas aos membros superiores. Exames 
radiológicos podem ajudar na detecção de alguma instabilidade, 
depois de liberação médica pode começar a realizar atividades de 
impacto e o tratamento fisioterapêutico adequado (M.S, 2013). 

O objetivo fisioterapêutico na juventude inclui a melhora do 
equilíbrio, o fortalecimento muscular, a postura e principalmente 
trabalhar a independência do paciente. Um dos tratamentos indicados 
é a hidroterapia, que através de exercícios realizados dentro da 
piscina, conta com os benefícios que água oferece, e com a 
cinesioterapia proporciona desenvolvimento e aprimora o tônus 
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muscular, e o equilíbrio postural. Contribui também com a parte 
respiratória pela adaptação do nado, estimula os sentidos táteis e a 
resistência dos movimentos (M.S, 2013). 

A hidroterapia auxilia na melhoria das dificuldades motoras 
dos portadores de SD, associando exercícios de propriocepção, 
utilizando o princípio da flutuação, e a viscosidade da água, atuando 
no equilíbrio estático e dinâmico. A turbulência trabalha para o 
fortalecimento da musculatura. A pressão hidrostática ajuda na 
questão respiratória, e vários outros benefícios (COSTA, et al. 2007). 

Nesta fase devem ser observados os distúrbios respiratórios, 
como a apneia do sono, um dos principais fatores que causam esse 
distúrbio é a obesidade. Verificar as obstruções nasais, o ronco, tudo 
isso poderá afetar diretamente a juventude desses pacientes 
causando, por exemplo, alterações de humor. A fisioterapia traz 
recursos para melhorar a qualidade do sono, tratando a apneia, 
desobstruindo as vias aéreas, orientando o posicionamento correto 
para dormir. 

Ao focar na questão do sistema respiratório, é preciso 
perceber que as crianças e os jovens com SD possuem problemas 
crônicos nesse sistema, pela hipotonia da musculatura e a 
predisposição imunológica. O fisioterapeuta aplica exercícios que 
tendem a aumentar a resistência cardiorrespiratória, pode incluir além 
da hidroterapia, atividades de sopro, drenagem postural para a 
eliminação de secreções acumuladas nas vias aéreas e contar com 
equipamentos como o Respiron (Inspirômetro de incentivo) que 
auxiliará fortalecendo as musculaturas respiratórias (JANAINA, et al. 
2008). 

Um método que traz resultados positivos para a coluna 
cervical, mas depende da condição que o paciente apresenta é a 
equoterapia. Uma terapia que usa cavalos, estimula o 
desenvolvimento neuropsicomotor, a comunicação, o equilíbrio, a 
socialização, a coordenação motora, postural e a autoestima 
(ALMEIDA, et al. 2013). 

O estímulo da equoterapia acontece através do andar do 
cavalo, mais conhecido como andadura e pelo movimento 
proporcionado pelo dorso do animal. Esta terapia pode ser realizada 
uma vez por semana, em sessões de 30 minutos, trabalhando esses 
aspectos com o fisioterapeuta e o treinador do cavalo. A equipe 
multiprofissional também estará presente, como o psicólogo, atuando 
com o paciente e seus familiares (ALMEIDA, et al. 2013). 
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No cuidado com os sindrômicos adultos e idosos, o objetivo é 
manter as habilidades adquiridas, fazendo a manutenção do estilo de 
vida alcançado, com a prática de atividades físicas, o cuidado com o 
sono, a atenção com a coluna vertebral, o foco principal nessa fase é 
a independência do indivíduo ao realizar as atividades cotidianas.   
É importante observar a presença de envelhecimento precoce e 
deterioração mental nesses pacientes, pois podem surgir doenças 
como o Alzheimer e a Demência. Manter uma rotina de exames e 
cuidados condizentes com a faixa etária é imprescindível nesse 
período de suas vidas.  

A fisioterapia dermatológica pode ser mais atuante nessa 
fase, auxiliando no cuidado com a pele, prevenindo ressecamentos e 
o surgimento de infecções. O fisioterapeuta é também responsável 
pela saúde da mulher, sanando problemas que surgem com a idade 
avançada, como a incontinência urinária, é importante fortalecer a 
musculatura pélvica para tratar essa intercorrência.  
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CAPÍTULO 17  
A FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE CARDIOPATIAS 
CONGÊNITAS EM PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN61 

 
Postoperative Physiotherapy of Congenital Heart Diseases in 

Patients With Down Syndrome 
 

Fisioterapia en el Postoperatorio de Enfermedad Cardíaca en 
Pacientes con Sindrome de Down 

 
Amanda Cabral dos Santos62 

Iza Costa do Nascimento63 
Jackline Doudement de Albuquerque Cunha64 

 
Resumo 
O tema deste capítulo é “A Fisioterapia no Pós-Operatório de 
Cardiopatias Congênitas em Pacientes com Síndrome de Down”. 
Investigou-se o seguinte problema: “Qual a intervenção 
fisioterapêutica diante das complicações no pós-operatório de 
cardiopatia congênita em pacientes com síndrome de Down?”. 
Cogitou-se a seguinte hipótese: “a atuação da fisioterapia no pós-
operatório de cirurgias corretivas de cardiopatias congênitas em 
pacientes com síndrome de Down consiste na fisioterapia respiratória 
para melhorar a condição pulmonar”. O objetivo geral é mostrar o 
papel desempenhado pelo fisioterapeuta no pós-operatório de cirurgia 
corretiva de cardiopatia congênita em pacientes com síndrome de 
Down. Os objetivos específicos são: mostrar quais os métodos 
utilizados pelos profissionais; suas intervenções e como eles são 
realizados. Este trabalho é importante para os profissionais da saúde 
para a compreensão e divulgação de métodos, técnicas e 
intervenções utilizadas em pessoas com síndrome de Down. Para a 
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ciência, é relevante para a reflexão acerca do tema e a identificação 
de pontos que ainda precisam ser mais investigados; agrega à 
sociedade pelo fato de mostrar a importância da equipe 
multiprofissional, do trabalho interdisciplinar e integrado. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa teórica com duração de três meses. 
 
Palavras-chave: Pós-operatório. Cardiopatia congênita. Síndrome 
de Down. Fisioterapia. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is "Physiotherapy in the postoperative 
period of congenital heart disease in patients with Down syndrome". 
The following problem was investigated: “What is the physical therapy 
intervention in the face of complications in the postoperative period of 
congenital heart disease in patients with Down syndrome?”. The 
following hypothesis was considered: “the role of physiotherapy in the 
postoperative period of corrective surgeries for congenital heart 
diseases in patients with Down syndrome consists of respiratory 
physiotherapy to improve the pulmonary condition”. The general 
objective is to show the role played by the physiotherapist in the 
postoperative period of corrective surgery for congenital heart disease 
in patients with Down syndrome. The specific objectives are: to show 
which methods are used by professionals; their interventions and how 
they are carried out. This work is important for health professionals to 
understand and disseminate methods, techniques and interventions 
used in people with Down syndrome. For science, it is relevant for 
reflection on the topic and the identification of points that still need to 
be further investigated; it adds to society by showing the importance 
of the multidisciplinary team, of interdisciplinary and integrated work. 
This is a qualitative theoretical research lasting three months. 
 
Keywords: Postoperative. Congenital Heart Diseases. Down´s 
syndrome. Physiotherapy. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es “Fisioterapia en el postoperatorio de 
cardiopatía congénita en pacientes con síndrome de Down”. Se 
investigó el siguiente problema: “¿Cuál es la intervención de 
fisioterapia ante complicaciones en el postoperatorio de cardiopatía 
congénita en pacientes con síndrome de Down?”. La siguiente 
hipótesis se consideró:  "el papel de la fisioterapia en el postoperatorio 
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de cirugías correctivas para enfermedades cardíacas congénitas en 
pacientes con síndrome de Down consiste en fisioterapia respiratoria 
para mejorar la condición pulmonar”. El objetivo general es mostrar el 
papel desempeñado por el fisioterapeuta en el período postoperatorio 
de cirugía correctiva para la cardiopatía congénita en pacientes con 
síndrome de Down. Los objetivos específicos son: mostrar qué 
métodos utilizan los profesionales; sus intervenciones y cómo se 
llevan a cabo. Este trabajo es importante para que los profesionales 
de la salud comprendan y difundan los métodos, las técnicas y las 
intervenciones utilizadas en las personas con síndrome de Down. 
Para la ciencia, es relevante para la reflexión sobre el tema y la 
identificación de puntos que aún deben investigarse más a fondo; se 
suma a la sociedad al mostrar la importancia del equipo 
multidisciplinario, del trabajo interdisciplinario e integrado. Esta es una 
investigación teórica cualitativa que dura tres meses. 
 
Palabras clave: Postoperatorio. Cardiopatías Congénitas. Sindrome 
de Down. Fisioterapia. 
 
Introdução 
 Esse capítulo irá abordar as principais cardiopatias 
congênitas (CC) que acometem as pessoas com síndrome de Down 
(SD), bem como o trabalho desempenhado pelos fisioterapeutas no 
pós-operatório das cirurgias realizadas para correção dessas 
cardiopatias. 
 A SD acontece devido a uma anomalia genética 
cromossômica que, na grande maioria das ocorrências, levam a 
trissomia primária do cromossomo 21. Existem ainda a translocação 
e o mosaicismo, que são variações da síndrome, porém com 
incidências menores, cerca de 2 a 5% dos casos (BRASIL, 2013). 
Muitas características são comuns às pessoas com síndrome de 
Down, sendo uma delas, importante pelo nível de limitação e 
morbidade, a cardiopatia congênita que, em casos com repercussão 
hemodinâmica, demandam correções cirúrgicas (RIBEIRO et al., 
2007). 
 Uma das formas de identificação da SD é por meio da 
observação do fenótipo do paciente, ou seja, é feita uma análise das 
características e sinais apresentados. Dentre as características da SD 
temos a hipotonia muscular, déficits cognitivos, baixa estatura, 
cabelos finos e lisos, língua proeminente, as malformações cardíacas, 
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dentre outras, porém cada indivíduo irá apresentar essas 
características de forma diferente (SILVA, 2008). 
Mas para que o diagnóstico seja dado, não basta identificar a 
presença de um conjunto de características, é preciso confirmar esse 
quadro clínico por meio do estudo do cariótipo (SCHWARTZMAN, 
2000). 
 Com a elaboração desse capítulo pretendemos esclarecer e 
abordar os tratamentos fisioterapêuticos mais usados no pós-
operatório das cardiopatias congênitas em pessoas com síndrome de 
Down. Qual o papel do fisioterapeuta nesse caso? O fisioterapeuta 
possui um papel indispensável na reabilitação desses pacientes, 
prevenindo, minimizando e até revertendo complicações respiratórias 
decorrentes dos procedimentos cirúrgicos. Será que a função do 
fisioterapeuta está limitada ao sistema respiratório? Investigou-se o 
seguinte problema: Qual a intervenção fisioterapêutica diante das 
complicações no pós-operatório de cardiopatia congênita em 
pacientes com síndrome de Down? 
 A hipótese é de que a atuação da fisioterapia no pós-
operatório de cirurgias corretivas de cardiopatias congênitas em 
pacientes com síndrome de Down esteja restrita às intervenções que 
restabeleçam a condição pulmonar.  
O objetivo geral desse capítulo é mostrar o papel desempenhado pelo 
fisioterapeuta no pós-operatório de cirurgia corretiva de cardiopatia 
congênita em pacientes com síndrome de Down. Os objetivos 
específicos são: mostrar quais os métodos utilizados pelos 
profissionais, suas intervenções e como são realizados.  
 Este trabalho é importante para os profissionais da saúde 
para a compreensão e divulgação de métodos, técnicas e 
intervenções utilizadas em pessoas com síndrome de Down. Para a 
ciência, é relevante para a reflexão acerca do tema e a identificação 
de pontos que ainda precisam ser mais investigados; agrega à 
sociedade pelo fato de mostrar a importância da equipe 
multiprofissional, do trabalho interdisciplinar e integrado. 
 Uma das maiores causas de mortalidade em pacientes com a 
SD são justamente as malformações cardíacas, especialmente em 
seus dois primeiros anos de vida. Isso acontece principalmente 
porque as cardiopatias nesses casos não apresentam sintomas 
visíveis, como, por exemplo, a cianose, o que pode levar a um 
agravamento da patologia e um diagnóstico tardio do problema. No 
diagnóstico é necessário realizar uma observação minuciosa e se 
atentar a todos os detalhes, como a cianose, presença de sopro 
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cardíaco e a taquipneia. (HOEPERS; SCHENKEL; SCHIVINSKI, 
2013). 
 Podemos encontrar as CC divididas em dois principais 
grupos: aquelas cianogênicas, quando a criança apresenta como 
possível característica a cianose, consequência da saturação de 
oxigênio abaixo de 90% e podem apresentar também hipofluxo, 
normo ou hiperfluxo pulmonar, como é o caso da Tetralogia de Fallot, 
transposição de grandes artérias, atresia da válvula tricúspide, 
anomalia de Ebstein e defeitos do septo atrioventricular (DSAV). 
Quando a saturação se mantém acima de 90%, as CC são 
acianogênicas, como comunicação interventricular (CIV), 
comunicação interatrial (CIA), persistência do canal arterial (PCA) e 
coarctação da aorta (CoA) (BRASIL, 2013). 
 Existem diversas CC que podem afetar as pessoas com SD. 
A CIV, por exemplo, é uma das patologias cardíacas mais comuns 
entre as pessoas com SD. Essa cardiopatia congênita consiste no não 
fechamento da abertura existente no período fetal da parede entre os 
ventrículos. É possível fazer o seu diagnóstico por meio de um 
ecocardiograma, analisando sua repercussão hemodinâmica 
(JANAINA et al., 2011). 
 As cardiopatias possuem alta incidência nos pacientes 
sindrômicos e, em sua maioria, faz-se necessário a intervenção 
cirúrgica. As cardiopatias congênitas acometem de 8 a 10 crianças a 
cada 1000 nascidos vivos e possui prevalência entre 40 a 60% dos 
casos. (DONÁ et al., 2015; LIMA et al., 2011). 
 Crianças com SD e CC, chegam à apresentar resultados 
parecidos com crianças que não possuem SD em relação ao processo 
da cirurgia e dos resultados. Porém, as complicações no pós-
operatório em crianças que possuem a síndrome são mais presentes, 
principalmente as respiratórias, dentre elas a redução da mobilidade 
torácica e também a fadiga muscular, que possui associação com a 
mudança do padrão respiratório fisiológico do diafragma, causando 
redução na expansão dos lobos pulmonares localizados na parte 
inferior do pulmão e atelectasias (DONÁ et al., 2015; LIMA, et al. 
2011). 
 Mesmo a cirurgia apresentando eficácia nos casos de CC, ela 
também é a responsável pelo aumento das respostas inflamatórias e 
complicações. Alguns fatores relacionados a tais complicações são: a 
anestesia, a circulação extracorpórea, a incisão torácica, além da 
ventilação mecânica, necessitando assim do atendimento 
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fisioterapêutico para ajudar a minimizar esses efeitos indesejados 
causados pela cirurgia realizada (CAVENAGHI et al., 2009). 
 A importância dessa pesquisa para a ciência é expor quanto 
os métodos evoluíram em prol da melhora desses pacientes, 
contribuindo inclusive para o aumento da expectativa de vida dessa 
população. A ciência com esse trabalho ganha mais uma fonte de 
informação, que poderá ser utilizada por diversos profissionais que 
precisarem ou tiverem interesse em se aprofundar ainda mais neste 
assunto. 
 Já para a sociedade, a pesquisa trará em sua maioria, 
esclarecimento de dúvidas, novas descobertas e também mais uma 
fonte de conhecimento, que estará disponível com fácil acesso. Dessa 
forma, o cidadão poderá também verificar que o papel do médico é 
importante, mas que existem outros profissionais envolvidos no pós-
operatório de um paciente que também são fundamentais para sua 
reabilitação. 
 Trata-se, portanto, de uma revisão da literatura com análise 
qualitativa que tem por finalidade investigar e compreender não só 
valores numéricos, mas aspectos subjetivos de comportamentos, 
ideias e situações descritas nas pesquisas encontradas na base de 
dados. 
 Esse tipo de pesquisa é embasado em artigos científicos e 
livros, que abordam os assuntos estudados, priorizando os textos 
mais recentes, trazendo as informações mais relevantes e atuais.  
Na busca pelos artigos, foram encontrados estudos de diversas áreas 
da saúde que estão envolvidas no processo de reabilitação do 
paciente. Pela importância da prática interdisciplinar nas intervenções 
fisioterapêuticas e por entender que a articulação entre os saberes 
das diversas áreas é fundamental para o conhecimento do paciente 
em todas as suas dimensões, esses textos foram incluídos.  
 Os artigos foram pesquisados no Google Acadêmico, 
Pubmed, Scielo, sites oficiais das sociedades brasileiras de Pediatria 
e Cardiologia. Os conteúdos selecionados foram os mais relevantes 
para a reflexão e a discussão acerca dos temas, partindo das 
palavras-chave: pós-operatório, cardiopatias congênitas, fisioterapia 
e síndrome de Down. 
 O tempo previsto para a realização desse trabalho foi de três 
meses. No primeiro mês foi feita a busca e a seleção dos artigos; no 
segundo mês, foi realizada a leitura e associação entre os estudos e 
o tema abordado; e no terceiro mês, o capítulo foi estruturado e 



 276 

elaborado conforme elementos pré-textuais e pós-textuais sugeridos. 
(GONÇALVES, 2019). 
 
A Fisioterapia no pós-operatório de cardiopatias congênitas em 
pacientes com síndrome de Down 
 Tendo em vista as complicações geradas pelas cirurgias de 
CC, o fisioterapeuta cumpre um papel essencial, como parte da 
equipe multidisciplinar, atuando nessa fase da reabilitação, tanto no 
pré, como no peri mas, principalmente, no pós-operatório.  
No pré-operatório, o fisioterapeuta é quem melhora a função muscular 
e também faz com que o paciente estimule o desenvolvimento 
neuropsicomotor, além de manter a função pulmonar adequada (LIMA 
et al., 2011). 
 O trabalho fisioterapêutico influencia diretamente na melhora 
do quadro clínico apresentado pelo paciente, prevenindo e 
recuperando possíveis complicações pulmonares, reduzindo os 
danos causados pela cirurgia, ajudando na recuperação de 
complicações respiratórias, auxiliando na reabilitação de cada 
indivíduo, tanto pessoal quanto social (LIMA et al., 2011). 
 A intervenção do fisioterapeuta se dá mediante avaliação do 
paciente no pré-operatório, que tem como um dos objetivos descobrir 
os quadros mais suscetíveis a desenvolver problemas pulmonares 
recorrentes da cirurgia, utilizando isso como critério para fazer o 
acompanhamento correto após a cirurgia (JANAINA et al., 2011). 
Conta ainda com a avaliação da força muscular respiratória, das 
capacidades e dos volumes pulmonares, relatando ainda os possíveis 
fatores de risco cirúrgicos que poderão surgir. É relevante destacar 
que é ideal que os pacientes passem pela fisioterapia no pré-
operatório e é possível observar que os que não passam possuem 
complicações maiores no pós-operatório (JANAINA et al., 2011; LIMA 
et al., 2011). 
 No pós-operatório destaca-se a intervenção da fisioterapia 
respiratória com objetivos de promover a expansão pulmonar e 
remover as secreções traqueobrônquicas, reduzindo o risco das 
infecções, melhorando o volume corrente expiratório, da resistência 
pulmonar, da complacência e a prevenção de atelectasias. Além 
disso, o fisioterapeuta é responsável por passar informações e 
orientações aos responsáveis pela criança sobre cuidados e 
atividades que podem ser realizadas em casa. Tudo isso irá 
influenciar diretamente na melhora mais rápida do paciente, 
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reduzindo o seu tempo de internação dentro do hospital (OLIVEIRA; 
PAIVA; LIMA, 2016). 
 O fisioterapeuta atua ainda no pós-operatório imediato 
desses pacientes, assim que eles saem da cirurgia. Nesse caso, é 
preciso fazer as mudanças de decúbito da criança no leito de forma 
adequada e cautelosa, de modo a preservar os acessos vasculares 
como a cânula traqueal, drenos, evitando posturas antálgicas, 
cuidando do ajuste dos parâmetros ventilatórios e fazendo a avaliação 
da condição respiratória de cada indivíduo (SILVA et al., 2011). 
 O profissional deve estar devidamente habilitado para atuar 
frente a esses pacientes portadores de CC. Para isso é necessário 
um conhecimento abrangente sobre a fisiopatologia, a anatomia e as 
condições clínicas específicas de cada paciente. Após todas as 
informações reunidas, um plano terapêutico se inicia e são diversas 
técnicas que podem ser colocadas em prática para realização do 
tratamento como, o posicionamento adequado do leito, mobilizações 
precoces, exercícios respiratórios, técnicas como a de indução a 
tosse, manobras de reexpansão pulmonar, aspiração (DONÁ et al., 
2015). 
 A fisioterapia ainda conta com a ajuda de dispositivos que 
podem ser usados no pós-operatório das cirurgias, a fim de melhorar 
a função pulmonar como é o caso da oxigenoterapia, com aparelhos 
de ventilação mecânica não invasiva como o Continuous Positive 
Airway Pressure (CPAP) – Pressão Positiva Continua em Vias 
Aéreas. Porém, de acordo com Cavenaghi et al. (2009), a fisioterapia 
não se limita apenas as funções respiratórias, é necessário realizar a 
intervenção motora para que o paciente possa reestabelecer sua 
capacidade funcional o quanto antes. 
 Com a conquista frequente de seu espaço, o fisioterapeuta 
vem ganhando destaque dentro das unidades de terapia intensiva e 
hoje em dia chega a participar de todas as etapas dos procedimentos 
cirúrgicos de uma CC, se tornando indispensável também nas etapas 
da vida do paciente com síndrome de Down. Sem dúvidas, a evolução 
da criança se torna notável com a presença desse profissional, 
garantindo, assim, um melhor prognóstico desses pacientes com um 
melhor funcionamento de seus sistemas e condições físicas 
apresentadas (SILVA et al., 2011). 
 Cavenaghi et al. (2009) fizeram uma revisão literária sobre a 
intervenção fisioterapêutica no pré e pós-operatório de cirurgias 
cardíacas pediátricas e concluíram que faltam estudos que avaliem o 
tratamento fisioterápico nos períodos pré, peri e pós operatório das 
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cirurgias cardíacas pediátricas. Essa pesquisa relata que as 
complicações mais comuns no pós operatório são as atelectasias, 
pneumonias, derrame pleural, pneumotórax, quilotórax, hipertensão 
pulmonar, hemorragia pulmonar e paralisia diafragmática. Portanto, 
os objetivos da Fisioterapia tendem a ser voltados para a prevenção 
e o tratamento dessas complicações utilizando técnicas para a 
reexpansão pulmonar, a desobstrução e higiene das vias áreas e 
orientação aos responsáveis. 
 O estudo realizado por Renault, Costa-Val e Rossetti (2008) 
identificou pesquisas sobre as técnicas da Fisioterapia respiratória 
utilizadas no pós-operatório de cirurgias cardíacas. Embora esse 
estudo não aborde especificamente as cirurgias cardíacas e a 
síndrome de Down, ele traz o foco da atuação da Fisioterapia para os 
aspectos do sistema respiratório e levanta pontos interessantes para 
refletir acerca da escolha da técnica a ser utilizada que deve ser 
pensada a partir da experiência profissional, da exatidão da técnica, 
da dedicação do paciente e da equipe envolvida. 
 Silva et al. (2011) apresentaram, num artigo científico, dados 
sobre a atuação do fisioterapeuta nos períodos pré, peri e pós-
operatório de cirurgias cardíacas pediátricas, revelando a eficácia da 
Fisioterapia nessa fase da reabilitação. O estudo salienta a 
importância da intervenção fisioterapêutica na etapa pré-operatória 
associada e conclui que, embora haja uma carência de pesquisas na 
área, a fisioterapia é imprescindível. 
 Já a pesquisa realizada por Doná et al. (2015), buscou 
identificar a prevalência de crianças com síndrome de Down e 
cardiopatias congênitas em Londrina e região, tratadas 
cirurgicamente, investigar a malformação cardíaca mais frequente e 
analisar a atuação da fisioterapia na fase hospitalar antes, durante e 
após a cirurgia. Segundo os autores dessa pesquisa, 

 
A fisioterapia no pré-operatório visa estimular o desenvolvimento 
neuropsicomotor, melhorar a função muscular e manter a função 
pulmonar, preparando a criança para a cirurgia. No pós-operatório, o 
tratamento fisioterapêutico contribui para a diminuição das 
complicações e o período de hospitalização, reduzindo, 
consequentemente, os custos hospitalares. (DONÁ et al. 2015, p. 12) 

 
A Fisioterapia respiratória tem uma função relevante hoje 

dentro dos hospitais, principalmente no manejo de pacientes em 
ventilação mecânica. Os objetivos vão desde a higiene 
traqueobrônquica até a prevenção e reversão das complicações mais 
recorrentes que são as atelectasias e as pneumonias (DONÁ et al., 
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2015). Apesar da importância já constatada, essa pesquisa revelou 
que apenas 27,7% crianças fizeram fisioterapia respiratória e motora 
nos períodos pré e pós-operatórios. 

Essas pesquisas revelam que, por se tratar de uma cirurgia 
cardíaca, de grande porte, com esternotomia, circulação sanguínea 
extracorpórea, necessidade de ventilação mecânica, o foco principal 
da Fisioterapia está na reabilitação cardiopulmonar dos pacientes, 
haja vista o risco que este tipo de intervenção envolve. A adequação 
de parâmetros ventilatórios e da oxigenoterapia bem como prevenir e 
reverter repercussões hemodinâmicas são ações primordiais da 
Fisioterapia, independentemente da idade do paciente ou de 
alterações associadas, como é o caso da síndrome de Down. 

Em segundo lugar, aparecem os aspectos motores como 
sendo outro foco a serem abordados durante a reabilitação dos 
pacientes com síndrome de Down, esses sim fatores ligados 
diretamente à condição hipotônica característica da síndrome, o que 
dá diferenciação entre a atuação da Fisioterapia em pacientes não 
sindrômicos e sindrômicos no pós-operatório das cirurgias cardíacas.  
 
Considerações Finais 
 Uma das maiores complicações no quadro de uma criança 
com síndrome de Down é a cardiopatia congênita. Essa malformação, 
em muitos dos casos, necessita de correção cirúrgica. O 
fisioterapeuta tem um papel fundamental no processo de reabilitação 
na fase pós-operatória dessas crianças. 
 Esse capítulo foi baseado num levantamento bibliográfico 
acerca das intervenções fisioterapêuticas utilizadas durante essa fase 
já que o fisioterapeuta possui um papel indispensável na prevenção, 
diminuição e reversão das complicações respiratórias e motoras 
decorrentes dos procedimentos cirúrgicos somados ao período de 
internação e à própria condição da síndrome de Down (SILVA et al., 
2011).  
 O problema levantado diante essas situações foi “será que a 
função do fisioterapeuta está limitada ao sistema respiratório e ao 
desenvolvimento motor?”. Assim, foram analisadas intervenções 
fisioterapêuticas diante das complicações no pós-operatório de 
cardiopatia congênita em pacientes com síndrome de Down. A 
hipótese era de que a Fisioterapia estaria limitando-se às 
intervenções para restabelecer a condição pulmonar no pós-
operatório de cirurgias corretivas de cardiopatias congênitas em 
pacientes com síndrome de Down.  
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 O objetivo geral desse capítulo foi mostrar o papel 
desempenhado pelo fisioterapeuta no pós-operatório de cirurgia 
corretiva de cardiopatia congênita em pacientes com síndrome de 
Down; enquanto os objetivos específicos foram: fazer um 
levantamento dos métodos utilizados pelos profissionais; suas 
intervenções, como são realizados e se a ação fisioterapêutica está 
limitada às áreas motora e cardiopulmonar. 
 Este trabalho propõe uma reflexão aos profissionais da saúde 
sobre o papel da Fisioterapia, a compreensão e divulgação de 
métodos, técnicas e intervenções utilizadas por ela em pessoas com 
síndrome de Down, na fase pós-operatória de cirurgias para correção 
de malformações cardíacas congênitas. O fortalecimento das ações 
da Fisioterapia por meio de estudos, registros e divulgação dos 
resultados encontrados na prática, traz para a ciência novas 
possibilidades sobre os caminhos a serem percorridos pelas 
pesquisas futuras, de modo a investigar aquilo que é realmente 
relevante para os indivíduos e as sociedades, revertendo seus 
resultados em qualidade de vida, políticas públicas e 
compartilhamento de saberes. 
 As complicações apresentadas no pós-operatório em 
crianças com síndrome de Down são mais presentes, principalmente 
as respiratórias. (DONÁ et al., 2015; LIMA, et al., 2011). Os aspectos 
motores, na presença ou na ausência de cardiopatias, já são, por si 
só, fatores que demandam investimento por parte das famílias e dos 
profissionais que lidam com o desenvolvimento das crianças com 
síndrome de Down. Assim, os estudos encontrados mostram a 
atuação efetiva da Fisioterapia na fase de reabilitação no pós-
operatório de cirurgias para correção de cardiopatias congênitas, 
relatando sobre intervenções voltadas para a melhora dos aspectos 
motores e, principalmente, cardiorrespiratórios. 
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CAPÍTULO 18 
ALTERAÇÕES BIOPSICOSOCIAIS EM CRIANÇAS COM 
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Resumo  
A Síndrome de Down (SD) consiste na alteração genética produzida 
pela presença de um cromossomo extra no par nº 21, a alteração 
genética afeta o desenvolvimento do indivíduo, e é responsável por 
determinadas características físicas, cognitivas e sociais. 
Metodologia: o capítulo foi elaborado a partir de uma revisão 
bibliográfica nas bases de dados Medline, Lilacs, Scielo e Google 
Acadêmico, foi efetuada a leitura de livros, revistas e 
artigos. Resultados e Discussão:  O objetivo do capítulo é realizar 
uma revisão sobre as principais alterações apresentadas no 
desenvolvimento motor, nas características das crianças com a 
síndrome, na abordagem contextual do controle motor e suas 
alterações, discorrendo sobre os distúrbios fonoarticulatórios e 
explorando a importância do acompanhamento familiar, desvendando 
os medos e inseguranças que envolvem a chegada de um filho 
sindrômico, sua inserção na educação infantil e o desenvolvimento de 
suas habilidades sociais. Ressalta ainda a importância da intervenção 
precoce da equipe multidisciplinar e o impacto positivo da adoção de 
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um protocolo de estimulação precoce para as crianças. Investiga 
também as possibilidades de desenvolvimento do potencial cognitivo, 
motor e social. Conclusão: Os comportamentos foram 
identificados e observados de acordo com o ambiente dos 
portadores da síndrome, norteando as condutas e o desenvolvimento 
de protocolos de intervenção precoce, objetivando a promoção de 
saúde, a autonomia, o desenvolvimento, a inserção social e 
principalmente a qualidade de vida dessas crianças. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Distúrbios da Fala. Relações 
Interpessoais. Intervenção Educacional Precoce. Inclusão Escolar. 
Deficiências do Desenvolvimento. 
 
Abstract 
Down syndrome (DS) consists of the genetic alteration produced by 
the presence of an extra chromosome in pair nº 21, the genetic 
alteration affects the individual's development, and is responsible for 
certain physical, cognitive and social characteristics. Methodology: the 
chapter was prepared based on a bibliographic review in the Medline, 
Lilacs, Scielo and Google Scholar databases, books, magazines and 
articles were read. Results and Discussion: The objective of the 
chapter is to carry out a review of the main changes presented in motor 
development, in the characteristics of children with the syndrome, in 
the contextual approach to motor control and its changes, discussing 
the phonoarticulatory disorders and exploring the importance of 
monitoring family, unveiling the fears and insecurities that involve the 
arrival of a syndromic child, his insertion in early childhood education 
and the development of his social skills. It also highlights the 
importance of early intervention by the multidisciplinary team and the 
positive impact of adopting an early stimulation protocol for children. It 
also investigates the possibilities of developing cognitive, motor and 
social potential. Conclusion: The behaviors were identified and 
observed according to the environment of the patients with the 
syndrome, guiding the conduct and the development of early 
intervention protocols, aiming at health promotion, autonomy, 
development, social insertion and especially the quality of life. these 
children's lives. 
 
Keywords: Down Syndrome. Speech Disorders. Interpersonal 
Relations. Early Intervention. Educational Mainstreaming. 
Education Developmental Disabilities.  
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Resumen 
El síndrome de Down (DS) consiste en la alteración genética 
producida por la presencia de un cromosoma extra en el par nº 21, la 
alteración genética afecta el desarrollo del individuo y es responsable 
de ciertas características físicas, cognitivas y sociales. Metodología: 
el capítulo se preparó en base a una revisión bibliográfica en las bases 
de datos Medline, Lilacs, Scielo y Google Scholar, se leyeron libros, 
revistas y artículos. Resultados y discusión: El objetivo del capítulo es 
llevar a cabo una revisión de los principales cambios presentados en 
el desarrollo motor, en las características de los niños con el 
síndrome, en el enfoque contextual del control motor y sus cambios, 
discutiendo los trastornos fonoarticulatorios y explorando la 
importancia del monitoreo. familia, desvelando los miedos e 
inseguridades que implican la llegada de un niño sindrómico, su 
inserción en la educación de la primera infancia y el desarrollo de sus 
habilidades sociales. También destaca la importancia de la 
intervención temprana por parte del equipo multidisciplinario y el 
impacto positivo de adoptar un protocolo de estimulación temprana 
para niños. También investiga las posibilidades de desarrollar el 
potencial cognitivo, motor y social. Conclusión: los comportamientos 
se identificaron y observaron de acuerdo con el entorno de los 
pacientes con el síndrome, guiando la conducta y el desarrollo de 
protocolos de intervención temprana, con el objetivo de promover la 
salud, la autonomía, el desarrollo, la inserción social y especialmente 
la calidad de vida. La vida de estos niños. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Trastornos del Habla. 
Relaciones Interpersonales. Intervención Educativa Precoz 
Integración Escolar. Discapacidades del Desarrollo. 
 
Introdução  
 A Síndrome de Down (SD) é considerada uma desordem 
genética, caracterizada pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, os 
indivíduos que apresentam a síndrome possuem 3 ao invés de 2 
cromossomos nº 21, essa condição genética foi constatada há mais 
de um século por John Langdon Down.  Posteriormente geneticistas 
apontaram outras alterações cromossômicas nessa síndrome, como 
a Translocação (rearranjo de partes entre os cromossomos 
homólogos) e mosaicismo (variação no número de cromossomos nas 
células do corpo). A SD é considerada uma das maiores causas 
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(aproximadamente 18%) de doença mental em pessoas que 
frequentam instituições especializadas. 
 O diagnóstico da SD pode ser realizado durante o período 
gestacional, na fase pré-natal utilizando exames clínicos e inclusive 
após o nascimento da criança. Normalmente os progenitores 
apresentam características genéticas normais, assim é possível 
afirmar que o cromossomo “extra” ocorre ao acaso. Inicialmente a 
Síndrome de Down pode ser identificada pela observação das 
características físicas, muito frequentes em portadores, entre elas 
destacam-se a cabeça mais arredondada, os olhos puxados, e a boca 
pequena. Considerando que ainda não existe cura para a síndrome, 
pesquisadores em todo o mundo priorizam medidas e tratamentos 
para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e facilitar a 
inserção em sociedade. 
 É uma síndrome caracterizada por atrasos no crescimento e 
no desenvolvimento, devido principalmente aos sintomas de 
hipotonia, que consiste na perda de tônus muscular e força de 
determinados músculos. É importante ressaltar que pessoas com 
Síndrome de Down podem atingir todas as capacidades pessoais, 
alcançar autonomia, desenvolver relações interpessoais, amar, sentir, 
aprender, enfim, todas as habilidades necessárias para conquistar 
espaço próprio na sociedade.  
 
Desenvolvimento 
 De modo geral, o aprendizado de pessoas acometidas pela 
SD é demasiadamente lento, entretanto, são extremamente capazes 
de superar limites, desenvolver habilidades durante a alfabetização, e 
desempenhar atividades do cotidiano. Contudo, é necessário grande 
incentivo dos familiares, amigos, equipes multidisciplinares e da 
sociedade como um todo. 
 O processo de exclusão social das pessoas com deficiência 
física ou intelectual é muito antigo. Desde o princípio a sociedade 
infunde problemas para a inclusão desses indivíduos, que muitas 
vezes tiveram seus direitos tomados, impedindo o exercício da 
cidadania, por meio de políticas discriminatórias, que desfavoreciam 
as atividades sociais. 
 A Lei nº 9.393.96 promoveu as mais importantes mudanças 
sociais ocorridas no âmbito socioeducativo, como a importância do 
atendimento educacional da pessoa com deficiência, e a inclusão 
preferencialmente na rede regular de ensino em todos os níveis e 
modalidades. A lei defende a importância de promover oportunidades 
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e experiências para as pessoas com deficiência, proporciona e 
incentiva as habilidades motoras, afetivas, sociais, interpessoais e 
principalmente favorece a aprendizagem, destaca as potencialidades 
e favorece a participação integral na sociedade. 
 O papel da instituição de ensino é essencial para o 
desenvolvimento das crianças com Síndrome de Down, pois nela é 
possível articular o desenvolvimento social e de personalidade com 
experiências cognitivas e sociais, além de incentivar o convívio com 
outras crianças que não apresentam a deficiência. Mesmo que o 
portador da síndrome manifeste déficits cognitivos e dificuldades 
intelectuais, não é possível indicar ou prever seu potencial futuro. 
 De acordo com Rogers e Coleman (1992) o desenvolvimento 
da criança com SD nos primeiros cinco anos de vida é fundamentado 
em quesitos relacionados ao desenvolvimento típico da criança. 
Contudo, os autores inferem que o desenvolvimento motor dessas 
crianças sindrômicas é lento, e observam atraso nas habilidades 
motoras, acompanhado de graus consideráveis de hipotonia 
muscular. O principal fator para justificar esses atrasos, 
caracterizados principalmente por uma comunicação bastante 
expressiva, é a ausência de compreensão, socialização e 
incapacidade de resolução de problemas. 
 A etiologia da Síndrome de Down é relativamente frequente, 
aproximadamente 1 caso a cada 550 bebês nascidos é sindrômico. 
De acordo com dados do Brasil Escola (2005), aproximadamente 100 
mil brasileiros entre adultos e crianças apresentam a síndrome. A 
importância de cuidados especializados que impactam diretamente 
na qualidade de vida e no desenvolvimento dessas pessoas é 
conhecida, bem como considerar a inserção delas na rede regular de 
ensino desde os primórdios da educação infantil. 
 A socialização, ou seja, o processo de integração social 
dessas crianças é considerado uma das tarefas mais importantes, 
observando seu desenvolvimento inicial. Esse processo é 
responsável pelo ajuste fino do comportamento social, compreensão 
de valores e conhecimento de normas que regulam a convivência em 
sociedade. Em 1988, Vygotsky considerou que as relações 
interpessoais são responsáveis pelo autoconhecimento e o meio no 
qual a criança com necessidades especiais é inserida impacta na 
formação de suas habilidades. 
 O processo de interação social e a inclusão escolar de 
crianças com Síndrome de Down, promovem relações interpessoais 
que abrem um leque para a aquisição de inúmeras habilidades 
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sociais, com o intuito de alcançar e incentivar a autonomia, a 
promoção de qualidades nas relações, além de compreensão, 
respeito e aceitação das diferenças do outro, transformando toda a 
sociedade. 
 É imprescindível a inserção das crianças com Síndrome de 
Down no ambiente escolar, de acordo com ANHÃO, PFEIFER E 
SANTOS (2010), pois as crianças com necessidades especiais têm 
reações positivas quando inseridas neste contexto, apresentam-se 
abertas para novas experiências e buscam o contato social, 
estabelecendo uma relação de troca de experiências mútua. Essas 
relações sobrepostas e/ou interpostas possibilitam um imenso avanço 
no desenvolvimento social, uma experiência única de aceitação e 
autoconhecimento tanto para as crianças com Síndrome de Down 
como para as que não apresentam necessidades especiais. 
 Os portadores de Síndrome de Down possuem 
características típicas, entretanto nem todos possuem as mesmas 
condições.  É importante salientar que os indivíduos sindrômicos nem 
sempre apresentam limitações orgânicas, motoras e cognitivas. 
As alterações no sistema nervoso do portador da síndrome são 
responsáveis pelo atraso no desenvolvimento motor e intelectual. A 
estimulação precoce é primordial para promover experiências de 
cunho biopsicossocial e educacional, amenizar os déficits 
apresentados e estimular o desenvolvimento de suas capacidades 
desde os primeiros anos de vida. 
A  ação conjunta de profissionais como fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos é fundamental 
para o direcionamento de atividades que buscam estimular o 
desenvolvimento global saudável do portador da síndrome e sua 
família. Respeitar as particularidades de cada indivíduo poderá 
promover ganhos importantes influenciando positivamente na 
qualidade de vida. O ambiente da criança com síndrome é mediador 
da aprendizagem, comprovadamente, segundo Niccols, Atkinson e 
Pepler (2003), que identificaram a capacidade das crianças em 
solucionar problemas no ambiente familiar e escolar, além de 
estimular as funções cognitivas. 
 
Controle Motor 
 Como observado em inúmeros estudos, crianças com alguma 
necessidade especial, acometimento físico ou mental, necessitam de 
mais tempo para alcançar a maturidade motora para o 
desenvolvimento de atividades do cotidiano. 
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 Em crianças com Síndrome de Down esse aprendizado é 
ainda mais moroso. A hipotonia é um fator determinante para o atraso 
do desenvolvimento de motricidade fina e global. Apesar de 
possuírem características peculiares, é possível afirmar que os 
ganhos motores almejados estão diretamente relacionados com os 
estímulos aos quais essas crianças serão submetidas precocemente, 
após o nascimento, na infância e adolescência para a aquisição da 
autonomia psicomotora e na fase adulta enfatizando o aprendizado 
voltado à produção e trabalho. 
 Para análise de ganhos motores, especificamente nessas 
crianças, é regularmente utilizada a escala de desenvolvimento motor 
(EDM), que objetiva avaliar o desenvolvimento motor do período de 2 
a 11 anos de idade, avaliando quantitativamente a idade motora com 
um quociente motor. Assim é possível determinar as áreas fortes e 
fracas da motricidade e auxiliar o planejamento do programa de 
intervenção motora. 
 De acordo com o estudo proposto por Santos et al (2010), 
quando submetidas à programas de estimulação precoce e 
intervenções multidisciplinares, as crianças com Síndrome de Down 
atingiram níveis motores mais satisfatórios, além disso, foi possível 
observar avanços positivos na idade e no quociente motor geral. Vale 
ressaltar a importância de um programa baseado em atividades 
lúdicas, pois incentivam mais a participação das crianças.  
 O programa de atividades motoras foi eficiente nos âmbitos 
relacionados ao equilíbrio, coordenação motora, motricidade 
grosseira e motricidade fina, todavia inúmeros autores afirmam que a 
área de desenvolvimento mais comprometida nas crianças com 
Síndrome de Down é a linguagem, com evidentes dificuldades 
gramaticais e sintáticas, abordadas adiante. 
 Outra forma de avaliar o nível de desenvolvimento motor de 
crianças com Síndrome de Down é a escala que analisa habilidades 
motoras grossas (Gross Motor Function Measure – GMFM) e um 
instrumento que avalia o desenvolvimento global da criança (Bayley 
Scales of Infant Development – BSID). Nesses dois instrumentos é 
possível avaliar a motricidade das crianças antes e após 12 meses de 
intervenção motora, as variáveis constatadas são as dependentes do 
desenvolvimento global da criança, do ritmo de desenvolvimento 
motor e da qualidade do movimento. O estudo de J. Health Sci Inst. 
(2011) constatou que a curva de ganhos motores estabilizava quando 
a criança completava três anos de idade, a partir dessa informação 
concluiu que as crianças com SD necessitam de mais tempo para 
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atingir algumas habilidades motoras à medida que aumenta a 
complexidade dos movimentos. Os programas desenvolvidos com a 
participação de pais e profissionais devem ser baseados em decisões 
sobre as intervenções motoras, antecipando a aquisição das novas 
funções motoras. 
 Grande parte dos programas de intervenção precoce 
baseados no desenvolvimento motor de crianças e adolescentes com 
SD têm como objetivo principal a antecipação da marcha. 
Costumeiramente usa-se mini esteira ergométrica para a aquisição 
dessa modalidade motora de grande importância, além do estímulo 
da marcha esse protocolo incentiva inclusive os movimentos sentar e 
levantar, o que também contribui para a qualidade de vida, pois esses 
movimentos proporcionam mais independência para as crianças. 
Essa teoria corrobora com a maioria dos pesquisadores no que diz 
respeito aos benefícios de um protocolo de intervenções motoras 
precoces. 
 
Os Distúrbios Fonoarticulatórios na Síndrome de Down e a 
Intervenção Precoce 
 Voltando a falar em distúrbios fonoarticulatórios e nas 
principais características das crianças com Síndrome de Down, 
algumas delas estão diretamente relacionadas com os distúrbios 
supracitados, o rosto da criança apresenta contorno mais achatado 
devido, principalmente, aos ossos faciais pouco desenvolvidos. As 
pálpebras são estreitas e levemente oblíquas, as orelhas são 
consideradas menores. O pescoço pode ter uma característica mais 
larga e grossa, a cavidade oral tem tamanho reduzido e podem 
apresentar alterações nos órgãos que compõem o sistema 
estomatognático, o que deixa essas crianças mais propensas aos 
distúrbios fonoarticulatórios. Outro fator extremamente importante é a 
presença de hipotonia muscular, que provoca um desequilíbrio entre 
as forças dos músculos orais e faciais, alterando significativamente a 
arcada dentária, promovendo projeção mandibular e contribuindo 
para que a língua fique em posição inadequada. 
 É relevante mencionar o padrão respiratório dessas crianças, 
normalmente a predominância é oral, o que provoca alterações no 
palato e dificulta a articulação dos sons, prejudicando a fala. É de 
suma importância conhecer e caracterizar os distúrbios 
fonoarticulatórios, e promover o acompanhamento das principais 
alterações no processo de crescimento, pois isso permite melhor 
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compreensão das alterações abordadas na reabilitação, contribui com 
a evolução terapêutica em todos os aspectos.  
 Normalmente as alterações fonoarticulatórias refletem 
problemas de execução motora que comprometem funções 
fonatórias, na respiração, na ressonância, na articulação e na 
prosódia. Inúmeros fatores podem contribuir para o desfecho dessas 
funções, dentre eles a função auditiva, função tátil, função 
proprioceptiva e função visual. A linguagem é considerada o aspecto 
mais importante a ser trabalhado na criança com SD, com o 
amadurecimento dessa função é possível que a criança se 
comunique, expresse suas vontades, e exponha seus sentimentos. 
Independentemente de a criança ser portadora de SD ou não é 
imprescindível a estimulação precoce, pois um misto de fatores 
externos e internos funciona como condutor elétrico que torna 
possível todo aprendizado humano de forma saudável e eficiente. É 
importante que a criança receba estímulos em todos os 5 sentidos e 
tenha experiências motoras. 
 O trabalho das equipes multiprofissionais é extremamente 
importante e abrangente. Não consiste apenas na orientação dos pais 
acerca da forma como devem segurar ou brincar com o bebê. A 
estimulação precoce engloba práticas específicas e individualizadas 
utilizadas para desenvolver a capacidade da criança, conforme seu 
grau de comprometimento e fase de desenvolvimento, para promover 
a inclusão social e a qualidade de vida. 
  A estimulação tardia tem impacto substancial no 
desenvolvimento fonoarticulatório dessas crianças. Protocolos de 
intervenção precoce estão diretamente ligados ao alcance de 
melhores resultados. A identificação dessas alterações é fundamental 
para nortear condutas de reabilitação nas diversas modalidades, 
proporciona bons ganhos terapêuticos. 
 
O Impacto na Socialização Infantil da Criança com Síndrome de 
Down 
 "Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 
de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade com as demais pessoas". 
 O nascimento de um filho constitui grande acontecimento na 
vida de uma família, exige mudanças e reestruturação de papéis, 
especialmente dos genitores, para receber o novo membro. Tornar-
se progenitor representa mudanças na associação e no 
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funcionamento de toda a família, modifica o equilíbrio entre trabalho, 
amigos, irmãos, pais e mães (BRADT, 1995). 
 Todo ser humano precisa construir sua autonomia e ter a 
oportunidade de desenvolver plenamente suas competências 
pessoais e sociais dentro de um sistema inclusivo, que respeite suas 
dificuldades e limitações, mas também potencialize sua capacidade. 
Uma das principais habilidades pessoais é a autoestima, ou seja, o 
autoconhecimento e a valorização pessoal. É conhecer e aceitar 
nossas forças e fraquezas. Portanto, precisamos construir nossa 
identidade como indivíduos únicos. A construção da identidade é um 
fenômeno complexo que pode começar no nascimento do bebê ou 
antes. Pois, o nascimento de uma criança com deficiência intelectual 
confronta a expectativa dos pais, e a família é acometida por uma 
situação inesperada. Os planos para essa criança são abdicados, e a 
experiência de parentalidade deve ser ressignificada. A família passa 
por um processo de superação até que ‘aceite’ a criança com 
deficiência mental e institua um ambiente familiar propício para a 
inclusão dela. 
 Essa construção é estruturada pelas próprias experiências, 
através da autoimagem percebida pelo outro. Ao nascer, o bebê tem 
um projeto de vida, um lugar imaginado e planejado na família pelos 
pais, mesmo inconscientemente. Esta criança cresce de acordo com 
as expectativas dos pais e demais pessoas que cuidam dela. Neste 
lugar de expectativas ela se identifica com a imagem que os outros 
têm de dela, conforme cresce, e com a percepção interna de si, desta 
forma modela sua personalidade. Seu desenvolvimento ocorre por 
intermédio desta identidade atribuída e construída, que pode ser 
fantasiosa, amorosa, real, idealizada, distorcida, infantilizada, 
rejeitada etc. 
 A criança percebe suas habilidades e características, se é 
desajeitada, simpática, sensível, tímida, amorosa, agressiva e demais 
comportamentos, desta forma construirá uma imagem de si. Bem 
como sua autoestima, que servirá de base para enfrentar a vida, suas 
relações afetivas, relações no trabalho, e outras formas de 
relacionamento na vida.  
 Quando a criança nasce com a Síndrome de Down, o conceito 
de deficiência cria estigmas e induz ao choque traumático do ideal de 
bebê fantasiado pelos pais. A identidade é uma necessidade básica 
do ser humano, pois é como um selo da personalidade. É evolutiva e 
está em contínua mudança. Não é uma característica dada, mas se 
desenvolve e faz parte da história de cada indivíduo. Muitas limitações 
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daqueles com Síndrome de Down não são devidas apenas à anomalia 
cromossômica, mas podem estar relacionadas com a forma como a 
criança é percebida em seu contexto afetivo, familiar e social. 
Independentemente de o bebê ter sido acometido por uma síndrome 
ou doença orgânica, é uma criança e precisa que suas necessidades 
afetivas sejam atendidas, como brincar, interagir, estimular, cantar e 
ter muito amor e atenção. 
 Continua sendo um sujeito psíquico, com emoções e 
percepções, necessita do estabelecimento de um vínculo seguro com 
os pais e cuidadores. Portanto, a deficiência não significa 
incapacidade de demandar o próprio desejo, necessidades 
psicoafetivas ou impedimento para ser responsável e crescer. 
Quando a pessoa com Síndrome de Down inicia a adolescência 
começa a crise, as demandas afetivas, sexuais, de ser humano 
produtivo, criativo, social, independente e com autonomia aparecem. 
É estabelecido o caos, se mantém na infantilização da dependência 
dos pais ou segue o curso de desenvolvimento para ingressar no 
mundo adulto, fortemente associado à esfera do mundo do trabalho. 
 
A Inserção da Criança com Síndrome de Down na Educação 
Infantil 
        No contexto escolar, o ensino regular é um marco na vida de 
qualquer criança. Entram em cena desafios como o aprendizado de 
diversos conteúdos escolares e a convivência com colegas mais 
velhos no momento do intervalo. As brincadeiras, tão presentes na 
educação infantil, começam a perder espaço conforme o 
compromisso de estudar ganha importância. A transição do primeiro 
para o segundo segmento do ensino fundamental pode ser difícil para 
vários alunos, tenham Síndrome de Down ou não. A atitude positiva 
da escola ao receber o aluno é essencial, além disso, um plano de 
transição bem preparado precisa ser elaborado para que a trajetória 
escolar do aluno seja mais tranquila para ele, seus pais e para a 
equipe de educadores. 
 Crianças com Síndrome de Down que estudam com colegas 
sem deficiência beneficiam não só a si, mas aos outros alunos da 
escola. A convivência com crianças de desenvolvimento considerado 
normal é muito importante para as crianças com Síndrome de Down. 
Os colegas servem de exemplo de comportamentos e conquistas 
apropriadas para a idade, contribuem para o desenvolvimento social 
e emocional. O aprendizado e o desenvolvimento da capacidade de 
relacionamento dependem das oportunidades de interação com 
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crianças da mesma idade ou de idades diferentes em situações 
diversas. Cabe ao professor promover atividades individuais ou em 
grupo, respeitando as diferenças e estimulando a troca entre as 
crianças. 

Na adolescência, experimentam frequentes dificuldades para 
estabelecer e manter relações com os amigos na escola, e as figuras 
de autoridade. Suas habilidades sociais começam a falhar. A suposta 
docilidade, afeição e cooperação interpessoal atribuídas às pessoas 
com Síndrome de Down podem ser consideradas respostas de 
concordância e submissão às exigências e solicitações do meio, 
moldadas por condições de aprendizagem específicas, assimiladas 
no contexto familiar, escolar e social. Portanto, é imprescindível que 
o indivíduo tenha desenvolvido suas habilidades pessoais para 
conseguir se manter motivado em uma tarefa, querer crescer, ser 
responsável, desejar aprender, tendo seus próprios sonhos de futuro. 
 As habilidades sociais são comportamentos específicos que 
resultam em interações positivas e abrangem comportamentos 
verbais e não-verbais, necessários para a comunicação interpessoal 
efetiva. Estas habilidades são comportamentos aprendidos e 
socialmente aceitáveis que propiciam a interação com os outros, 
evitam comportamentos não aceitáveis, como a agressividade, auto 
sabotagem e a destrutividade, que geram interações sociais 
negativas. Tais habilidades, quando ativas, facilitam a iniciação e 
manutenção de relações sociais positivas, contribuem na aceitação 
de colegas, e resultam principalmente, no ajustamento escolar 
satisfatório. 
 As habilidades sociais dependem das variáveis ambientais, 
do aspecto cognitivo e da interação entre esses dois fatores. 
Podemos encontrar, em pessoas com Síndrome de Down, déficits em 
habilidades sociais, pois alguns fatores pessoais e ambientais podem 
estar relacionados aos déficits de habilidades sociais do indivíduo, 
que poderão apresentar-se através de comportamento mais 
assertivo, passivo ou agressivo. 
 A construção da identidade adulta está intimamente ligada à 
função de trabalhar, executar tarefas e se relacionar com pessoas, 
pois a entrada no mundo do trabalho representa a entrada no mundo 
adulto e, para tal, este repertório de habilidades pessoais e sociais 
precisa ser desenvolvido nas pessoas com Síndrome de Down. Este 
processo é difícil para todos e mais complicado para as pessoas com 
Síndrome de Down. Para elas, ter uma atividade, trabalhar e ter um 
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emprego significa ter uma forma de cumprir e atender suas 
necessidades pessoais, econômicas e relacionais. 

Na inserção e atuação profissional de pessoas com 
deficiência intelectual, a dimensão da escolha da profissão é 
suprimida por diversas situações impostas pela condição de trabalho 
e contratação. O trabalho é definido apenas por fazer um trabalho ou 
ter um emprego, mas em internalizar o papel do trabalhador como ser 
humano adulto e capaz, reconhecendo seu poder, valores, 
competências, assumindo as responsabilidades, deveres e direitos 
envolvidos e aceitar os outros em sociedade como seres humanos 
independentes e autônomos. Por isso, é muito importante que pais e 
profissionais auxiliem as pessoas com Síndrome de Down na 
aquisição das habilidades pessoais e sociais, desenvolvendo a 
segurança e expressividade social, incentivando o desenvolvimento 
de suas competências pessoais e profissionais, que serão o caminho 
para ingressar no mundo do trabalho e consequentemente no mundo 
adulto. 
 O ser humano, conforme amadurece física e 
psicossocialmente, assume muitas habilidades para enfrentar e 
superar as situações rotineiras, os conflitos, os desafios e as crises 
impostas pela vida, da mesma maneira, as pessoas com Síndrome 
de Down. Para enfrentar essas situações, necessita de manejos 
funcionais para obter sucesso. É necessário, se não urgente, que a 
pessoa com Síndrome de Down esteja inserida em um contexto 
familiar com projetos de vida, e que sua escolarização seja 
fundamentada. Estes enfoques contemplam as habilidades pessoais 
e sociais da pessoa com Síndrome de Down, que poderá desenvolver 
suas competências e habilidades ingressando no mundo adulto. 
 
Desafio Familiar Medos e Inseguranças Enfrentadas pelas 
Famílias de Crianças com Síndrome de Down 

O estudo do processo de adaptação das famílias ao longo do 
desenvolvimento do filho com Síndrome de Down é imprescindível, 
pois é na família que aprenderá questões de inclusão, sendo o 
primeiro grupo de convivência e inclusão. Nestes casos as famílias 
necessitam de suporte psicológico e social, para que consigam lidar 
com o filho da melhor forma possível. Para isto, é preciso propor 
estratégias que auxiliem e deem suporte para as famílias e a pessoa 
com Síndrome de Down, aprimorando o atendimento da psicologia no 
processo adaptativo, e auxiliando outros profissionais que lidam com 
este público. 
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 O relacionamento da família com a pessoa com Síndrome de 
Down possibilita a estimulação das potencialidades deste indivíduo, 
além da promoção de um ambiente acolhedor, objetivando o 
desenvolvimento saudável da relação. É relevante o esclarecimento 
da Síndrome de Down para as famílias, e a sociedade em geral, uma 
vez que auxilia no processo de adaptação e promoção da qualidade 
de vida. Conviver com o outro é convivermos com o que pensamos e 
sentimos sobre o outro. Uma pessoa que tem um filho com Síndrome 
Down não pode mudar o filho que tem, mas pode mudar a forma de 
pensar, sentir e agir com ele. 
 
Conclusão 
 O capítulo descreveu alguns tópicos sobre a interação das 
crianças com Síndrome de Down quando submetidas à intervenção 
precoce da família com a equipe multidisciplinar. Foi observado como 
as crianças com necessidades especiais agem e reagem em 
demandas que são impostas socialmente e no âmbito familiar. É 
importante frisar que a inclusão social e familiar traz inúmeros 
benefícios para o desenvolvimento sensorial e motor, além de 
estabelecer vínculos de maneira geral. Incentivam o processo familiar 
de aceitação de suas necessidades e o processo de 
autoconhecimento.  
 Permitiu conhecer comportamentos que podem ser 
observados no ambiente de ação das crianças, serviu como norteador 
de condutas e para o desenvolvimento de protocolos de intervenção 
precoce, que objetivam a promoção de saúde, autonomia, 
desenvolvimento, inserção social e qualidade de vida. 
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CAPÍTULO 19 
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Resumo 
O tema deste capítulo é Síndrome de Down e as Cardiopatias 
Congênitas. Investigou-se o seguinte problema: “Quais as principais 
cardiopatias apresentadas em pessoas com síndrome de Down nos 
três primeiros meses de vida?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: “As 
cardiopatias congênitas mais comuns nas pessoas com síndrome de 
Down são as chamadas cardiopatias congênitas acianóticas, dentre 
elas a Comunicação Interatrial e a Comunicação Interventricular”. O 
objetivo geral desse capítulo é “apresentar as principais cardiopatias 
congênitas cianóticas e acianóticas que acometem as pessoas com 
síndrome de Down”. Os objetivos específicos são: “descrever e 
conceituar as cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas”; 
“definir síndrome de Down e suas principais características”; 
“especificar as cardiopatias congênitas mais comuns em pessoas 
com síndrome de Down” e, por fim, “associar essas cardiopatias com 
a atuação da fisioterapia”. Este trabalho é importante para um 
profissional da saúde devido à possibilidade de agregar novos 
conhecimentos, necessários para contribuir com a atuação 
profissional nas intervenções e orientações à família; para a ciência, 
é relevante por aprimorar e valorizar o trabalho científico, contribuir na 
divulgação e visibilidade do tema, ressaltando a importância da 
interdisciplinaridade e da comunicação entre as diversas áreas da 
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saúde; agrega à sociedade já que o conhecimento científico é 
essencial para o desenvolvimento humano, tanto pelos fatores 
sociais, psicológicos, ambientais e econômicos, desmistificando 
paradigmas discriminatórios. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
teórica com duração de três meses.  
 
Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas. Síndrome de Down. 
Fisioterapia. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Down Syndrome and Congenital Heart 
Diseases. The following problem was investigated: "What are the main 
heart diseases presented in people with Down syndrome in the first 
three months of life?". The following hypothesis was considered “The 
most common congenital heart diseases in people with Down 
syndrome are the so-called congenital heart diseases, among them 
Interatrial Communication and Interventricular Communication”. The 
general objective of this chapter is “To present the main cyanotic and 
acyanotic congenital heart diseases that affect people with Down 
syndrome”. The specific objectives are: “to describe and conceptualize 
cyanotic and acyanotic congenital heart diseases”; “Define Down's 
Syndrome and its main characteristics”; "Specify the most common 
congenital heart diseases in people with Down Syndrome" and, finally, 
"associate these heart diseases with the performance of 
Physiotherapy". This work is important for a health professional due to 
the possibility of adding new knowledge, necessary to contribute to 
professional performance in interventions and guidance to the family, 
for science, it is relevant for improving and valuing scientific work, 
contributing to the dissemination and visibility the theme, emphasizing 
the importance of interdisciplinarity and communication between 
different areas of health; it adds to society since scientific knowledge 
is essential for human development, both due to social, psychological, 
environmental and economic factors, demystifying discriminatory 
paradigms. This is a qualitative theoretical research lasting three 
months. 
 
Keywords: Congenital heart diseases. Down´s Syndrom. 
Physiotherapy. 
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Resumen 
El tema de este capítulo es el síndrome de Down y las enfermedades 
cardíacas congénitas. Se investigó el siguiente problema: "¿Cuáles 
son las principales enfermedades del corazón presentadas en 
personas con síndrome de Down en los primeros tres meses de 
vida?". Se consideró la siguiente hipótesis: "Las cardiopatías 
congénitas más comunes en personas con síndrome de Down son las 
llamadas cardiopatías congénitas, entre ellas la comunicación 
interauricular y la comunicación interventricular". El objetivo general 
de este capítulo es "Presentar las principales enfermedades 
cardíacas congénitas cianóticas y acianóticas que afectan a las 
personas con síndrome de Down". Los objetivos específicos son: 
"describir y conceptualizar las enfermedades cardíacas congénitas 
cianóticas y acianóticas"; "Definir el síndrome de Down y sus 
características principales"; "Especifique las enfermedades cardíacas 
congénitas más comunes en personas con síndrome de Down" y, 
finalmente, "asocie estas enfermedades cardíacas con el rendimiento 
de la fisioterapia". Este trabajo es importante para un profesional de 
la salud debido a la posibilidad de agregar nuevos conocimientos, 
necesarios para contribuir al desempeño profesional en 
intervenciones y orientación a la familia, para la ciencia, es relevante 
para mejorar y valorar el trabajo científico, contribuyendo a la difusión 
y visibilidad el tema, enfatizando la importancia de la 
interdisciplinariedad y la comunicación entre diferentes áreas de la 
salud; agrega a la sociedad ya que el conocimiento científico es 
esencial para el desarrollo humano, tanto por factores sociales, 
psicológicos, ambientales y económicos, que desmitifican los 
paradigmas discriminatorios. Esta es una investigación teórica 
cualitativa que dura tres meses. 
 
Palabras clave: Cardiopatías congénitas. Sindrome de Down. 
Fisioterapia. 
 
Introdução 

As cardiopatias congênitas acometem em torno de 40% de 
crianças que nascem com síndrome de Down, segundo Tecklin (2002, 
p. 251). Quando diagnosticada precocemente, a maioria dos 
problemas obtém resultados positivos, com altos índices de sucesso. 
Por outro lado, índices negativos podem causar transtornos, tanto no 
desenvolvimento da criança e nas intervenções terapêuticas como na 
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repercussão do diagnóstico para a vida familiar. (BARRETO et al., 
2016). 

Em meados do século XX, com o crescente progresso das 
técnicas interventivas e diagnósticas na área da saúde, inclusive nas 
cirurgias cardíacas, as pessoas com síndrome de Down tiveram uma 
elevação da sobrevida e o reconhecimento de suas potencialidades, 
o que viabilizou o surgimento de programas educacionais visando à 
escolarização, à profissionalização, à independência e a melhora na 
qualidade de vida (BRASIL, 2013). 

Este trabalho se propõe a responder: “Quais as principais 
cardiopatias apresentadas em pessoas com síndrome de Down nos 
três primeiros meses de vida?”. Diante de uma perspectiva de que 
50% das crianças nasçam cardiopatas, necessitando de exames 
cardiológicos, ainda que não haja ausculta de sopros cardíacos, para 
a identificação de cardiopatias, dentre as quais: comunicação 
interatrial, comunicação interventricular e defeito de septo 
atrioventricular total são as mais comuns, conforme descrito em 
Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down (BRASIL, 
2013). 

Dentre a origem multifatorial das malformações 
cardiovasculares, o ambiente e os fatores genéticos, destacam-se 
como os mais relevantes (BARRETO et al., 2016). Cabe salientar que 
é fundamental a conscientização da sociedade sobre a importância e 
o reconhecimento da diversidade humana, oferecendo oportunidades 
em igualdade de condições às pessoas com deficiências, para que 
convivam em comunidade, exercendo seus direitos (BRASIL, 2013). 
Assim, faz-se necessário o conhecimento das áreas que necessitam 
de suporte para que a pessoa com síndrome de Down possa superar 
suas limitações e o processo de inclusão social possa ser exitoso. 

A hipótese levantada frente ao problema em questão é que a 
síndrome de Down, apesar de não ser considerada uma doença, 
apresenta características que causam complicações limitantes e até 
fatais, como é o caso das cardiopatias provenientes das 
malformações cardíacas congênitas. 

 A síndrome de Down tem sua origem na alteração do 
cromossomo 21, que pode ocorrer de três maneiras diferentes: 96% 
dos casos apresentam a trissomia clássica, 1% apresentam o 
mosaicismo e 3,5% desenvolvem a síndrome de Down por 
translocação gênica (BISSOTO, 2005, p. 81). As complicações 
acarretadas pela síndrome de Down mais comuns são as deficiências 
cardíacas, a hipotonia, disfunções respiratórias e alterações 
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sensoriais, das quais visão e audição são as principais (BISSOTO, 
2005, p. 81).  

Neste contexto, as cardiopatias congênitas influem de modo 
direto no prognóstico dos pacientes, apesar de as malformações 
citadas, interferirem no curso clínico dessas crianças (BROLETTE, 
1970). 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar as principais 
cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas nas pessoas com 
síndrome de Down e incapacidades associadas. Os objetivos 
específicos são definir o perfil das cardiopatias congênitas em 
crianças com síndrome de Down desde o nascimento, analisando os 
tipos mais frequentes e as incapacidades associadas para, 
finalmente, estabelecer informações que contribuam tanto com a 
equipe multidisciplinar quanto aos familiares, para o desenvolvimento 
das pessoas com síndrome de Down. 

No século XVII deu-se início a identificação das cardiopatias 
congênitas (BEHRMAN; KLIEGMAN, 2004). Segundo Ebaid et al. 
(1993), as deficiências cardíacas se classificam clinicamente como 
cianóticas e acianóticas. A malformação cardíaca corresponde de 3 a 
5% das mortes em recém-nascidos, sendo a mais comum das 
anomalias congênitas isolada (BELO; OSELANE; NEVES, 2016). A 
Sociedade Brasileira de Pediatra (2020) ressalta a importância do 
diagnóstico preciso e precoce, contribuindo para estimulação 
imediata e para uma melhor qualidade de vida a médio e longo prazo, 
destacando que cardiopatias congênitas e hipotireoidismo são mais 
suscetíveis em pessoas com síndrome de Down. 

Os objetivos específicos desse capítulo são: “descrever e 
conceituar as cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas”; 
“definir síndrome de Down e suas principais características”; 
“especificar as cardiopatias congênitas mais comuns em pessoas 
com síndrome de Down” e, por fim, “associar essas cardiopatias com 
a atuação da fisioterapia”.  

Segundo Hockenberry (2011), cianóticos e acianóticos são 
classificações dos defeitos cardíacos que apresentam ou não a 
coloração azul da pele e das mucosas devido à falta de oxigenação 
do sangue, e outro a caracterização hemodinâmica, como o aumento 
ou a diminuição do fluxo de sangue no pulmão, oclusão do fluxo 
sanguíneo na parte externa do coração e fluxo sanguíneo misto.  

Em 1866, o médico pediatra John Langdon Down descreveu 
e publicou pela primeira vez sinais e sintomas da síndrome, que levou 
seu nome (BRASIL, 2013). A síndrome de Down ou trissomia 21, é 
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uma alteração genética do cromossomo 21, podendo ocorrer por 
trissomia livre, translocação ou mosaicismo, segundo a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (2020). 

Este trabalho se justifica por considerar a importância de 
buscar novos conhecimentos sobre a síndrome de Down, sobre todos 
os aspectos, de modo a revertê-los em benefícios sociais, culturais, 
ambientais e econômicos para as pessoas com síndrome de Down e 
suas famílias. E compartilhar estas informações de forma simples e 
significativa, contribuindo com a capacitação da equipe 
multidisciplinar visando uma integração entre estes profissionais, pais 
e familiares, favorecendo a satisfação real das necessidades das 
crianças e de suas famílias. 

A importância desta pesquisa para a ciência é aprimorar e 
valorizar o trabalho científico e contribuir para a divulgação e 
visibilidade do conhecimento sobre o perfil das pessoas com 
síndrome de Down, nos mais variados aspectos. 

 Apesar de ser relevante para ciência, constitui um 
contraponto que de certa forma as novas conquistas não chegam de 
forma adequada às equipes da saúde, familiares e educação, 
segundo Silva e Kleinnhans (2006). 

A importância desta pesquisa para a sociedade se dá ao fato 
de que a participação social e o acesso ao conhecimento de novas 
técnicas e aprimoramentos serem essenciais para o desenvolvimento 
e inclusão social de pessoas com Síndrome de Down. Tanto pelos 
fatores sociais, psicológicos, ambientais e econômicos, como na 
questão de que a síndrome de Down não deve ser considerada uma 
doença e não deve impedir que este indivíduo tenha igualdade de 
oportunidades por falta de informações, desconhecimento de seus 
direitos e por preconceitos ainda existentes na sociedade (BOFF, 
CAREGNATO, 2008). 

A metodologia desta pesquisa deu-se por meio de um 
levantamento teórico, bibliográfico, com fundamento em artigos 
científicos e livros acadêmicos, bem como em leis, doutrinas e 
jurisprudências. A pesquisa desenvolvida foi do tipo exploratória a 
partir do conhecimento de bases textuais. 

Por se tratar de artigo de revisão, a base de busca das 
informações obtidas procedeu-se por meio da consulta aos 
indexadores eletrônicos de pesquisa Scielo, Google Acadêmico, 
Revistas Científicas e livros acadêmicos, bem como em leis, doutrinas 
e jurisprudências acerca do tema. Foram selecionados cinco artigos 
científicos, extraídos de busca realizada a partir das seguintes 
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palavras-chaves: Cardiopatias Congênitas, Cianóticas, Acianóticas e 
Síndrome de Down; um livro acadêmico e as Diretrizes de Atenção à 
Saúde de Pessoas com Síndrome de Down (SD), publicadas pelo 
Ministério da Saúde em março de 2020 (SBP, 2020). 

Foram definidos como critérios de inclusão dos artigos 
científicos os artigos com até seis autores(as) em que, pelo menos 
um(a) dos(das) autores(as) é mestre(a) ou doutor(a), além da 
exigência de se tratar de artigo publicado em revista acadêmica com 
ISSN. Esta pesquisa de revisão de literatura teve o tempo previsto de 
três meses. No primeiro mês realizou-se o levantamento do 
referencial teórico; no segundo mês, a revisão da literatura; no terceiro 
mês, a elaboração dos elementos pré-textuais e pós-textuais que 
compõem todo o trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, na qual os autores 
trataram os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, 
considerando os aspectos relevantes levantados pelos seus 
respectivos autores. A pesquisa é qualitativa por se tratar de uma 
revisão de literatura e por haver um tratamento qualitativo das 
informações. 

A metodologia usada nesta pesquisa é a pesquisa 
bibliográfica por se tratar de uma revisão de literatura. Na revisão de 
literatura, configura-se por levantamentos de artigos para 
desenvolvimento, podendo ser divididos em capítulos. 
(GONÇALVES, 2019, p.32).  
 
A Síndrome de Down e as Cardiopatias Congênitas  
 
As cardiopatias congênitas 

As cardiopatias congênitas são problemas decorrentes de 
malformações na estrutura do coração durante a fase de 
desenvolvimento do embrião que podem comprometer tanto a 
sobrevivência como a qualidade de vida do paciente (SANTAN, 
2010).  

Em geral, são alterações que interferem no fluxo de sangue 
cardíaco que circula entre suas quatro cavidades e válvulas. Há 
também problemas que comprometem o fluxo nos vasos sanguíneos 
que entram ou que saem do coração. Do lado direito, o coração 
recebe o sangue venoso que seguirá para o pulmão para receber 
oxigênio enquanto que, do lado esquerdo o sangue oxigenado é 
bombeado para nutrir todo o organismo (PORTO, 1997). 
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As cardiopatias congênitas afetam esse processo já que, em 
alguns casos, as cavidades se comunicam quando não deveriam; em 
outros, a comunicação que deveria haver não existe e, em outros, há 
estreitamentos ou obstruções que interferem na chegada ou na saída 
do sangue. Há, ainda, casos em que ocorre a combinação de duas ou 
mais dessas alterações (HANNUM, 2018). 
 Assim, há vários tipos de cardiopatias congênitas, um 
problema que, segundo o Centers for Disease Control and Prevention, 
norte-americano, afeta aproximadamente 1% das pessoas nascidas 
por ano. A forma mais comum de cardiopatia congênita é a 
comunicação interventricular (BRAVO et al., 2011).  
 A maioria das cardiopatias congênitas são descobertas ainda 
na fase embrionária, graças ao ecocardiograma fetal. Esse 
diagnóstico permite a programação de uma intervenção logo após o 
parto nas cardiopatias que podem levar a óbito precocemente 
(SANTAN, 2010). 
 O diagnóstico intra-útero tem auxiliado na diminuição da 
mortalidade dos recém-nascidos com cardiopatias graves. No 
entanto, há casos em que a doença é identificada apenas na vida 
adulta, quando pode ser tratada. Apesar de todos os avanços de 
diagnóstico e tratamento, ainda existem doenças congênitas que 
levam ao óbito (SANTAN, 2010). 
 Para as principais cardiopatias congênitas existem várias 
causas. Entre elas, medicamentos, radiação, patologias como rubéola 
e vírus Cosakie B, e intenções de abortos. Fatores genéticos e fatores 
maternos, que incluem as doenças crônicas como a diabetes ou a 
fenilcetonúria mal controladas, também se destacam. Além disso, 
consumo de álcool, exposição a toxinas ambientais e infecções 
também podem aumentar consideravelmente a probabilidade de uma 
anomalia cardíaca (STOLL et al., 1998).  

As cardiopatias congênitas podem provocar ou não cianose 
(coloração azul-arroxeada da pele, leitos ungueais ou das mucosas). 
Por isso, são classificadas em cianóticas e acianóticas. 
 A característica mais evidente das cardiopatias acianóticas 
que cursam com fluxo aumentado no pulmão é o cansaço fácil e 
episódios de pneumonia de repetição. Já a coarctação da aorta tem 
como principal característica a hipertensão arterial. 

As cardiopatias congênitas acianóticas são as mais 
frequentes. Entre elas, estão: 
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• Comunicação Interventricular (CIV) – Ocorre quando existe um 
orifício entre as duas câmeras ventriculares do coração. A 
comunicação pode ser perimembranosa, muscular ou subarterial. 
• Comunicação Interatrial (CIA) – Essa malformação representa 
aproximadamente 5% a 10% de todos os defeitos cardíacos 
congênitos. Tem prevalência em pacientes do sexo feminino e pode 
apresentar-se de quatro formas anatomicamente diferentes: CIA tipo 
ostium secundum (CIA OS), que está presente em cerca de 75% dos 
casos, CIA tipo ostium primum (CIA OP), defeito do seio venoso (CIA 
SV) e defeito do seio coronário (CIA SC) (MIKKELSEN; POULSEN; 
NIELSEN, 1990; MOURATO; VILLACHAN; MATTOS, 2014; VILAS 
BOAS; ALBERNAZ, COSTA, 2009). 
• Persistência do Canal Arterial (PCA) – Na fase intraútero existe um 
vaso sanguíneo chamado Canal Arterial que liga a artéria aorta à 
artéria pulmonar. Em aproximadamente 48 horas após o nascimento, 
esse canal se fecha. O não fechamento desse vaso consiste na 
Persistência do Canal Arterial. Essa condição é mais comum em 
bebês prematuros (PORTO, 1997).  
• Coarctação da Aorta (CoAo) – É um estreitamento da artéria aorta 
em sua porção torácica descendente ocasionando a dificuldade da 
passagem do sangue nesse local, o que eleva a pressão nas artérias 
do cérebro e membros superiores e diminuição da pressão arterial 
nas vísceras e membros inferiores.  
 A característica mais evidente das cardiopatias cianóticas é a 
coloração azulada dos lábios e da pele, principalmente mediante 
esforço físico. Esse é um sinal que mostra que os tecidos não estão 
sendo oxigenados de forma suficiente. 

 
As cardiopatias cianóticas mais comuns são: 
• Tetralogia de Fallot – É a combinação de quatro defeitos 
cardíacos: a comunicação interventricular, a estenose pulmonar, a 
dextroposição da aorta e a hipertrofia do ventrículo direito (PORTO, 
1997). 
• Transposição das Grandes Artérias – Ocorre quando a aorta se 
origina no ventrículo direito e a artéria pulmonar no ventrículo 
esquerdo, resultando em circulações pulmonares e sistêmicas 
paralelas independentes. Assim, o sangue oxigenado não chega aos 
tecidos corporais, a menos que se faça uma abertura que conecte os 
lados direito e esquerdo do coração. O diagnóstico é feito por meio de 
ecocardiografia e o tratamento definitivo é a correção cirúrgica. A 
transposição das grandes artérias (TGA) pode ser do tipo dextroTGA 
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(d-TGA), quando a aorta fica à direita e à frente da artéria pulmonar, 
partindo do ventrículo direito ou levoTGA (l-TGA), quando a aorta está 
à esquerda e na frente da artéria pulmonar. Cerca de 30 a 40% dos 
pacientes têm defeito do septo ventricular; até 25% têm obstrução da 
via de saída do ventrículo esquerdo (MATTOS et al, 1994). 
• Atresia Tricúspide – É a ausência completa da válvula tricúspide 
que causa um hipofluxo pulmonar. Está associada ao mau 
desenvolvimento do ventrículo direito ou a um defeito do septo atrial 
ou a hipoplasia da artéria pulmonar ou a estenose da valva pulmonar. 
A circulação é mantida com a derivação da direita para a esquerda 
pela Comunicação Interatrial (MATTOS et al, 1994). A mortalidade é 
elevada desde as primeiras semanas de vida e o tratamento cirúrgico 
paliativo pode ser realizado, a depender da gravidade e do número de 
anomalias associadas. Ainda, como características da malformação, 
o paciente apresentava CIV ampla e estenose pulmonar ausente 
(MATTOS et al, 1994). 
• Anomalia de Ebstein – É a doença congênita mais comum da valva 
tricúspide e é caracterizada por aderência das cúspides posterior e 
septal de forma anômala na parede do ventrículo direito, aumentando 
a cavidade atrial. Suas manifestações clínicas bem como seu 
tratamento são variáveis conforme o grau de comprometimento da 
válvula (MATTOS et al, 1994). Pacientes com alterações discretas 
podem ser assintomáticos e ter diagnóstico incidental na 
adolescência ou na idade adulta. Já os pacientes com malformação 
grave apresentam cianose desde o nascimento, cardiomegalia e 
longos murmúrios holossistólicos. Os ruídos cardíacos apresentam-
se hipofonéticos, na primeira e na segunda bulha cardíaca, pela falta 
de coaptação das cúspides da valva atrioventricular direita e pelo 
hipofluxo pulmonar, respectivamente. Crianças acima de 10 anos e 
adultos, com frequência, apresentam arritmias (STOLL, 1998). Os 
pacientes podem vir a óbito devido a falência cardíaca, hipoxemia e 
hipoplasia pulmonar. Alguns pacientes podem apresentar dispneia 
mediante ao esforço físico, insuficiência cardíaca direita, palpitações, 
síncope e embolia paradoxal. Em alguns recém-nascidos, segundo 
Bravo et al. (2011), pode-se haver melhora espontânea à medida que 
há diminuição da pressão arterial pulmonar com consequente 
melhora da capacidade ventricular direita, adequando a demanda do 
fluxo sanguíneo pulmonar (BRAVO et al, 2011). O diagnóstico é 
realizado por meio de avaliação clínica, ECG, radiografia de tórax, 
ecodoppler-transtorácico, oximetria com exercício. Para os adultos 
também podem ser solicitados: teste de esforço, holter, estudo 
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eletrofisiológico (quando há histórico de palpitações e síncopes ou 
arritmias), angiocoronariografia em pacientes com risco de doença 
arterial coronariana ou nos indivíduos com mais de 40 anos de idade 
(BRAVO et al, 2011). 
• Defeito do septo atrioventricular (DSAV) – É a junção 
atrioventricular sem as válvulas cúspides. No lugar delas há um 
grande anel com um orifício (defeito de septo total) ou dois orifícios 
(defeito de septo parcial) que enviam sangue dos átrios para os 
ventrículos (DUARTE; COSTA; GORLA, 2017). No Defeito de Septo 
Atrioventricular Total (DSAVT), obrigatoriamente, há uma 
Comunicação Interatrial (CIA) e uma Comunicação Interventricular 
(CIV). Cerca de 50% dos pacientes com este defeito são pessoas com 
síndrome de Down. Já no Defeito de Septo Parcial, temos apenas 
uma Comunicação Interatrial como defeito associado e, nesse caso, 
os sintomas manifestam-se de forma mais branda (DUARTE; COSTA; 
GORLA, 2017). 

Nas cardiopatias não corrigidas, o aumento do volume 
sanguíneo e o consequente aumento do retorno venoso, associados 
à diminuição da resistência vascular periférica, provocam um 
aumento do shunt D-E, com o aumento também da cianose. (PORTO, 
1997). 
 
A Síndrome de Down 

A síndrome de Down (SD) tem registros antigos na história do 
homem, sendo os primeiros trabalhos científicos datados a partir do 
século XIX. Ao longo da história, há relatos de crianças com SD sendo 
retratadas principalmente por pintores como Andrea Mantegna (1431-
1506) e Jacob Jordaens (1539-1678). Em 1838, um médico chamado 
Esquirol fez referência à síndrome em um dicionário de Medicina 
(LAURSEN, 1976). 
 Na Grécia Antiga, era comum que pessoas com deficiência 
intelectual fossem abandonadas ou eram afogadas. Os romanos 
tinham leis que permitiam o assassinato dessas pessoas. Na Europa, 
durante o período da Idade Média, na Europa, quando a religiosidade 
ditava as regras culturais, as pessoas com deficiência eram 
consideradas bruxas ou seres angelicais e divinos. No período do 
Nazismo, Hitler mandou esterilizar entre 300 e 400 mil pessoas com 
deficiência e, mais tarde, exterminar entre 200 e 250 mil pessoas com 
deficiência física e intelectual (LAURSEN, 1976). 
 Registros de diversos povos ao longo da história mostram 
que, possivelmente, houve pessoas com síndrome de Down em 
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diferentes continentes desde 5.200 anos antes de Cristo. Além de 
indícios de esculturas e obras de arte em diversos continentes, há 
estudos que apontam para a possibilidade de pessoas com síndrome 
de Down terem sido retratadas em pinturas dos séculos XV e XVIII. 
(LOPEZ; CAMPOS JUNIOR, 2010). 

A síndrome de Down, como uma manifestação clínica, só 
começou a ser divulgada por meio dos estudos científicos realizados 
no século XIX. O médico britânico John Langdon Haydon Down foi o 
precursor desses trabalhos sobre crianças com deficiência mental, 
que foram influenciados pelos conceitos evolucionistas da época 
(LOPEZ; CAMPOS JUNIOR, 2010). 
 Por muitos anos, a síndrome de Down foi designada como 
mongolismo até que essa nomenclatura inadequada foi substituída 
por trissomia do par 21 ou síndrome de Down. 
 A síndrome descrita por John Down baseava-se no conjunto 
de sinais e sintomas que levavam o paciente a apresentar atraso no 
desenvolvimento de uma maneira geral, atraso das suas funções 
motoras, assim como das suas funções mentais. Dentre as principais 
causas que podem provocar a síndrome é a alteração do cromossomo 
21 do DNA, os indivíduos apresentam um cromossomo a mais nesse 
par (LOPEZ; CAMPOS JUNIOR, 2010). 

As crianças com síndrome de Down podem apresentar ainda 
outros sintomas, dentre eles: a redução do tônus muscular, o pescoço 
curto, implantação baixa das orelhas, frouxidão ligamentar 
generalizada com aumento da amplitude articular, defeitos de origem 
cardiogênica, problemas na audição e na visão (LOPEZ; CAMPOS 
JUNIOR, 2010). 
 Com relação ao sistema nervoso central, os ossos do crânio 
são mais delgados e o fechamento precoce das fontanelas pode 
acontecer. O cérebro pode apresentar volume e peso menores do que 
o esperado. Nas áreas do córtex cerebral, hipocampo e cerebelo, o 
número de neurônios encontra-se reduzido (SILVA; KLEINNHANS, 
2006). 
 As pessoas com síndrome de Down apresentam também 
alterações da tireoide, obesidade, baixa estatura, arcada dentária 
pequena, entre outras (DOHERTY, 2004). 
 É importante lembrar que nem todas as características 
descritas aparecerão em todas as crianças com a síndrome 
(DOHERTY, 2004). 
 Para identificação precoce da síndrome, durante a gestação, 
o ultrassom morfológico fetal realizado entre a décima primeira e 
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décima quarta semana de gestação, avalia, por meio da translucência 
nucal, a quantidade de líquido contido na nuca, sugerindo a presença 
de alguma malformação ou síndrome, dentre elas, a síndrome de 
Down, que só pode ser confirmada pelos exames de amniocentese e 
amostragem das vilosidades coriônicas (DOHERTY, 2004). 
 Depois do nascimento, o diagnóstico clínico ainda deve ser 
ratificado pelo estudo do cariótipo, que também serve para predizer o 
risco de recorrência da alteração em outros filhos do casal. Esse risco 
tende a aumentar em mulheres com mais de 40 anos de idade 
(LOPEZ, CAMPOS JUNIOR, 2010). 
 A ultrassonografia durante a gestação revela algumas 
características físicas e a triagem sérica dos níveis plasmáticos 
anormais da mãe no final do 1º trimestre, fazem a contagem da 
proteína A, da alfafetoproteína, da beta-hCG, do estriol não conjugado 
e da inibina no início do 2º trimestre (15 a 16 semanas de gestação), 
sugerindo também alterações indicativas de síndrome no feto. Mais 
recentemente, tem sido realizada a triagem pré-natal não invasiva 
(TPNI), na qual o DNA fetal é testado a partir do exame de sangue da 
mãe (LOPEZ, CAMPOS JUNIOR, 2010). 
 Quando a suspeita de síndrome de Down se dá pelas 
alterações evidenciadas na ultrassonografia ou testes de triagem do 
soro materno, recomenda-se a confirmação antes do nascimento 
(amostragem do vilo-coriônico e/ou amniocentese) e após o 
nascimento (testes por análise do cariótipo e/ou análise 
cromossômica por microarranjo). Quando o diagnóstico não é 
realizado durante o pré-natal, o neonato terá o diagnóstico com base 
nas anomalias físicas e confirmado por testes citogenéticos. 
 Após o nascimento, devido às possíveis alterações 
morfofuncionais das pessoas com síndrome de Down, algumas 
avaliações e acompanhamentos em áreas específicas devem ser 
realizados, dentre eles: 
• Ecocardiografia: nos períodos de pré-natal, perinatal, pós-natal e 
nos primeiros anos de vida; 
• Triagem da tireoide (níveis do hormônio estimulante da tireoide 
[TSH]): no nascimento, aos 6 meses, aos 12 meses e então 
anualmente; 
• Avaliação da audição: no nascimento, a cada 6 meses até o 
restabelecimento da audição normal (aproximadamente aos 4 anos 
de idade), então anualmente; 
• Avaliação oftalmológica: ao nascimento, aos 6 meses e, depois, 
anualmente até os 5 anos; então a cada 2 anos até os 13 anos e cada 
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3 anos até os 21 anos de idade (ou mais frequentemente como 
indicado); 
• Crescimento: peso, altura e perímetro cefálico devem ser 
acompanhados nas consultas periódicas, de acordo com os 
protocolos estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria 
(2020), utilizando as curvas de crescimento específicas para as 
crianças com síndrome de Down; 
• Estudo do sono para investigação de apneia obstrutiva do sono: 
realizado aos quatro anos de idade. 
 A triagem de rotina por meio de radiografia para investigar a 
instabilidade atlantoaxial e exames para detecção de doença celíaca 
não são mais recomendados, desde que o exame clínico periódico se 
apresente sem alterações. (LOPEZ, CAMPOS JUNIOR, 2010). 
 
As cardiopatias congênitas nas pessoas com síndrome de Down 
 Para determinar a prevalência de cardiopatias congênitas nas 
pessoas com síndrome de Down iremos descrever os tipos mais 
frequentes e avaliar os fatores associados. 
 Ressaltamos que o diagnóstico da síndrome de Down nem 
sempre é realizado durante a gestação. Independentemente do 
momento da confirmação do diagnóstico, esse é sempre um período 
muito delicado para as famílias, cercado de muita apreensão e 
preconceitos. 
 Para que as crianças ganhem cada vez mais expectativa de 
vida e, principalmente, qualidade de vida, algumas predisposições 
precisam ser bem monitoradas, como é o caso das cardiopatias 
congênitas, que são as anormalidades na estrutura ou função do 
coração presentes antes mesmo do nascimento que podem ser 
tratadas e controladas (SANTAN, 2010). 
 Mas qual a relação entre as cardiopatias e a síndrome de 
Down?  

Como a síndrome de Down é uma alteração genética que 
ocorre no período de formação e desenvolvimento fetal, a formação 
do tecido cardiovascular, que ocorre entre a sexta e a décima semana 
de gestação, também pode sofrer alterações. Imagine que durante a 
formação do coração ocorre uma interrupção no processo. Essa 
parada pode provocar diversas malformações. Uma delas é a não 
formação das válvulas cardíacas do lado direito ou esquerdo. Essa é 
uma das intercorrências mais graves que pode acontecer, sendo 
chamada de defeito do septo atrioventricular total, como já foi 
abordado anteriormente (SANTAN, 2010). 
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 Essa é a malformação que apresenta sintomatologia mais 
grave e evidente, de modo a comprometer o desenvolvimento global 
da criança. Mas é bom ressaltar que não são todas as crianças que 
apresentam o quadro com esta gravidade. De acordo com a 
intensidade, algumas cardiopatias são consideradas mais simples. 
Nesses casos, um problema diferente se manifesta, como a abertura 
da parede que separa os ventrículos (cardiopatia de comunicação 
interventricular) ou da parede entre os átrios (cardiopatia de 
comunicação interatrial). Em ambos os casos, as válvulas dos lados 
esquerdo e direto ficam bem formadas (SANTAN, 2010). 
 As cardiopatias congênitas ocorrem, aproximadamente, em 
oito a cada cada mil nascidos vivos e sua incidência é considerada 
baixa no Brasil e na América Latina (cerca de 1%) (BASTOS, 2013). 
Apesar disso, as cardiopatias congênitas revestem-se de relevante 
importância, pois, dentre as inúmeras possibilidades de defeitos, 
encontram-se anomalias com alterações anátomo funcionais, 
acarretando desde discretas modificações hemodinâmicas até 
situações mais complexas (ARAGÃO et al., 2013; BASTOS, 2013). 
 A doença cardíaca contribui significativamente para a 
morbidade e mortalidade de crianças com SD, que podem 
desenvolver insuficiência cardíaca, doença pulmonar vascular, 
pneumonia ou insuficiência de crescimento. Nos primeiros dias de 
vida, os sintomas ou sinais podem estar ausentes ou serem mínimos, 
apesar da presença de anomalias significativas da doença cardíaca 
(BELO; OSELAME; NEVES, 2016).  
 Na SD, as malformações cardíacas ocorrem em 40% a 50% 
dessas crianças e a mais frequente é o defeito de septo 
atrioventricular (30% a 60%), seguida do defeito do septo ventricular 
(cerca de 30 %). Outras cardiopatias são: a comunicação interatrial 
ostium secundum (cerca de 10%), a persistência do canal arterial e a 
tetralogia de Fallot. Em torno de vinte anos de idade, podem ocorrer 
o prolapso da valva mitral associado ou não ao da valva tricúspide e 
o refluxo aórtico (BRAV et al., 2011). 
 Uma patologia relativamente frequente nas pessoas com SD, 
é o defeito do septo atrioventricular (DSAV), que é uma malformação 
cardíaca que representa cerca de 3% das cardiopatias congênitas em 
geral, e está normalmente relacionado ao indivíduo com SD, sendo 
este o problema mais representativo. O DSAV completo inclui uma 
valva atrioventricular única, uma comunicação interatrial tipo ostium 
primum e uma comunicação interventricular de via de entrada. A 
característica principal é o hiperfluxo pulmonar que se manifesta 
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precocemente nas primeiras semanas de vida. Isto ocorre 
basicamente em decorrência de alterações anátomo-funcionais. 
Ainda em decorrência desta patologia, os indivíduos com SD sofrem 
uma complicação pulmonar criando uma hiper-resistência, gerando 
uma doença vascular oclusiva nos meses seguintes, ao contrário das 
crianças que não possuem a síndrome (BASTOS, 2013). 
 
Considerações Finais 

Em virtude dos fatos mencionados, percebe-se que, nos 
primeiros meses de vida, a principal cardiopatia apresentada pelas 
pessoas com síndrome de Down é o Defeito do Septo Atrioventricular 
Total (DSAVT), em que os sintomas são mais importantes, impedindo 
o desenvolvimento normal do bebê. Mas é bom ressaltar que não são 
todas as crianças que apresentam o quadro com esta gravidade. 
Os pacientes com síndrome de Down também apresentaram 
frequências de CIV, HP e PCA significativamente maiores do que os 
não sindrômicos. 

Pelos aspectos analisados, observamos que cerca de metade 
das crianças nascidas com síndrome de Down apresentam algum 
defeito congênito no coração. Essas malformações estruturais 
ocorrem nos três primeiros meses de gravidez, e nem sempre são 
detectados nos exames realizados durante o pré-natal.  

Para que diagnósticos mais precisos sejam obtidos, se faz 
necessária a realização do ecocardiograma fetal bimensional com 
Doppler, que pode detectar, inclusive, a existência de um problema 
cardíaco. 

A translucência nucal, realizada na décima segunda semana 
de gestação, pode indicar uma alteração quando medidas da nuca 
maiores de 3mm são encontradas. Nesses casos, o médico 
responsável pelo pré-natal, recomenda um cariótipo (exame genético) 
e a realização de ECO fetal. 

Saber acerca da prevalência das cardiopatias congênitas em 
pessoas com síndrome de Down, traz aos profissionais que lidam com 
esse público um conhecimento sobre um aspecto importante que 
pode afetar diretamente as intervenções, sejam elas clínicas, 
terapêuticas ou educacionais. 

A síndrome de Down hoje é amplamente discutida e 
estudada, mas ainda há uma escassez de pesquisas que possam 
fazer uma relação entre os achados específicos de cada área e as 
pessoas com síndrome de Down, de modo a construir um perfil mais 
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integrado da síndrome, contribuindo para um olhar menos 
fragmentado do indivíduo.  
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CAPÍTULO 20  
PSICOMOTRICIDADE EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE 

DOWN71 
 

Psychomotricity in Children with Down Syndrome 
 

Psicomotricidad en Niños con Síndrome de Down 
 

Carla Chiste Tomazoli Santos72 
Fernanda Julia Paiva Oliveira73 

Fellipe Costa Silva74 
 

Resumo 
O tema deste capítulo é Psicomotricidade em Crianças com Síndrome 
de Down. Investigou-se o seguinte problema: “Qual a importância de 
se trabalhar a psicomotricidade em crianças com síndrome de 
Down?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: “A psicomotricidade poderá 
ajudar a se desenvolver melhor?”. O objetivo geral é “demonstrar as 
principais dificuldades e limitações da síndrome, bem como também 
demonstrar estratégias de melhora no desenvolvimento psicomotor”. 
Os objetivos específicos são: “demonstrar a importância da 
fisioterapia na síndrome de Down”; “os benefícios da estimulação 
precoce”; e “a importância do acompanhamento familiar”. Este 
trabalho é importante para um profissional da saúde por esclarecer 
métodos práticos e eficazes para a melhora do desenvolvimento da 
psicomotricidade; para a ciência, é relevante por acrescentar a 
importância de estar atento aos cuidados que a patologia apresenta; 
agrega à sociedade pelo fato de ajudar famílias que tenham uma 
criança com síndrome de Down. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
teórica com duração de dois meses. 
 

 
71 Este artigo contou com a revisão linguística da professora Esp. Érida Cassiano 
Nascimento e com a diagramação do professor Esp. Danilo da Costa.  
72 Mestre em Ciência da Saúde; Bacharel em Fisioterapia. Afiliação institucional: 
Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires (FACESA). CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4472348871314866. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5729-
7904. E-mail: Carlachiste@senaaires.com.br. 
73 Graduando (a) em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires Fernanda Júlia Paiva 
Oliveira. CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/3225317773161875. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-5927-3543. E-mail: fernandajuliarh@hotmail.com. 
74 Graduando (a) em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires Fellipe Costa Silva.CV 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9593324181419665. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
8989-4685. E-mail: fellipedh1@gmail.com. 
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Palavras-chave: Síndrome de Down. Psicomotricidade. Cuidados. 
Fisioterapia. Desenvolvimento. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Psychomotricity in Children with Down 
Syndrome. The following problem was investigated: "What is the 
importance of working with psychomotricity in children with Down 
syndrome?". The following hypothesis was considered “Will 
psychomotricity help you to develop better?”. The general objective is 
“to demonstrate the main difficulties and limitations of the syndrome, 
as well as to demonstrate strategies to improve psychomotor 
development". The specific objectives are: “to demonstrate the 
importance of physiotherapy in Down syndrome"; "the benefits of early 
stimulation”; and “the importance of family support”. This work is 
important for a health professional because it clarifies practical and 
effective methods for improving the development of psychomotricity; 
for science, it is relevant for adding the importance of being attentive 
to the care that pathology presents; it adds to society by helping 
families who have a child with Down syndrome. This is a theoretical 
qualitative research lasting two months. 
 
Keywords: Down's syndrome. Psychomotricity. Care. Physiotherapy. 
Development. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Psicomotricidad en niños con síndrome 
de Down. Se investigó el siguiente problema: "¿Cuál es la importancia 
de trabajar con psicomotricidad en niños con síndrome de Down?". La 
siguiente hipótesis se considero: "¿Te ayudará la psicomotricidad a 
desarrollarte mejor?". El objetivo general es "demostrar las principales 
dificultades y limitaciones del síndrome, así como demostrar 
estrategias para mejorar el desarrollo psicomotor". Los objetivos 
específicos son: “demostrar la importancia de la fisioterapia en el 
síndrome de Down”; “los beneficios de la estimulación temprana”; y 
“la importancia del apoyo familiar”. Este trabajo es importante para un 
profesional de la salud porque aclara métodos prácticos y efectivos 
para mejorar el desarrollo de la psicomotricidad; para la ciencia, es 
relevante para agregar la importancia de estar atento a la atención 
que presenta la patología; se suma a la sociedad al ayudar a las 
familias que tienen un hijo con síndrome de Down. Esta es una 
investigación cualitativa teórica que dura dos meses. 
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Palabras clave: Síndrome de Down. Psicomotricidad. Cuidado. 
Fisioterapia Desarrollo. 
 
Introdução 

O principal objetivo do presente estudo é demonstrar a 
importância da educação psicomotora, as principais necessidades e 
limitações provenientes da síndrome de Down ao que diz respeito 
especificamente à psicomotricidade da criança.  A síndrome traz 
consigo fatores limitantes, ao que diz respeito ao desenvolvimento da 
linguagem, psicomotricidade, cognição e interação social. A 
psicomotricidade em crianças com síndrome de Down se revela na 
dificuldade de equilíbrio, coordenação dinâmica global e coordenação 
motora fina. Partindo deste princípio, faz-se importante a realização 
da educação psicomotora, que irá propiciar beneficamente o 
desenvolvimento das capacidades básicas como as sensoriais, 
motoras e perceptivas. 

A psicomotricidade tem aumentado a sua aplicabilidade no 
que diz respeito ao desenvolvimento neuropsicomotor, em especial 
na educação infantil, colaborando beneficamente ao processo de 
aprendizagem. É possível notar que constantemente surgem novos 
estudos com propostas inovadoras relacionados  à síndrome de Down 
e ao uso da psicomotricidade como campo que estuda e investiga as 
relações diretas entre o psiquismo e a motricidade, sendo válidas em 
crianças em fase de desenvolvimento, crianças com dificuldades ou 
atrasos no desenvolvimento global, pessoas portadoras de 
deficiências, sejam elas de cunho motora, sensoriais, mentais e 
psíquicas. (BARBADO, 2009). 

Este capítulo se propõe a esclarecer as principais limitações 
e dificuldades vivenciadas por crianças portadoras da síndrome. 
Como é possível trabalhar um melhor desenvolvimento 
neuropsicomotor nessas crianças de forma a lhes trazer uma melhor 
qualidade de vida? A síndrome de Down tem características típicas 
de sinais e sintomas que caracteriza um atraso no desenvolvimento 
das funções motoras e mentais, proveniente de uma alteração 
genética; por isso, é necessário que tudo que lhe for ensinado, seja 
no meio escolar ou não, utilize-se de metodologias adaptadas e 
lúdicas, buscando a partir das atividades desenvolvidas o 
aprendizado e assim alcançar o que foi proposto (MOVIMENTO 
DOWN, 2014). 
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O desenvolvimento motor da criança com síndrome de Down, 
assim como qualquer outro ser humano é determinado 
geneticamente, entretanto a criança Down tem o desenvolvimento 
mais lento. Sendo, portanto, a psicomotricidade uma ferramenta 
importante para estimular o seu desenvolvimento. Ela pode ser 
entendida como a educação do homem pelo movimento 
(MÜTSCHELE, 1996). Na prática, pode ser definido como uma base 
para o desenvolvimento psicomotor por meio de um conjunto de 
exercícios de forma dinâmica, se tornando um conjunto de ação e 
conduta.  

 
A motricidade tem um papel fundamental na vida intelectual e constitui 
uma de suas origens. A psicomotricidade é um dos elementos sociais 
na educação pedagógica, pois é, tanto ação como expressão servindo 
de elo entre o sujeito e o meio ambiente. A evolução psicomotora está 
internamente ligada ao descobrimento das coisas, do espaço, do 
tempo, do mundo externo. (MAGALHÃES, 2006, p. 26) 

 
Partindo dos princípios benéficos da psicomotricidade, é 

possível ter uma base fundamental e acreditar que esses benefícios 
fazem a total diferença na vida da criança portadora da síndrome, 
podendo ser oferecida a ela uma melhor qualidade de vida, em 
âmbitos motores, sensoriais, cognitivos e também de interação social. 
Com base nos estudos analisados, a criança com síndrome de Down 
terá uma evolução muito mais significante no seu desenvolvimento se 
obtiver um melhor e correto acompanhamento no que diz respeito ao 
trabalho com psicomotricidade.  

A psicomotricidade é um valioso instrumento para o 
tratamento de crianças com síndrome de Down, pois a prática é 
encontrada em qualquer gesto que envolva o desenvolvimento da 
criança, se preocupando com o corpo em movimento, pois este é um 
dos instrumentos mais poderosos, visando ao conhecimento e ao 
domínio do seu próprio corpo (JONATHAS, MARY, 2012). 

O objetivo geral deste capítulo é demonstrar estratégias de 
melhora no desenvolvimento psicomotor e trabalho fisioterapêutico. 
Sabe-se que as crianças com síndrome de Down possuem 
características distintas, no que diz respeito ao curto tempo de 
concentração, fatigabilidade, entre outros, que são obstáculos ao 
desenvolvimento. Faz-se necessário analisar quais estratégias 
apresentam melhor resultado no acompanhamento e 
desenvolvimento dessas crianças, ou seja, uma forma diferenciada 
de trabalho a ser aplicada. 
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A fisioterapia está direcionada para a elaboração de 
acompanhamentos que estejam de acordo com as necessidades de 
cada paciente e com os problemas relacionados aos ajustes posturais 
frequentes na síndrome de Down, como os atrasos motores – no que 
se refere o sentar e o ficar em pé. Dessa forma, a fisioterapia se 
compromete a realizar treino de marcha, mudanças posturais de 
formas diversas, equilíbrio estático e dinâmico mediante técnicas e 
recursos específicos em solo (ANBAR et al., 2013).  

Os objetivos específicos deste capítulo estão relacionados à 
importância da fisioterapia no desenvolvimento psicomotor aplicada a 
crianças portadoras da síndrome de Down, bem como os benefícios 
da estimulação precoce e também a importância do 
acompanhamento familiar para o melhor desenvolvimento dessas 
crianças. Sabe-se que a Fisioterapia é uma ciência e está relacionada 
à reabilitação do indivíduo portador de alterações de ordem orgânica, 
bem como também está relacionada à prevenção delas, utilizando 
para isso recursos físicos. Portanto, é necessário que se valorize os 
aspectos preventivos e evolutivos da fisioterapia, relacionados aos 
fundamentos da psicomotricidade. 

Para que não permaneça em estado de latência, no que se 
refere ao seu desenvolvimento, toda criança necessita de estímulos, 
de forma a se desenvolver de forma efetiva e aumentar o seu 
potencial (CAMPELLO, 2006). Por meio da fisioterapia muitos 
tratamentos patológicos podem ser realizados, destacando-se as de 
acometimento motor, baseando-se nisto a fisioterapia motora para 
criança com síndrome de Down se consiste em: diminuir os atrasos 
da motricidade, sendo elas de forma dinâmica global ou fina, 
estimulando as reações posturais que são necessárias para o 
desempenho normal do desenvolvimento, e a prevenção de outros 
fatores sendo eles deformidades ósseas ou instabilidades posturais 
(TREVISAN et al., 2007). 

É de extrema importância ressaltar que esta pesquisa, busca 
acrescentar a vida profissional daqueles que estão diretamente 
envolvidos na atenção, prevenção e cuidados necessários para a 
criança com síndrome de Down. Acreditando que as informações aqui 
mencionadas venham a beneficiar o tratamento, que irão trazer 
melhores resultados no que diz respeito ao desenvolvimento da 
criança especial. 

No que diz respeito ao que esta pesquisa significa para a 
ciência, acredita-se que é importante trabalhar com o intuito de estar 
sempre atento e se atualizar com o que o portador da síndrome de 
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Down mais necessita, com relação aos cuidados, atenção e trabalho 
fisioterápico que a síndrome demanda. 

Para a criança portadora da síndrome de Down faz-se 
importante a necessidade de uma inclusão e melhor interação social. 
Por este motivo acredita-se que esta pesquisa vem a acrescentar na 
vida dessas crianças e também daqueles que as rodeiam, em 
especial familiares, não esquecendo de seu ganho em meio a 
sociedade, seja no meio escolar, ou, futuramente, no meio 
profissional, pois um trabalho adequado de psicomotricidade lhe trará 
benefícios futuros, trazendo benefícios de linguagem, físicos, 
motores, sensoriais e interacionais.  

O estudo se constitui de uma pesquisa de caráter 
exploratório, teórico, social e bibliográfica, com fundamentos em 
artigos científicos, utilizando as principais plataformas de artigos 
científicos e livros acadêmicos. 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados artigos e 
livros acadêmicos, em bases de dados bibliográfica como Google 
Acadêmico e Scielo. As principais palavras-chave para a busca da 
pesquisa foram: “Síndrome de Down, Psicomotricidade em Síndrome 
de Down, Fisioterapia em Crianças com Síndrome de Down, Família 
e a Síndrome de Down”. Foram incluídos artigos entre os anos de 
2002 a 2018, relacionados com o desenvolvimento da criança com 
síndrome de Down.  

Artigos relacionados ao desenvolvimento psicomotor em 
crianças normais, ou outros fatores relacionados com a vida adulta do 
indivíduo com síndrome de Down foram excluídos da pesquisa. O 
tempo utilizado para a realização do estudo foi de três meses, sendo 
este tempo necessário para o levantamento de informações 
pertinentes ao assunto abordado, bem como a seleção de trechos e 
paráfrases. No primeiro mês realizou-se o levantamento do 
referencial teórico; no segundo mês, a revisão da literatura; no terceiro 
mês, a elaboração dos elementos pré-textuais e pós-textuais que 
compõem todo o trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa de forma qualitativa, em revisão 
de literatura, buscando compilar informações relevantes ao tema. 
Buscou-se acrescentar informações necessárias nos artigos 
científicos, de forma a destacar os aspectos relevantes levantados 
pelos seus respectivos autores. 
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Psicomotricidade em Crianças com Síndrome de Down 
A psicomotricidade é usada devido seus recursos lúdicos, 

ajudando a criança na busca de suas aquisições e estruturação do 
esquema corporal, facilitando seu aprendizado, sua comunicação, 
maturação neurológica e consequentemente seu desenvolvimento 
motor e cognitivo (COTRIM; RAMOS, 2015).  

Araki e Bagagi (2014) destacam também que o 
desenvolvimento neuropsicomotor da criança com síndrome de Down 
não dependerá exclusivamente da maturação do sistema nervoso 
central, porém, precisará das bases biológicas, sociais e ambientais. 

A participação será de forma integral, baseando-se nas suas 
habilidades motoras, afetivas e intelectuais, criadas a partir dos 
estímulos e limitações realizados no dia a dia (BUENO, 1999). 

Notamos que a psicomotricidade é essencial para o 
desenvolvimento da criança com síndrome de Down, por meio de 
atividades lúdicas e das estimulações precoces na tentativa de 
desenvolver suas aptidões por meio do comportamento psicomotor. 
O desenvolvimento psicomotor das crianças portadoras da síndrome 
é mais vagaroso comparado com crianças que não tem alterações 
neurológicas.  

Segundo Bueno (1999), o desenvolvimento psicomotor pode 
se caracterizar por uma razão que junta o movimento, a construção 
espacial, o ritmo, localizando as posições, os objetivos, a imagem do 
nosso corpo e a palavra.  

Dentro da psicomotricidade estudamos a reeducação 
psicomotora, que tem como finalidade a exploração do próprio corpo 
e da competência dos movimentos, entretanto esses objetivos não se 
resume a isso, mas na conquista do outro e do meio ambiente, 
empregando-o suas melhores atribuições psíquicas, promovendo 
aquisições de princípios posteriores (LAPIERRE, 1986).  

A reeducação psicomotora salienta as experiências corporais, 
considerando a liberdade, a criatividade, e a humanização. Levando-
a a uma metodologia adaptativa através de seu convívio com o mundo 
externo, portanto, se faz preceito a inclusão dessa área no tratamento 
das crianças com síndrome de Down (SCWHARTZMAN, 2003). 

Há diversas maneiras de classificações das funções 
psicomotoras, elas possuem o mesmo conceito, mas o que modifica 
essas classificações são suas formas de organização e distribuição. 
Elementos básicos: esquema corporal, estruturação espacial, 
orientação temporal, lateralidade, ritmo e equilíbrio.  
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• Imagem corporal – É a expressão mental involuntária que 
fazemos do próprio corpo, criada a partir das oportunidades 
que este corpo começa a ser almejado, desejando ser visível 
em seu meio familiar. É a capacidade de a criança vê e se 
reconhecer através de sua imagem refletida no espelho. A 
imagem vem antes do esquema, portando, não há esquema 
corporal sem imagem.  

• Esquema corporal – É o subconsciente do nosso corpo e de 
suas partes. As referências proprioceptivas são responsáveis 
em construírem este saber, à medida que o corpo evolui, 
havendo mudanças e reparos no esquema corporal.  

• Organização espaço-temporal – É a competência de 
nortear-se em um determinado espaço e tempo. É preciso 
distinguir que está dentro ou fora, do que está perto, e do que 
está longe, em cima ou embaixo. Alguns autores descrevem 
a organização espacial e a organização temporal 
individualmente.  

• Lateralidade – É a conscientização bilateral da criança, é a 
percepção em saber o que é esquerda e direita. 

• Ritmo – É a capacidade de se movimentar de forma dinâmica 
e aleatória em uma determinada velocidade.  

• Equilíbrio – É a habilidade de sustentar-se sobre um eixo 
diminuído de sustentação do corpo contando com uma 
combinação adequada de ações musculares estáticas e 
dinâmicas.  

• Tônus – O tônus se dá pela contração dinâmica da 
musculatura estático, através dos impulsos nervosos. Com 
isso, o tônus tem a ação harmoniosa em manter a 
homeostase da musculatura, ajudando a manter a postura 
corporal para cada movimento. Temos como exemplo: as 
crianças Síndrome de Down, elas possuem uma hipotonia, ou 
seja, uma tonicidade ou tensão menor do que o normal, 
fazendo com que aumente a mobilidade e a flexibilidade e 
diminua o equilíbrio e a coordenação. 

 
Cotrim e Ramos (2015) afirmam que a educação psicomotora 

em crianças com síndrome de Down é necessária para desenvolver 
o potencial orgânico, mental, e ainda desenvolver convívio social e 
desempenho em atividade escolar e motora global.  

Sendo assim, para que ocorra um bom desenvolvimento 
psicomotor é essencial que haja uma estimulação, ao qual o indivíduo 
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crie a consciência dos seus movimentos corporais juntamente com as 
emoções vivenciadas, podendo assim, expressa-las por meio dos 
movimentos (BUENO, 1999). A criança com a síndrome poderá ter 
um melhor desenvolvimento em seus aspectos psicomotores, se for 
estimulada desde o seu nascimento. 

Santos e Paula (2017) declaram que a estimulação precoce é 
uma técnica terapêutica que envolve vários estímulos que vão ajudar 
na maturação da criança, estimulando o seu desenvolvimento 
cognitivo, motor e no desenvolvimento da plasticidade neuronal e das 
capacidades individuais. 

A estimulação precoce é indispensável no desenvolvimento 
psicomotor das crianças com síndrome de Down, pois trata de forma 
ampla a evolução do quadro neurológico e funcional. No decorrer 
deste tempo os estímulos são operados no processo do 
desenvolvimento, por meio de atividades que irão acompanhar seu 
crescimento cognitivo. Utilizamos inúmeros exercícios que vão ser 
trabalhados para a promoção das capacidades intelectuais e 
individuais dessas crianças, comparando cada fase do 
desenvolvimento em que se encontra. 

Por meio de brincadeiras são estimuladas as aquisições e as 
capacidades importantes da criança com síndrome de Down, 
mediante algumas interações como a imaginação, a memória, a 
organização, os limites, a atenção e o meio social. As crianças por 
meio do brincar aprendem a realizar atividades individuais, conjuntas 
e de autoconhecimento pessoal. É também uma maneira de estimular 
a autonomia, a autoconfiança e a curiosidade, além, do 
desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. 

Apresentamos alguns estímulos globais que poderão ser 
realizados nas crianças com síndrome de Down: 
 

1. Estimulando o engatinhar: coloque a criança no chão de 
barriga para baixo, esperando-a usar a força das mãos na 
tentativa de levantar o tronco. Se for preciso ajudar a criança, 
coloque sua mão na barriga dela e pressione levemente para 
levantá-la. Ao levantar a barriga da criança, note se ela dobra 
o quadril e move joelhos simultaneamente, na tentativa de 
ficar na posição de quatro apoios. (Guia de estimulação [0-36 
meses]).  



 327 

 
Figura 1 - pt.wikihow.com/Ensinar-um-Beb%C3%AA-a-Engatinhar 

2. De quatro apoios para sentado: com a criança em quatro 
apoios (de barriga para baixo sustentada pelos pés e mãos), 
dobra-se uma das pernas da criança, puxando o tronco no 
sentido de sentado. Deixe as mãos da criança livre, para 
poder usá-las como apoio na frente do tronco, mantendo as 
pernas da criança dobradas, posicionadas de lado. Com sua 
ajuda, eleva o tronco da criança à frente, de maneira que 
possa sentir a criança realizando o movimento e finalizando 
com postura sentada. (Guia de estimulação [0-36 meses]) 

A parte de imagem com identificação de relação rId61 não foi encontrada no 
arquivo.

A parte de imagem com identificação de relação rId61 não foi encontrada no arquivo.

A parte de imagem com identificação de relação rId61 não foi encontrada no arquivo. A parte de imagem com identificação de relação rId61 não foi encontrada no arquivo.
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Figura 2 - http://www.movimentodown.org.br/wp-content/uploads/2015/10/Guia-

de-estimula%C3%A7%C3%A3o-PARA-DOWNLOAD.pdf 
3. Do sentado para de pé com apoio: induza a criança a 

alcançar e segurar a ponta do móvel, aguardando um impulso 
para ficar de pé. Se for necessário ajude-a, apoiando as mãos 
na cintura pélvica da criança, firme os pés da criança no chão 
para evitar deslizamento. Ainda em pé, ajude-a a sentar-se, 
colocando uma mão na barriga e a outra nas costas, aguarde 
que ela mesma possa dobrar os joelhos e se sentar, enquanto 
segura na beirada da mesa ou da superfície. (Guia de 
estimulação [0-36 meses]) 
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Figura 3 - http://www.movimentodown.org.br/wp-content/uploads/2015/10/Guia-

de-estimula%C3%A7%C3%A3o-PARA-DOWNLOAD.pdf  
4. Treino de marcha: em uma superfície antideslizante, iniciar 

colocando a criança de pé com apoio nas axilas, trabalhando 
os primeiros passos. Posteriormente será segurada pelo 
quadril. E em seguida, pelas mãos. O alvo desse estimulo é 
a independência da criança em se locomover de um lugar 
para outro sem qualquer tipo de apoio. Destacando a 
participação de um fisioterapeuta ou da mãe para dá suporte 
na realização do movimento. 
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Figura  4  - https://www.reabkids.com.br/5-dicas-para-estimular-o-bebe-a-ficar-
em-pe/  

Figura  5  - https://www.youtube.com/watch?v=UyAv517cIjU 
Figura  6  -  https://institutopensi.org.br/blog-saude-infantil/como-estimular-o-

desenvolvimento-motor-da-crianca/ 

 
É muito importante que a estimulação precoce seja iniciada 

imediatamente logo após o nascimento, pois as chances de uma 
evolução positiva é muito satisfatório do que um atraso no tratamento. 
Logo, a comunicação destes profissionais em associação com o 
aprendizado motor visa estabelecer ou restabelecer o movimento, 
operando no sentido de mostrar à criança posturas e movimentos 
funcionais, por meio das experiências motoras adequadas. 
 
A Fisioterapia na Síndrome de Down 

A Fisioterapia é crucial no tratamento dos acometimentos 
motores, incluindo a síndrome de Down. Tendo como objetivo 
minimizar os atrasos da motricidade fina e grossa, promovendo as 
estimulações das reações posturais, que são indispensáveis para a 
execução das etapas de desenvolvimento normal; e os cuidados das 
oscilações articulares e de deformidades ósseas (TREVISAN et al., 
2007). 
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A Fisioterapia é uma ciência que estuda, previne e trata os 
distúrbios funcionais do movimento humano, herdada por alguma 
alteração genética ou motora, seja por traumas ou por patologias 
adquirida. Com referencial a biomecânica, a cinesiologia, a fisiologia, 
a biofísica, a anatomia geral do corpo humano e as disciplinas 
comportamentais e sociais (CREFITO/COFFITO). 

O tratamento fisioterapêutico é direcionado para as condições 
do paciente, no caso em estudo destacamos a síndrome de Down, os 
trabalhas feitos serão voltados totalmente para os atrasos motores. À 
fisioterapia irá realizar técnicas de equilíbrio estático e dinâmico no 
solo, treino de marcha e mudanças transposturais (ANBAR et al., 
2013). 

Ao logo desse capítulo podemos notar a importância da 
estimulação precoce no tratamento da criança com síndrome de 
Down, de maneira geral, os estudos evidenciaram que o tratamento 
para ter uma base fidedigna se faz preceito a participação da 
Fisioterapia, pois contribuirá para o melhor desenvolvimento motor e 
comportamental da criança com síndrome Down. A participação da 
fisioterapia será essencial na facilitação das atividades motoras 
adequadas para cada criança, conforme a idade cronológica e 
também conforme a idade motora em que ela se encontra, pois, 
ambos devem ser trabalhados para o aperfeiçoamento de suas 
aquisições e capacidades individuais. Sendo assim, conforme for o 
desempenho do tratamento melhor será alcançado as necessidades 
básicas da criança. 

É importante destacar a Neuropediatra que é uma área da 
Fisioterapia, responsável em atender crianças com distúrbios 
neurológicos, com alterações do crescimento e do desenvolvimento 
motor (VARANDAS, 2016). A atuação do fisioterapeuta na pediatria 
requer um conhecimento teórico e prático sobre as necessidades 
fundamentais da criança, desde as mais básicas até as mais 
específicas, por meio de técnicas especializadas, buscando unir os 
objetivos do tratamento fisioterapêutico com as atividades lúdicas, 
promovendo uma integração da criança com sua família e a 
sociedade.  

São inúmeras as técnicas que a fisioterapia pediátrica utiliza 
para melhorar o desempenho do desenvolvimento neuropsicomotor 
da criança com Down, entretanto, antes de usar qualquer técnica 
específica de estimulação, deve-se primeiro manter uma relação 
estável e de confiança com a criança, pois é a partir daí que o estímulo 
será desenvolvido (JUNIOR, 2015).  
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Dentro dessas inúmeras técnicas podemos destacar alguns 
materiais, equipamentos (rolos, bolas, esteiras, espelhos, andadores 
e entre outros) e brinquedos, que podem e devem ser utilizados no 
tratamento fisioterápico. No qual a presença das atividades lúdicas 
deve ocorrer de maneira espontânea durante os atendimentos, 
apesar de que, a atividade lúdica possa ser conduzida como um 
brincar para a criança, já para o fisioterapeuta isso significa 
estabelecer um objetivo na sessão (FUJISAWA; MANZINI, 2006).  

O fisioterapeuta deve ser capaz não apenas de avaliar 
precisamente a criança, mas sim desenvolver, implementar, modificar 
e dividir de modo inovador com os pais e com outros profissionais, um 
plano de intervenção cuidadosa. Para que se alcance um resultado 
digno no tratamento da síndrome de Down é necessário a 
participação exclusiva e imediata do fisioterapeuta na estimulação 
precoce, pois serão responsáveis em avaliar, diagnosticar e traçar 
uma conduta fisioterapêutica com base na funcionalidade da criança, 
buscando seus limites e suas atribuições. Portanto, faz-se necessário 
um acompanhamento multidisciplinar, devido a cada estímulo ter uma 
área específica para ser estimulado, com isso, faz-se justo a 
participação de uma equipe multidisciplinar e familiar.  
 
Participação Familiar no Tratamento das crianças com Síndrome 
de Down 

Segundo Pereira, Silva e Dessen (2001), a família, mediante 
as relações estabelecidas entre seus membros, podem possibilitar à 
criança um âmbito de crescimento e desenvolvimento, principalmente 
para aquelas com deficiência mental, das quais necessitam de 
cuidados específicos. Portanto, a família será sua primeira ligação 
com mundo.  

Ao descobrir que a criança é portadora de alguma deficiência 
mental será um dos momentos mais difíceis para a família e para cada 
um dos membros, podendo haver um desequilíbrio no convívio, 
principalmente na relação mãe-bebê (BOLSANELLO, 1998), e até 
uma desestruturação inicial, para logo depois encontra-se um 
possível equilíbrio para a adequação do grupo (BRITO; DESSEN, 
1999; PETEAN, 1995; TAVEIRA, 1995). 

O equilíbrio familiar após a chegada de uma criança com 
deficiência é reparado de maneira diferenciada, dependendo dos 
recursos psicológicos utilizados para tal fim. Casarin (1999, p.274) 
afirma que “a família precisa meditar sobre o real significado da 
síndrome de Down para que se possa refazer a imagem tortuosa que 
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possuem. Logo, a família passa a ter uma outra imagem, mais 
consciente e adaptativa, que favoreça seu relacionamento com as 
pessoas portadoras da síndrome”. 

A participação familiar na intervenção precoce tem ajudado 
bastante no desenvolvimento das crianças com atraso motor. 
Entretanto, essa participação pode influenciar de modo positivo, como 
também de modo negativo no desenvolvimento, assim, podendo 
interferir de forma a melhorar ou piorar os efeitos das complicações 
orgânicas e/ou ambientais, quando existentes.  

A estimulação deve ser contínua e se estende como dever de 
casa, por ser onde a criança passa a maior parte do tempo. Para que 
isso aconteça é preciso que a família esteja desposta a proporcionar 
uma qualidade de vida melhor para esses portadores por meio de 
atividade lúdicas, essas atividades são baseadas em brincadeiras em 
que cada uma terá um significado motor. Os responsáveis pelas as 
crianças com síndrome de Down deverão acompanhá-las em todas 
as atividades de estimulação para que possam aprender e 
desenvolver essas atividades em casa.  

Para Knobel (1992), a família é um dos princípios 
fundamentais da nossa sociedade, na qual o indivíduo vive e se 
desenvolve. A partir dessa comunicação familiar, constrói-se 
precocemente a personalidade, composta com suas características 
morais, sociais, éticas e cívicas. Portanto, torna-se imprescindível a 
inclusão da família no processo educacional e terapêutico da criança. 
Por mais que a escola e os profissionais se dediquem na promoção 
do desenvolvimento da criança com síndrome de Down, seu 
desempenho será limitado se não incluírem a família em sua prática 
de ação.   

Ao decorrer dos estudos observamos que a chegada de uma 
criança com síndrome de Down trás para família um desconforto 
estrutural e emocional, pois a falta de conhecimento sobre a síndrome 
acarreta na família uma impotência. Impotência que será influenciada 
no momento de iniciar um tratamento precoce. Existes inúmeros 
fatores que vão interferir nesse ciclo de aprendizado, devido as 
condições socioeconômicas, sociais, culturais e familiar. 

É importante sempre buscar o conhecimento, pois há uma 
quantidade significativa de famílias que não têm conhecimento sobre 
os tratamentos que seus filhos podem ter. Tratamentos que são 
iniciados desde o nascimento até a vida adulta, passando por todas 
as fases do envolvimento motor, iniciando na família, depois na 
estimulação precoce e em seguida na educação escolar 
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Considerações Finais 

O desenvolvimento motor da criança com síndrome de Down, 
tende a ser mais lento do que o normal. Necessitando de tratamento 
especializado e individual, com o objetivo de estimular seu potencial 
perante as dificuldades que irão sofrer ao longo do processo evolutivo 
humano. Para se ter uma qualidade de vida digna, uma criança com 
deficiência necessita da prática de estímulos precoces, que serão 
aplicados conforme a idade motora e cronológica em que a criança se 
encontra. Contudo, está estimulação será dada por meio de técnicas 
lúdicas que nada mais é que atividades dinâmicas (brincadeiras).  

A educação psicomotora é usada pelos profissionais da 
educação infantil que trabalha de maneira divertida, promovendo o 
desenvolvimento pedagógico e cognitivo da criança. Dessa maneira, 
destacamos a educação psicomotora no tratamento da estimulação 
precoce das crianças com síndrome de Down.    

A estimulação precoce é um ramo da fisioterapia, da terapia 
ocupacional, da psicologia, da fonoaudiologia e da pedagogia, áreas 
que são responsáveis pelo desenvolvimento psicomotor da criança 
com síndrome de Down ou de outra patologia neurológicas. No 
decorrer do capítulo notamos em vários momentos a importância da 
estimulação precoce, destacando a busca pelo o aperfeiçoamento 
das aquisições do desenvolvimento neuropsicomotor. 

Podemos também destacar, neste contexto, a fisioterapia 
pediátrica que é uma área da fisioterapia que trabalha em prol da 
criança com acometimento genético, promovendo uma melhora na 
qualidade de vida e prevenindo as consequências dos atrasos 
motores existentes. O fisioterapeuta responsável terá a capacidade 
de avaliar, montar e evoluir uma conduta fisioterapêutica conforme os 
limites e evolução da criança no momento em que estará presente 
fazendo seu tratamento. Com isso, o fisioterapeuta poderá incentivar 
a participação da família no progresso do desenvolvimento, porque as 
sessões são limitadas a horários marcados podendo ter com aquela 
criança apenas uma hora de atendimento, por isso deve-se ter uma 
continuidade do tratamento em casa.  

Quando estimuladas em casa observa-se uma melhora 
significativa e harmoniosa do quadro de desempenho sensório-motor. 
A família é e sempre será o espelho que essas crianças terão para 
criar suas habilidades e personalidades, mesmo que para a família a 
notícia em ter um membro com deficiência menta seja impactante, a 
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busca para mudar esses efeitos, serão importantes para que haja uma 
harmonização familiar. 

Por fim, se faz importante o tratamento imediato e precoce 
das crianças com síndrome de Down, por meio de uma equipe 
multidisciplinar e da parceria familiar com o intuído de prevenir, tratar 
as sequelas dos atrasos motores presentes na criança com síndrome 
de Down. 
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Resumo 
Este capítulo tem como objetivo avaliar a produção bibliográfica de 
nacional sobre o tema a inclusão da pessoa com Síndrome de Down 
no Ensino Superior. Foi realizada uma revisão bibliográfica 
naturalista, as concepções teóricas, leis e as práticas educativas em 
estudos dirigidos à esta população. Para tanto, as buscas ocorreram 
nas bases de dados a Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 
Google Scholar e o acervo da Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS). Foram incluídos 24 artigos e quando 
analisados originou as seguintes categorias: 1) a inclusão da pessoa 
com deficiência no Ensino Superior no Brasil; 2) o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE); 3) o Plano Educacional 
Individualizado (PEI); 4) os estudantes com Síndrome de Down (SD) 
e suas especificidades do desenvolvimento para inclusão. 
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Pode-se concluir que a produção na temática é heterogênea, dispersa 
entre periódicos das áreas, nota-se dificuldade de interpenetração de 
referenciais teóricos e pedagógicos do campo da educação na 
sustentação das práticas educativas efetivas e inclusivas. Sugerem-
se a cooperação e a integração científica entre esses campos visando 
ao protagonismo do sujeito com Síndrome de Down. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Síndrome de Down. Atendimento 
Educacional Especializado. Plano Educacional Individualizado. 
Ensino Superior.  
 
Abstract 
This chapter aims to evaluate the national bibliographic production on 
the subject of the inclusion of people with Down Syndrome in Higher 
Education. A naturalistic bibliographic review was carried out, 
analyzing theoretical conceptions, laws and educational practices in 
studies aimed at this population. For this purpose, searches were 
carried out in the databases of Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Google Scholar and the collection of Latin American and 
Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS). 24 articles were 
included and, when analyzed, originated the following categories: 1) 
the inclusion of people with disabilities in Higher Education in Brazil; 
2) Specialized Educational Assistance (AEE); 3) the Individualized 
Educational Plan (PEI); 4) students with Down Syndrome (DS) and 
their specificities of development for inclusion. It can be concluded that 
the production on the theme is heterogeneous, dispersed among 
journals in the areas, there is a difficulty in interpenetrating theoretical 
and pedagogical references in the field of education in sustaining 
effective and inclusive educational practices. Cooperation and 
scientific integration between these fields are suggested aiming at the 
protagonism of the subject with Down syndrome. 
 
Keywords: Inclusion. Down's syndrome. Specialized Educational 
Service. Individualized Educational Plan. University education. 
 
Resumen 
Este capítulo tiene como objetivo evaluar la producción bibliográfica 
nacional sobre el tema de la inclusión de personas con síndrome de 
Down en la educación superior.Se realizó una revisión bibliográfica 
naturalista, analizando concepciones teóricas, leyes y prácticas 
educativas en estudios dirigidos a esta población. Para ello, se 
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realizaron búsquedas en las bases de datos de la Biblioteca 
Electrónica Científica en línea (SciELO), Google Scholar y la 
colección de Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de 
la Salud (LILACS). Se incluyeron 24 artículos y, cuando se analizaron, 
originaron las siguientes categorías: 1) la inclusión de personas con 
discapacidad en la Educación Superior en Brasil; 2) Asistencia 
Educativa Especializada (AEE); 3) el Plan Educativo Individualizado 
(PEI); 4) estudiantes con síndrome de Down (SD) y sus 
especificidades de desarrollo para la inclusión. Se puede concluir que 
la producción sobre el tema es heterogénea, dispersa entre las 
revistas en las áreas, hay una dificultad para interpenetrar referencias 
teóricas y pedagógicas en el campo de la educación para apoyar 
prácticas educativas efectivas e inclusivas. Se sugiere la cooperación 
y la integración científica entre estos campos con el objetivo del 
protagonismo del sujeto con síndrome de Down. 
 
Palabras clave: inclusión. Sindrome de Down. Servicio Educativo 
Especializado. Plan Educativo Individualizado. Enseñanza superior. 
 
Introdução 
 No presente capítulo, será apresentada a estratégia de 
inclusão da pessoa com Síndrome de Down (SD) no Ensino Superior, 
por meio do Plano Educacional Individualizado (PEI), e sua 
implementação como Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
na educação brasileira. Essa proposta de inclusão já vem sendo 
adotada para estudantes com necessidades educativas especiais, 
mas ainda são grandes os desafios para implementação e sucesso 
nas ações inclusivas.  
 Entretanto, nesse capítulo, este plano será descrito sobre 
procedimentos de sua elaboração e implementação em cada etapa 
da inclusão de uma pessoa com Síndrome de Down no Ensino 
Superior. 
 O AEE é definido como um conjunto de atividades e recursos 
de acesso e pedagógicos que são organizados de forma 
institucionalizada e continuamente. O atendimento implica na 
eliminação de barreiras que possam obstruir o processo de 
escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, e assegura 
condições para a continuidade de estudos em todos os níveis, etapas 
e modalidades de ensino. (BRASIL, 2011). 
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 Há necessidade de uma mudança de paradigma nas 
Instituições Universitárias quando se trata de incluir estudantes com 
deficiência, visto que a aprendizagem e a vida acadêmica desses 
alunos demandam uma nova forma de olhar para esse percurso de 
formação profissional, de maneira inclusiva, pois se esses alunos 
caminharam na Educação Básica, agora eles estão presentes no 
Ensino Superior, e precisam de apoio para se reconhecerem 
enquanto indivíduos atuantes e sentirem inclusos e respeitados nesta 
nova etapa da educação (BOTELHO e OLIVEIRA, 2019).    
 A inclusão escolar na Educação Básica no Brasil mostra 
crescimento contínuo de matrículas de estudantes em Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) e com Professor de Apoio 
Educacional Especializado (PAEE), e aponta a necessidade das 
escolas garantirem na totalidade a inclusão destes estudantes com 
deficiência com um Plano de Atendimento Educacional 
Individualizado (PEI) baseado nas suas peculiaridades (TANNÚS-
VALADÃO e MENDES, 2018). 
 O PEI é um documento redigido, como um contrato, 
que descreve o plano educacional do estudante com necessidades 
educativas especiais quanto aos serviços de apoio na instituição de 
ensino, cujos apontamentos são baseados em avaliações 
aprofundadas dos pontos fortes do aluno, das suas necessidades e 
das habilidades ou comportamentos facilitadores para sua 
aprendizagem. Esse documento é norteador do trabalho educacional, 
que traz diferenciações e individualização de medidas pedagógicas 
necessárias para auxiliar o estudante no alcance de uma 
aprendizagem significativa. Assim, há um entendimento que se deve 
levar em consideração as necessidades do aluno, o currículo padrão 
e a identificação de metas alternativas nas áreas de programas, e 
apresenta-se para o aluno, seus pais e/ou representantes 
legais, e para todos aqueles que têm responsabilidades quanto aos 
objetivos da educação sejam cumpridos (TANNÚS-VALADÃO e 
MENDES, 2018). 
 O Plano Educacional Individualizado (PEI) é estruturado e 
orienta quanto às ações pedagógicas de um ensino individualizado, 
pode ser considerado uma estratégia eficaz na Educação Básica e no 
Ensino Superior para uma intervenção inclusiva da pessoa com 
Síndrome de Down. A hipótese levantada frente ao problema em 
questão foi que por meio de um plano estruturado e de ações 
pedagógicas orientadas, a pessoa com Síndrome de Down pode 
construir sua própria autonomia dentro das suas potencialidades e 
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limitações. Assim sendo, se for acolhida e orientada com ações 
pedagógicas adequadas ao seu ritmo, limitações e potencialidades de 
aprendizagem, esse estudante pode construir sua própria autonomia 
a partir da minimização das barreiras para sua aprendizagem. 
 As contribuições do PEI, quando elaborado de forma 
colaborativa entre os professores, corrobora para adaptação à rotina 
escolar do estudante, na tomada de decisões, contribuindo para o seu 
desenvolvimento e da coletividade (VLIESE e PLETSCH, 2014). Esse 
recurso ainda, possibilita organizar as propostas pedagógicas para o 
estudante de acordo com suas demandas, à medida que oferece 
diretrizes, tanto para os docentes como para os discentes, no que 
tange ao processo pedagógico a ser desenvolvido. 
 A importância do PEI na inclusão escolar justifica-se por ser 
o instrumento primordial para a organização dos conteúdos escolares, 
e do mapeamento das aprendizagens já consolidadas. Quando não 
há esse planejamento, inviabiliza a inclusão escolar, pois o percurso 
de escolarização não apresenta com objetivos e metas a serem 
alcançadas para seu desenvolvimento educacional e social de forma 
individualizada ao estudante (SIQUEIRA, REDING e ESTEF, 2015)  
 O PEI, desde sua elaboração até sua implementação no 
âmbito escolar, deve contar com a participação de todos os 
envolvidos diretamente com o estudante, e a ação pedagógica dos 
professores deve seguir o que foi previsto nesse documento, 
entretanto, o êxito na inclusão desse estudante envolve a participação 
de todos no espaço escolar, visto que professores e equipe 
pedagógica estão comprometidos com essa causa.  
 A importância desta pesquisa é fomentar reflexão acerca da 
deficiência e das ações pedagógicas para inclusão desses estudantes 
na Educação Superior, para que se possa romper as barreiras de 
acesso e permanência.  
É importante que haja uma educação inclusiva no Ensino Superior, 
ao romper com paradigmas de uma educação excludente na 
sociedade brasileira, e para isso, é primordial que estratégias 
pedagógicas articulem acessibilidade, tecnologia, bem como a 
intervenção da equipe docente preparada para trabalhar com a 
diversidade, possibilitando formar egressos autônomos e adaptados 
aos diferentes contextos sociais. 
 Nesse sentido, o presente capitulo teve como objetivo avaliar 
a produção bibliográfica nacional sobre o tema a inclusão da pessoa 
com Síndrome de Down no Ensino Superior.  
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Método 
 Trata-se de uma revisão  narrativa (ELIAS et al. 2012), por 
permitir estabelecer relações com produções anteriores, identificando 
temáticas recorrentes, apontando novas perspectivas, consolidando 
uma área de conhecimento e constituindo-se orientações de práticas 
pedagógicas para a definição dos parâmetros de formação de 
profissionais para atuarem na área, segundo Rocha (1999). 
A revisão de literatura (ou revisão narrativa) é sempre recomendada 
para o levantamento da produção científica disponível e para a 
(re)construção de redes de pensamentos e conceitos, que articulam 
saberes de diversas fontes na tentativa de trilhar caminhos na direção 
daquilo que se deseja conhecer. 
 A questão norteadora para a elaboração da presente revisão 
integrativa consistiu em: “Como incluir uma pessoa com Síndrome de 
Down no Ensino Superior?”  
 Para a coleta de dados foram adotados os seguintes critérios 
de inclusão: artigos científicos, leis e decretos, apenas os que 
continham as palavras inclusão, Síndrome de Down. Atendimento 
Educacional disponíveis on-line referentes a trabalhos em língua 
portuguesa e desenvolvidos no Brasil, com acesso gratuito da 
publicação na íntegra, publicados no período de 2000 a 2019, com 
indexação de periódicos e disponíveis nas bases de dados como 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Google 
Acadêmico.  
 Foram excluídos resenhas, bem como artigos nos quais os 
sujeitos eram pacientes, outros profissionais e familiares e/ou 
descritos em outras línguas, artigos em língua portuguesa publicados 
no exterior, artigos anteriores ao ano de 2000, e que não haviam no 
título ou nas palavras chave as palavras de busca. 
 A estratégia utilizada para obtenção das publicações teve 
como eixo norteador os seguintes descritores registrados nos 
Descritores em Ciências da Saúde (Desc/Biblioteca Virtual de Saúde): 
“inclusão”, “deficiência; Ensino Superior; Atendimento Educacional 
Especializado (AEE); Plano Educacional Individualizado (PEI); 
Síndrome de Down (SD). Utilizou- se o operador boleando AND para 
junção dos descritores. 
Assim, o processo de busca de manuscritos nas referidas bases de 
 dados resultou em um total de 1.164 textos. Desta feita, após 
estabelecer os critérios de inclusão e a leitura prévia dos títulos e 
resumos foram selecionados procedeu-se ao refinamento da amostra 
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total, sendo apresentado um total de (410 artigos), refinando, (234 
artigos). Desse modo, foram selecionados 196 artigos para leitura do 
resumo, para que se pudesse avaliar a coerência dos mesmos com a 
temática proposta.  
 Em seguida, foram selecionados 38 artigos e nestes, foram 
aplicados os critérios de exclusão já detalhados, bem como uma 
análise criteriosa e leitura na íntegra dos artigos.  
 
Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos nas bases 
de dados. 

 
 
 
A busca de artigos, bem como a análise dos resultados e 
considerações ocorreu no período entre março a abril de 2020. 
 
Resultados 
 O período de publicação foram de: 2006 á 2018, deste modo, 
elegeu-se 24 correspondiam aos critérios de inclusão, sendo estes 
incluídos nesse estudo. 
O agrupamento dos estudos entre si originou as seguintes categorias:  
1) a inclusão da pessoa com deficiência no Ensino Superior no Brasil; 
2) o Atendimento Educacional Especializado (AEE); 3) o Plano 
Educacional Individualizado (PEI); 4) os estudantes com Síndrome de 
Down (SD) e suas especificidades do desenvolvimento para inclusão. 
 
Discussão 
 A estratégia de inclusão da pessoa com Síndrome de Down 
no Ensino Superior seguindo os parâmetros do Plano Educacional 
Individualizado (PEI) apresentou-se de maneira diversificada na 
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literatura quanto aos passos para elaboração, assim, o que se 
encontrou foram diferentes modelos de formulários estruturados, com 
os aspectos importantes que deviam ser observados e descritos nas 
intervenções pedagógicas, no processo de ensino e aprendizagem, 
nos aspectos sociais e acadêmicos intrínsecos à formação integral do 
estudante.  
 Buscando uma melhor organização dos conteúdos a serem 
expostos, estes resultados foram  divididos em quatro categorias: 
 
1) Estudos com a inclusão da pessoa com deficiência no Ensino 
Superior no Brasil; 
A inclusão da pessoa com deficiência no Ensino Superior no Brasil 
vem se fortalecendo com as políticas públicas, mas ainda apresenta 
muitos desafios, tais como, adesão dos professores à inclusão, 
formação docente para atuar com o estudante com deficiência, e 
ausência de uma política pública eficaz que promova o acesso e a 
permanência desse aluno. Com isso, nos ambientes acadêmicos, 
torna-se importante a formação de grupos para discussão sobre a 
perspectiva educacional inclusiva, a fim de fomentar a criação de 
projetos e implementação de ações para um ensino mais democrático 
e inclusivo no país. (POKER, VALENTIM e GARLA, 2018) 
 
2) O Atendimento Educacional Especializado (AEE); 
Uma universidade inclusiva traz como característica esta proximidade 
dos profissionais da educação com os educandos com deficiências, 
pois assim pode-se aprender a agir, ensinar, e lidar com a 
diversidade, sem perder a dimensão técnica. Os gestores também 
são responsáveis pelo acesso e permanência desses estudantes 
quando sabem diagnosticar, planejar, controlar e avaliar, assim 
aumentando suas capacidades gerencial e conceitual sobre a 
inclusão (MACHADO, 2014). Um projeto de inclusão pode ser viável 
e sustentável, para além das normatizações, quando há uma 
mudança cultural e atitudinal dos governos, gestores escolares e 
profissionais da educação, pois os anseios e necessidades escolares 
devem ser integrados e socialmente partilhados no ambiente 
universitário (FEITOSA e CARVALHO, 2018). 
 Dessa forma, o AEE deve adotar medidas de apoio 
individualizado e que sejam efetivas para o desenvolvimento 
acadêmico e social do estudante com deficiência (BRASIL, 2011). 
 Como ação inclusiva, o AEE envolve o apoio individualizado 
efetivo, por meio do PEI, que é um dos instrumentos norteadores do 
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trabalho a ser desenvolvido para estudantes com necessidades 
educativas especiais, cuja ênfase é orquestrar as propostas 
pedagógicas de maneira efetiva, as quais partem das demandas de 
cada aluno, sendo uma alternativa promissora, pois os parâmetros 
são claros e relacionam-se com as propostas curriculares (GLAT e 
PLETSCH, 2010).  
 
3) O Plano Educacional Individualizado (PEI) 
O PEI é uma ação que envolve todos no espaço escolar, mas os 
professores, especificamente, que têm responsabilidades 
centralizadoras, pois têm que planejar, acompanhar, avaliar e retomar 
de outra forma a situação de aprendizagem. Esse processo ação-
reflexão-ação é um pensar e agir na realidade, para incluir o excluído 
pelo sistema capitalista (FLORENTINO E MORI, 2016). 
A elaboração do PEI é essencial para a organização e funcionamento 
do AEE, pois visa o atendimento às necessidades e potencialidades 
do aluno, cujo instrumento é recurso para garantir um ensino de 
qualidade, direito das pessoas com deficiência, para que haja 
construção de conhecimento significativo. (REDIG e SOUZA, 2016). 
 O AEE às pessoas com deficiência oportuniza a inclusão 
desses estudantes. A atenção especial e individualizada minimiza as 
barreiras no ambiente e na atitude das pessoas para plena 
participação em todas as atividades acadêmicas essenciais à 
formação em igualdade de oportunidades com os demais estudantes. 
 Este registro documentado, validado e assinado pelos 
estudantes e/ou responsáveis, psicopedagogos e/ou psicólogos do 
núcleo de apoio ao estudante nas IES, denominado PEI, necessita 
ser de conhecimento das coordenações de curso e do corpo docente, 
pois orienta as ações pedagógicas a serem desempenhadas, bem 
como serve de apoio aos outros setores e departamentos da 
instituição, que facilita o bom desenvolvimento e execução do AEE 
desse estudante. 
 O PEI é elaborado em seis fases distintas, dentre elas: estudo 
teórico sobre o assunto; capacitação docente; aplicação do 
instrumento; elaboração da ficha de acompanhamento; aplicação do 
inventário de habilidades escolares; e por último, a preparação do 
plano. O PEI tem como característica a individualização e a 
personalização dos processos de trabalho do ensino para um 
estudante, e deve ser revisado e avaliado periodicamente. Nesse 
documento ficam registradas informações do aluno, suas habilidades, 
interesses, potencialidades, necessidades e prioridades de 
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aprendizagem. Há também a descrição dos recursos, conteúdos, 
prazos, expectativas, habilidades do estudante, e não só previsão de 
ações acadêmicas, mas sociais e laborais (SIQUEIRA, 2013). 
 
4) Os estudantes com Síndrome de Down (SD) e suas especificidades 
do desenvolvimento para inclusão. 
Os fatores positivos de amparo legal das Instituições de Ensino 
Superior (IES) são a adaptação à nova realidade educacional e 
alinhamento com as políticas públicas para inclusão, que contribuem 
para o ensino adaptativo sem discriminação e com direito de 
igualdade de participação, em coerência com às limitações da pessoa 
com deficiência, tais como participação nas atividades acadêmicas e 
de aprendizagem com apoio da turma, da família e socialização, e da 
mediação pedagógica no AEE (BOTELHO e OLIVEIRA, 2019). 
 Algumas ações desenvolvidas em sala de aula são 
facilitadoras do ensino e aprendizagem da turma, e possibilitam aos 
estudantes condições que favoreçam o bem-estar pessoal, 
ocupacional e coletivo no ambiente acadêmico. Essas e outras 
adoções de medidas e ações pedagógicas minimizam a evasão e o 
desligamento de discentes, decorrentes da dificuldade em 
acompanhar o ritmo de aprendizagem da turma e das metodologias 
de ensino dos docentes, por meio do desenvolvimento de programas 
e ações coordenadas do núcleo com a equipe docente, e que são 
documentados no PEI quanto aos seguintes aspectos: identificação 
das necessidades educacionais específicas; definição dos recursos 
necessários; definição de metodologias pedagógicas apropriadas; 
definição do uso de algum tipo de equipamento; planejamento de 
atividades; definição da necessidade de pessoal de apoio; definição 
de formas e de estratégias para realização do processo de avaliação 
da aprendizagem; outros aspectos e observações necessárias aos 
docentes e discentes (MODESTO e QUINTÍLIO, 2019). 
 Assim, com um PEI, pode-se acolher os estudantes com 
necessidades educativas especiais para propiciar a adaptação ao 
meio acadêmico, enquanto paralelamente, outras questões 
institucionais relativas a essa adaptação são orientadas como apoio 
pedagógico, e são delineadas juntamente com os estudantes e/ou 
pais ou responsáveis a fim de registrar, documentar e elaborar o 
planejamento das ações na IES, de acolhida nos setores técnico 
administrativos e pedagógicos da IES. 
 Aos estudantes com Síndrome de Down (SD) é importante 
destacar que há uma condição humana genética cuja alteração 
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cromossômica tem como maior incidência a deficiência intelectual 
(MOREIRA; EL-HANI, GUSMÃO, 2000), mas que embora essas 
pessoas tenham uma deficiência intelectual, a aprendizagem 
acontece em um ritmo mais lento, não sendo um impedimento para 
aprender. É necessário que o SD seja estimulado desde a infância, 
tenha apoio da família e da escola para que construa sua própria 
independência e autonomia dentro se suas potencialidades e 
limitações (BOTELHO e OLIVEIRA, 2019). 
 Na trajetória acadêmica de uma estudante com SD destacou-
se aspectos importantes para sua inclusão no ensino superior, tais 
como: adaptação ao ambiente acadêmico, aprendizagem e 
relacionamentos interpessoais; determinação e autodisciplina para 
seu sucesso acadêmico; auxílio extraclasse de professores e colegas; 
ampliação de seus benefícios para inclusão; acolhimento às 
diferenças pelos seus pares; utilização da avaliação para verificação 
da aprendizagem e acompanhamento de sua evolução; 
oportunidades de integrar à avaliação e aos trabalhos a explicação de 
suas respostas e/ou refazê-los quando não alcançava o esperado 
para aprendizagem; variação de instrumentos de avaliação (LIMA, 
2007). 
 Os estudantes que são orientados por práticas inclusivas no 
ambiente universitário têm em protocolos de atendimento diversas 
ações que favorecem a inclusão, como: entrevista inicial; monitorias 
de reforço entre pares; nivelamento; cursos de apoio; 
encaminhamento para atendimentos em clínicas de saúde; parceria 
externa com profissionais de saúde; acessibilidade física, tecnologia 
assistiva; orientação ao corpo docente; palestras e atividades de 
sensibilização. Essas ações promovem resultados de 
conscientização e sensibilização de toda comunidade acadêmica, 
favorecendo a inclusão e permanência destes estudantes no 
ambiente acadêmico inclusivo (TOMELIN, 2018). 
 Assim, para que o processo de inclusão da pessoa com SD 
no ambiente acadêmico seja vivido da melhor forma possível, é 
necessária uma adequação das escolas, e não só física, mas com 
políticas de inclusão para orientação educacional e ocupacional 
destes estudantes (KOCH e SILVA, 2016).  
 O estudante com SD apresenta um prognóstico do 
desenvolvimento cognitivo variável.  Essa deficiência intelectual traz 
um processo de desenvolvimento complexo, que numa proposta de 
trabalho de inclusão, deve-se reconhecer a perspectiva atual das 
políticas inclusivas cujo o foco não é a deficiência, mas é ponto de 
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partida para promover um equilíbrio de ações pedagógicas que 
mediam a deficiência e os aspectos educacionais (MILANEZ E 
OLIVEIRA, 2013).  
 Por meio da experiência de estimulação e os resultados das 
intervenções psicomotoras e pedagógicas com o SD, é possível uma 
construção de um novo padrão de comportamento, quando há 
modificações funcionais, o que revela uma plasticidade, cujo 
determinismo ou mesmo um padrão determinado geneticamente não 
pode ser confirmado (MOREIRA, EL-HANI, e GUSMÃO, 2000). 
 Como a pessoa com deficiência intelectual apresenta 
situação de dependência em sua vida, a maioria dessas pessoas vive 
uma limitação de utilização dos espaços sociais, e uma experiência 
de sucesso por meio de atividades artísticas trouxe resultados 
transformadores e facilitadores para a construção de modos 
diferenciados e mais participativos de interação social. Avanços e 
conquistas na escolaridade de estudantes com SD têm sido 
possibilitados pela educação inclusiva, com ampliação dos espaços 
sociais e culturais para desenvolver de forma efetiva as 
potencialidades desses estudantes (CASARIN e CASTANHO, 2016) 
 Logo, o PEI do estudante com SD apresenta o mesmo curso, 
do acolhimento inicial a conclusão da graduação, desde que seu 
acesso e sua permanência sejam assegurados ao longo da formação, 
e tenha o apoio coordenado de gestores, profissionais da educação, 
técnico administrativos da IES, profissionais externos que assistem o 
estudante, bem como de sua família, para acompanhamento e 
reavaliação continuada de seus avanços e conquistas em sua 
escolarização. 
 Quanto à inclusão da pessoa com deficiência no Ensino 
Superior no Brasil, a literatura demonstra diversas mudanças 
importantes nas políticas públicas educacionais frente à 
escolarização de alunos com deficiência. Assim, a escola tem seu 
papel de cumprir a atenção à diversidade humana, e necessita se 
adaptar às necessidades individuais de seus alunos, não mais 
separando os que aprendem daqueles que não aprendem ou que 
possuem  dificuldades, pois essa atitude acaba por negar seu papel 
enquanto instituição social (GARCIA, BACARIN, LEONARDO, 2018). 
Na inclusão do aluno com deficiência nas universidades, confirmou-
se que a identificação dos problemas relacionados à deficiência 
intelectual, e a implementação de estratégias de ensino e 
aprendizagem quando construídas e direcionadas focando na 
equidade, favorecem a aprendizagem. A Organização das Nações 
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Unidas (ONU) definiu as pessoas com deficiência como aquelas que 
têm impedimentos (longo prazo) de natureza física, intelectual, 
sensorial (visual ou auditiva) ou o conjunto delas, e que podem limitar 
ou interromper a participação diante da sociedade em igualdade de 
condições com as demais. Na atualidade, representam cerca de 650 
milhões de pessoas com alguma deficiência, transtorno global de 
desenvolvimento (TGD) ou com alta habilidade/ superdotação 
(AH/SD) com limitações de   escolaridade, na economia e na saúde 
(CARVALHO, 2015). 
 As políticas públicas, que garantem a escolarização de alunos 
com necessidades educacionais especiais, possibilitaram aos alunos 
com deficiência chegar até a Educação Superior. Sendo assim, 
podemos verificar que as modificações nas políticas públicas 
brasileiras relacionadas à escolarização de pessoas com deficiência 
podem ser consideradas métodos de inclusão (GARCIA, BACARIN, 
LEONARDO, 2018). 
 
Conclusão 
 Pode-se concluir que a produção na temática é heterogênea, 
dispersa entre periódicos das áreas, nota-se dificuldade de 
interpenetração de referenciais teóricos e pedagógicos do campo da 
educação na sustentação das práticas educativas efetivas. A pessoa 
com SD, com esse direcionamento orientado pode construir sua 
própria autonomia, pois isso está previsto nos documentos, tais como 
as potencialidades, fragilidades e limitações do estudante para 
minimização de barreiras para sua escolarização. 
 O PEI e sua implementação como AEE ao estudante com SD 
mostra-se como uma estratégia importante para organização das 
informações acerca do estudante, bem como registra periodicamente 
a cada reavaliação os avanços e as diretrizes a serem percorridas 
para uma efetiva inclusão nas universidades. 
 A complexidade desse tema pressupõe novos estudos que 
visem superar desafios das lacunas existentes, e visam novas 
intervenções, tanto na inclusão e acessibilidade, quanto ao processo 
de ensino e aprendizagem direcionado a este público em especial, 
que possibilitem à sociedade reconhecer a inclusão como um 
caminho possível para inserção dessas pessoas no mercado de 
trabalho. 
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CAPÍTULO 22 
O CUIDADO DE ENFERMAGEM À CRIANÇA COM SÍNDROME 

DE DOWN79 
 

Nursing Care to Child With Down Syndrome 
 

El Cuidado de Enfermería a el Niño con Síndrome de Down 
 

Renata de Moura Bubadué80 
Fabiano Pereira dos Reis81 

Gleyse Stephany Souza Zica82 
 
Resumo 
O tema deste capítulo é “o cuidado de enfermagem à criança com 
síndrome de Down”. Investigou-se o seguinte problema: “Qual o papel 
do enfermeiro acerca do cuidado a crianças com síndrome de 
Down?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: “o enfermeiro precisa 
desenvolver formas de abordagem e planejamento nos cuidados a 
criança com síndrome de Down e sua família de maneira 
sistematizada”. O objetivo geral é “identificar as intervenções do 
enfermeiro no manejo dos cuidados”. Os objetivos específicos são: 
“citar os cuidados realizados pelo enfermeiro com a criança e com a 
família”; “destacar as dificuldades enfrentadas pela criança”; 
“especificar as principais formas de abordagem a família de crianças 
com síndrome de Down”. Este trabalho é importante para um 
profissional da saúde devido a um melhor entendimento acerca das 
intervenções realizadas pelo enfermeiro; para a ciência, é relevante 
pois contribui para a melhoria contínua das atividades 
de enfermagem; agrega a sociedade pela inclusão de forma proativa, 
inovadora e participativa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica 
com duração de dois meses. 

 
79 Este capítulo contou com a revisão linguística da Profa. Esp. Érida Cassiano 
Nascimento e com a diagramação do Prof. Esp. Danilo da Costa. 
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http://lattes.cnpq.br/. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8121-1069.  E-mail: 
renatamoura@senaaaires.com.br. 
81 Graduando em Enfermagem pela Faculdade Sena Aires. CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5803000703376994. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2107-
6659. E-mail: fabianoreis.enfermagem@gmail.com. 
82 Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Sena Aires. CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5273376815977523. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7376-
6264. E-mail: gleysestephany@gmail.com. 
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Palavras-chave: Síndrome de Down. Cuidado de Enfermagem. 
Família. Enfermeiro. Musicoterapia. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is “nursing care for children with Down 
syndrome”. The following problem was investigated: What is the 
nurse's role in caring for children with Down syndrome?”. The following 
hypothesis was considered: “Nurses need to develop ways of 
approaching and planning care for children with Down syndrome and 
their families in a systematic way”. The general objective is "to identify 
nurses' interventions in the management of care". The specific 
objectives are: “to mention the care provided by the nurse to the child 
and the family”; “highlight the difficulties faced by the child”; "specify 
the main ways of approaching the family of children with down 
syndrome". This work is important for a health professional due to a 
better understanding about the interventions performed by the nurse; 
for science, it is relevant because contributes to the continuous 
improvement of nursing activities; aggregates society through 
inclusion in a proactive, innovative and participatory way. This is a 
qualitative theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: Down Syndrome. Nursing Care. Family. Nurse. Music 
Therapy. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es "atención de enfermería para niños con 
síndrome de Down". Se investigó el siguiente problema: ¿Cuál es el 
papel de la enfermera en el cuidado de niños con síndrome de 
Down?”. Se consideró la siguiente hipótesis: “Las enfermeras 
necesitan desarrollar formas de abordar y planificar la atención de los 
niños con síndrome de Down y sus familias de manera sistemática”. 
El objetivo general es "identificar las intervenciones de las enfermeras 
en el manejo de la atención". Los objetivos específicos son: 
"mencionar la atención brindada por la enfermera al niño y la familia"; 
"destacar las dificultades que enfrenta el niño"; "especificar las 
principales formas de acercarse a la familia de niños con síndrome de 
Down". Este trabajo es importante para un profesional de la salud 
debido a una mejor comprensión de las intervenciones realizadas por 
la enfermera; para la ciencia, es relevante porque contribuye a la 
mejora continua de las actividades de enfermería; agrega a la 
sociedad a través de la inclusión de una manera proactiva, innovadora 
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y participativa. Esta es una investigación teórica cualitativa que dura 
dos meses. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Cuidado de Enfermería. Família. 
Enfermero. Terapia musical. 
 
Introdução 

A criança com síndrome de Down (SD) apresenta diversas 
demandas de cuidado, cujas necessidades envolvem questões 
psicossociais e de saúde. É uma condição clínica que data a 
antiguidade, contudo, apenas no século XX iniciou-se a investigação 
acerca da hipótese de que sua etiologia seria genética.   

 Em meados de 1932, Wandenburg, um oftalmologista 
holandês, levantou a hipótese de que a causa da SD seria uma 
anomalia cromossômica. No entanto, não existia tecnologia na época 
para comprová-la. Em 1939, nos Estados Unidos, Adriàn Bleyer 
supôs que essa condição de saúde poderia ser causada por uma 
trissomia, sem saber em qual gene ela estaria alocada. Vinte anos 
mais tarde, em 1959, Lejeune, Turpin e Gautier descobriram a 
existência da trissomia do cromossomo 21, sendo essa alteração 
genética que dá origem a essa condição de saúde que, na época, era 
conhecida como mongolismo (MATTOS; BELLANI, 2010). 

Essa nomenclatura estava relacionada à manifestação de 
diferentes graus de deficiência mental (SCHWARTZMAN, 2003; 
CARAKUSHANSKY, 2001). Ao longo dos anos, várias denominações 
foram utilizadas, reforçando ideias negativas em relação à essa 
doença. Alguns exemplos são: mongoloide, idiotia mongoloide, 
cretinismo, furfuráceo, acromicria congênita, criança mal-acabada, 
criança inacabada, dentre outras. Esses termos eram carregados de 
ideologias de incompletude e deficiência, fazendo com que 
reforçassem comportamentos preconceituosos e excludentes a essas 
crianças. (SILVA; DESSEN, 2002).  

Desde 1959, quando foi comprovada a existência de um 
cromossomo a mais na constituição cromossômica dos indivíduos 
com a síndrome de Down, várias foram as descobertas sobre as 
manifestações clínicas dessas crianças.  

Em relação ao processo comunicativo da fala, destaca-se que 
mesmo com algumas dificuldades, a maioria das crianças conseguem 
ser funcionais linguisticamente, compreendendo especificações 
durante conversas. Comparada a crianças sem nenhuma condição de 
saúde, a criança com SD tem fala prejudicada devido à dificuldade de 



 356 

atingir os marcos de desenvolvimento. O Quociente de inteligência 
(QI) dessa crianças é considerado abaixo da média, contudo, elas são 
capazes de  realizar atividades diárias que lhe oferecem 
independência como andar, se vestir, se alimentar, e, à medida que 
atingem a fase adulta, a trabalhar. (CESARIN, 1999; SILVA; 
DESSEN, 2002). 

 
A prática da enfermagem na identificação das principais 
características clínicas – O cuidado de enfermagem a criança 
com síndrome de Down  

O enfermeiro, enquanto parte da equipe, pode ser 
responsável pelo acompanhamento do crescimento e do 
desenvolvimento infantil na atenção primária. Nesse espaço, esse 
profissional é capaz de realizar avaliação, identificação de sinais para 
possíveis agravos e orientar as famílias quanto ao cuidado à criança. 
Para isso, é necessário que esse profissional seja munido de 
informações sobre as manifestações clínicas dessas crianças. 

Diante disso, ressalta-se que, segundo Pueschel (2002), as 
principais características presentes em crianças com síndrome de 
Down, são: 

a) cabeça um pouco menor, se comparada ao das crianças 
normais, a região posterior da cabeça é levemente achatada 
na maioria das crianças, as fontanelas são maiores e levam 
um tempo maior para se fechar; 
b) o rosto apresenta um contorno achatado, pelo fato de os 
ossos faciais pouco desenvolverem e ao nariz pequeno, 
geralmente, o osso nasal é afundado; 
c) os olhos, em geral, são normais quanto ao formato, as 
pálpebras são estreitas e levemente oblíquas, a dobra 
palpebral pode ser vista em muitos bebês nos cantos internos 
dos olhos, a periferia da íris possui muitas vezes pequenas 
marcas brancas; 
d) as orelhas são pequenas e a estrutura da orelha é 
ocasionalmente alterada, tornando os canais auditivos mais 
estreitos; 
e) a boca da criança é pequena, algumas crianças mantém a 
boca aberta e a língua pode projetar-se um pouco para fora, 
o palato é mais estreito do que na criança sem o distúrbio e 
as mandíbulas são pequenas; 
f) o pescoço poder ter uma aparência grossa e larga; 
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g) o tórax, em alguns casos, tem um formato estranho, pois a 
criança pode apresentar o osso peitoral afundado (tórax 
afunilado) ou o osso peitoral pode estar projetado (peito de 
pombo); 
h) os pulmões, geralmente, não são anormais, mas pode 
ocorrer de os pulmões serem subdesenvolvidos. Algumas 
crianças, em particular as que apresentam doenças cardíacas 
congênitas, podem apresentar pressão sanguínea 
aumentada nos vasos dos pulmões, podendo levar a 
pneumonias; 
i) o abdome das crianças com essa síndrome, de forma geral, 
não apresenta anormalidades. A linha média do abdome se 
projeta, às vezes, devido ao desenvolvimento muscular pobre 
dessa área. Os órgãos internos, como o fígado, o baço e os 
rins, são normais; 
j) os órgãos genitais de meninas e meninos não são 
comprometidos na maioria das crianças, mas às vezes 
podem ser pequenos; 
k) as suas extremidades, de forma geral, têm formatos 
normais, porém as mãos e os pés possuem a tendência de 
serem pequenos e grossos e o quinto dedo é muitas vezes 
levemente curvado para dentro; 
l) os dedos dos pés são geralmente curtos, em grande parte 
das crianças, há um espaço entre o dedão e o segundo dedo, 
com uma dobra entre eles na sola do pé. Muitas crianças 
apresentam os pés chatos por causa da frouxidão dos 
tendões. Muitos bebês apresentam tônus muscular pobre, 
força muscular reduzida e coordenação muscular limitada. O 
tônus muscular e a força muscular ocorrem no decorrer da 
idade; 
m) a pele na maioria dos casos é clara e pode ter uma 
aparência manchada durante a primeira infância, já nas 
crianças mais velhas e nos adultos, a pele pode ser áspera.  

 
Possíveis causas do nascimento de crianças com síndrome de 
Down  

Os fatores que influenciam para a anomalia genética são 
poucos conhecidos.  Frequentemente, associa-se à idade da mãe, 
pois o envelhecimento dos óvulos pode contribuir para essas 
alterações. Contudo, há recorrência de casos em crianças com mães 
jovens (GUNDERSEN, 2007). Não existe algo que comprove a 
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correlação de deficiência relacionada ao pré-natal, exposição à 
radiação ou do uso de pílulas anticoncepcionais (SILVA; DESSEN, 
2002). 

Segundo Pueschel (2002), existem algumas exceções quanto 
à realização do diagnóstico no pré-natal, geralmente está associado 
ao aumento da incidência de se ter um filho portador da síndrome de 
Down. Alguns fatores estão associados ao aumento da probabilidade 
de uma criança com a SD, tais como: 

a) Idade materna de 35 anos ou mais: a prevalência de 
anormalidades cromossômicas é bem maior com a idade 
materna avançada. O risco de se ter um filho com anomalias 
cromossômicas dobra a cada dois anos e meio, 
aproximadamente, após os 35 anos de idade da mulher. 
Nessa idade, o risco de a mulher estar carregando um feto 
com anormalidade cromossômica é de cerca de 1 em 200 a 1 
em 300 nascidos vivos; 
b) Idade paterna de 45 a 50 anos ou mais: este efeito da idade 
é bem menor do que o efeito da idade materna, se o pai tiver 
entre 45 e 50 anos de idade ou mais, há, provavelmente, um 
risco levemente maior de ele gerar um filho com a síndrome; 
c) Nascimento anterior de uma criança com SD ou outra 
anomalia cromossômica: alguns estudos mostram que o risco 
de recorrência é de 1%. A maioria dos geneticistas 
recomenda o diagnóstico pré-natal em famílias que já têm um 
filho com a trissomia do 21, por causa do aumento do risco; 
d) Translocação cromossômica balanceada em um dos pais: 
se um dos pais tiver o cromossomo 21 ligado a um 
cromossomo 14, há um risco de 50% de que este pai ou esta 
mãe possa passar esse cromossomo 14/21 a seu filho. Este 
risco mais elevado depende do tipo de translocação, de quais 
cromossomos estão envolvidos e de quem é o portador (o pai 
ou a mãe); 
e) Pais com desordens cromossômicas: se ocorrer de algum 
dos pais terem apenas uma pequena porcentagem de células 
contendo um cromossomo 21, apresenta um risco maior de 
ter uma criança com esta síndrome do que indivíduo que não 
tem uma baixa porcentagem.  
 
Em relação ao diagnóstico, existem exames como a 

amniocentese, coleta de vilocorial, exame de sangue e ultrassom que 
podem detectar as condições do feto, incluindo a ocorrência da 
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síndrome de Down. Se estes exames fossem realizados como rotina, 
poderiam ser identificadas 60% das gestações afetadas. 
(GUNDERSEN, 2007). 
 
A Enfermagem e o Cuidado à Criança com Síndrome de Down 

O diagnóstico é realizado pelo médico, contudo a 
Enfermagem pode atuar no apoio à mãe para que ela ajuste suas 
expectativas à nova realidade. Os pais constroem uma ideologia 
sobre seu filho e, de repente, se deparam com uma criança com uma 
condição de saúde sem cura. Com isso, necessitam do apoio do 
enfermeiro por meio da escuta terapêutica para o enfrentamento 
dessa nova realidade. (NUNES et al., 2011; ROCHA, 2002). 

As famílias com crianças portadoras de síndrome de Down 
apontam necessidades de cuidados e momentos em que se torna 
necessária a atuação da equipe de saúde, isso nos leva a refletir 
sobre os diversos modos de ação da enfermagem na família, no qual 
o enfermeiro precisa estar atento para que haja uma tomada de 
decisão adequada. (NUNES et al., 2011). 

O papel do enfermeiro é realizar mudanças, planejar 
intervenções sistematizadas junto à família e orientá-la para que o 
cuidado em casa seja tranquilo, não traumático e promotor do 
desenvolvimento infantil. É de extrema importância que a família e o 
enfermeiro construam uma relação de confiança para que trabalhem 
juntos para que a criança cresça e se desenvolva no seu tempo. 
(NUNES et al., 2011; CARSWELL, 1993). 

Uma das ferramentas da enfermagem é a educação em 
saúde como forma de mediar a informação científica à família. 
Treinamentos contínuos sobre os cuidados à criança em casa podem 
ser desempenhados por esse profissional em diversos espaços de 
saúde. Esse planejamento e as intervenções devem ser organizados 
sistematicamente e continuamente. Estabelece-se uma relação de 
troca para que o profissional consiga adaptar recomendações de 
saúde ao contexto daquela família. (CARSWELL, 1993; OYAMA et 
al., 2011). 

 A atuação dos profissionais de saúde junto as famílias no 
esclarecimento e incentivo dos estímulos adequados é de extrema 
importância. Trabalhar com a família questões que envolvem a 
brincadeira, o toque, a conversa, a interação da criança com o meio, 
pode auxiliar para que a criança desenvolva seus processos 
cognitivos (NUNES et al., 2011). O processo de enfermagem dirigido 
ao cuidado às famílias com essas crianças contribui para que a 
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criança adquira autonomia à medida que ela cresce, uma vez que o 
estímulo ocorre continuamente em casa e não só no serviço de saúde. 

Em geral, o enfermeiro precisa desenvolver formas de 
abordagem e planejamento nos cuidados ao recém-nascido. O 
principal objetivo é propiciar um ambiente para melhor aprendizagem 
e independência acerca dos comportamentos da criança.  O Carswell 
(1993) ressalta que as crianças devem explorar o ambiente, as 
sensações, as interações e serem estimuladas para desenvolver seus 
talentos. 

A atuação dos profissionais de saúde diante das crianças com 
SD deve ser de maneira específica e de qualidade. Além da criança, 
deve-se prestar uma assistência para todos da família que fazem 
parte do núcleo de convivência da criança, pois a falta de informação 
pode gerar medo e até mesmo preconceito. É importante que a família 
se adeque às condições da criança, de maneira que ela seja inserida 
no cotidiano (MARTINS; POLAK, 2002). Esses profissionais possuem 
papel importante na mudança e na adaptação das famílias dessas 
crianças, pois enxergam muito além e percebem que é possível que 
haja evoluções, uma vez que existem vários desafios acerca da 
criança. (NUNES et al., 2011). 

As crianças em situações crônicas exigem um tempo maior, 
dedicação e atenção da família, do que uma criança com o 
desenvolvimento normal. A atuação da enfermagem junto a essa 
família que enfrenta tais dificuldades, deve ser diferenciada, de 
maneira que haja um auxílio para refletir e pensar sobre formas 
alternativas de organizar o tempo dedicado às atividades voltadas a 
criança, otimizar recursos relativos às despesas e organizar as ações, 
a fim de aumentar as atividades da família (NUNES et al., 2011). 
Reconhecer o potencial e os desafios da família auxilia o enfermeiro 
a prestar o cuidado de qualidade e humanizado, adaptando as 
condições financeiras, sociais e de saúde da família às 
recomendações feitas (MARTINS; POLAK, 2002).  

Estudos evidenciam que quando os pais são informados 
sobre o diagnóstico com responsabilidade ética, a criança é aceita de 
forma realista. Esse processo de aceitação é fundamental para que 
os pais estejam abertos a interagir com o enfermeiro e trocar 
experiências com ele. A dificuldade de processamento da informação 
e aceitação do diagnóstico pelos pais pode resultar em rejeição ou 
superproteção com a criança, pois eles a vê como incapaz.  Nesse 
cenário, se torna necessário uma atenção e acompanhamento 
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multidisciplinar para que haja um trabalho em conjunto. (SUNELAITIS 
et al., 2007). 

Na prática, o profissional de enfermagem encontra-se na linha 
de frente do cuidado, o que lhe possibilita ter uma atuação importante 
entre as famílias atendidas e os demais membros da equipe de saúde. 
Esse profissional está em contato constante com as pessoas sob seus 
cuidados durante todas as fases do ciclo vital, sendo responsável por 
lhes aliviar o sofrimento, fornecer informação e esclarecer dúvidas. 
(SANTOS et al., 2011). 

O enfermeiro deve realizar intervenções junto à criança com 
SD, visando uma melhor qualidade de vida de acordo com sua faixa 
etária, uma vez que cada uma delas exige um direcionamento 
diferente. O acompanhamento contribui para promoção da saúde, 
prevenção de agravos, identificação de possíveis sinais de uma 
condição de saúde. (ALVES, 2011). 

Segundo Sunelaitis, Arruda e Marcom (2007), quanto mais 
precoce o diagnóstico, melhor será o cuidado à criança, pois a 
estimulação e orientação serão realizadas logo no início. A 
estimulação tardia leva a resultados menos favoráveis assim como à 
maior dificuldade de adaptação da criança à família. Os pais devem 
ser orientados que as crianças necessitam adquirir independência, 
ensinando hábitos básicos de sobrevivência, como comer sozinha, 
tomar banho, vestir-se, entre outros, conscientizando a família que 
apesar dessa criança precisar de alguns cuidados diferenciados, ela 
poderá no futuro ter uma vida totalmente independente como de 
qualquer outra pessoa.  

É importante que a equipe tenha sensibilidade para não 
frustrar as expectativas dos pais acerca das principais dificuldades 
que poderão ser enfrentadas. Além disso, a perspectiva diminuída em 
relação ao futuro dessa criança, como uma maior probabilidade a 
doenças cardíacas, do trato gastrintestinal, perdas auditivas, 
leucemia e doença de Alzheimer, entre outras patologias. (ROCHA, 
2002). 

Sendo assim, podemos observar um amplo campo de 
atuação do enfermeiro na assistência ao portador de síndrome de 
Down, desde as ações educativas, até as ações assistenciais para a 
criança e pais. (OYAMA; ARVIGO; MECHETTI, 2011).  

Os profissionais de enfermagem nas atividades diárias, em 
hospitais e unidades básicas de saúde, podem observar com mais 
clareza os principais problemas enfrentados pelas famílias de 
crianças com SD. Considerando a definição de saúde da Organização 
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Mundial de Saúde, que considera aspectos além de ausência da 
doença como fundamentais para promover saúde; o enfermeiro 
aborda com questões relacionadas à educação, trabalho, lazer, 
moradia, transporte, cidadania. (FIGUEIREDO, 2005).  

Trabalhando fatores relacionados à saúde, de todo ou 
qualquer indivíduo, os enfermeiros são capazes de compreender a 
criança com SD e seus familiares em suas singularidades, buscando 
qualidade no cuidado e inclusão social. (FIGUEIREDO, 2005). 
 
Tratamento Complementar com a Musicoterapia 

Dentre as terapias complementares e integrativas, destaca-
se a música como recurso terapêutico. A música tem a capacidade de 
promover alterações físicas, mentais e sociais que repercutem na 
recuperação e resposta ao tratamento de diversas condições de 
saúde.  

As terapias complementares são compreendidas como um 
conjunto de cuidados e práticas que corroboram com as técnicas 
convencionais. Ao longo dos anos, as práticas integrativas foram 
incorporadas pela medicina ocidental no tratamento e reabilitação de 
crianças com condições crônicas e suas famílias. Dentre elas, a 
musicoterapia. 

Diante da complexidade do cuidado de crianças com 
síndrome de Down, a musicoterapia oferece técnicas de relaxamento, 
manejo do estresse e ludicidade tanto às crianças quanto às suas 
famílias. Existe uma especialização em musicoterapia, geralmente, 
oferecida à profissionais formados em música ou na área da saúde 
com aptidão para a sua prática.  

A musicoterapia pode ser traçada de acordo com objetivos 
específicos, desde o alívio do estresse, dor até o aumento da 
socialização e mobilidade muscular. Estudos apontam que, ao 
mesmo tempo que proporciona sentimentos positivos ao paciente, a 
música o acalma, transmite paz, e o fortalece a criação de vínculo 
com os enfermeiros.  

Com a musicoterapia, estimula-se a neuro-motricidade, 
inteligência e o aumento de raciocínio, percepção de objetos e a 
melhora do relacionamento interpessoal. Nesse sentido, deve-se 
organizar a intervenção de maneira intencional para atingir ao 
objetivos traçados no plano de cuidado. 

 Na pediatria, o uso da música auxilia a aprendizagem, 
diminui o trauma relacionado aos serviços de saúde e favorece a 
inserção social da criança com SD.  
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O musicoterapeuta tem a função de agregar todos esses 
valores para a vida do indivíduo capacitando assim para o convívio 
social, trabalho, relacionamento, dentre outros. A música alcança 
lugares que nem a medicina conhece ou sabe a origem de sua 
existência. (OLIVEIRA; OSELAME; NEVES, 2014). 
 
A Atuação de Enfermagem na Musicoterapia 

A prática de terapia alternativa com a utilização da música 
pela enfermagem favorece a humanização do cuidado, seja no âmbito 
hospitalar ou da atenção básica. Por meio da interação musical, a 
criança interage com o enfermeiro de maneira lúdica e associa sua 
presença com sentimentos positivos.  

 A música pode facilitar processos de comunicação, 
interação, empatia, vínculo, diálogo, expressão de emoções e 
sentimentos, favorecendo a autonomia e melhorando a autoestima da 
criança e sua família. Esse recurso também pode facilitar o cuidado 
eficiente, uma vez que a relação terapêutica ocorre de maneira mais 
sólida e a confiança entre a criança, sua família e profissional 
aumenta.  

Atualmente, alguns hospitais vêm procurando formas para 
que haja um atendimento diferenciado com a finalidade de melhorar 
o conforto e qualidade de vida das crianças por meio do 
desenvolvimento de atividades artísticas e complementares. O 
benefício do uso da música não se aplica somente para hospitais, 
aplica-se também para unidades de saúde, onde gera uma melhoria 
no bem-estar social. (MURTA, 2006). 

Dentro do plano terapêutico, o enfermeiro identifica as 
necessidades e demandas de cuidado da criança e sua família, 
fazendo com que o cuidado humanizado com a musicoterapia seja 
direcionado e objetivo.  

A escolha da música deve ocorrer de diversas formas, uma 
delas é com consulta direta à criança e sua família. Ouvir a criança e 
sua família nesse processo facilita sua adesão, uma vez que a 
intenção é criar vínculo, promover saúde e reduzir agravos. 

Não existe um padrão certo de música, deverão ser 
escolhidas de acordo com cada situação e respeitando as escolhas 
da pessoa. Além de todos os benefícios citados, a musicoterapia é 
uma maneira simples de levar a humanização para dentro dos 
hospitais. (ANDRADE; PEDRÃO, 2005). 
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Diretrizes de Atenção a Pessoa com Síndrome de Down 
A criança com SD necessita de um plano de cuidados 

específicos a ser desenvolvido, buscando um crescimento saudável e 
uma adaptação à sociedade. Esse plano deve envolver a criança e 
sua família, bem como profissionais de saúde e as redes de atenção, 
cujo suporte é fundamental para esse seguimento populacional. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde elaborou diretrizes de 
atenção à pessoa com SD com o objetivo de oferecer orientações às 
equipes multiprofissionais para o cuidado à saúde, durante o seu ciclo 
vital, englobando diversos pontos da rede. (BRASIL, 2012).  

Essas diretrizes refletem sobre o processo diagnósticos e 
planos de cuidados para uma criança com SD no âmbito 
multiprofissional. Contudo, as diretrizes não abordam as 
especificidades de enfermagem. Nesse sentido, recomenda-se que 
os pesquisadores invistam em estudos para desenvolver 
recomendações específicas dessa área de conhecimento. 

 
Considerações Finais 

O processamento da informação do diagnóstico de SD pela 
família é uma das principais dificuldades durante gestação, parto e 
puerpério. Esse processo é extremamente importante para que a 
família se aproprie da responsabilidade de cuidado à criança com SD.  

O papel da equipe da enfermagem está centrado no cuidado 
integral, sendo o acolhimento, a escuta terapêutica e o processo de 
enfermagem ferramentas fundamentais para traçar planos de 
cuidados específicos para a criança e sua família.   

A área da enfermagem é ampla e favorece o uso de terapias 
alternativas para auxiliar no manejo de questões adjacentes 
decorrentes da condição de saúde, como atraso no desenvolvimento, 
estresse, inclusão social e outros.  

No âmbito do serviço de saúde, o enfermeiro tem 
competência científica e técnica de desenvolver o cuidado centrado 
na família pautado na humanização e promoção de saúde. Para isso, 
é necessário que o enfermeiro estabeleça vínculo com as crianças e 
suas famílias, sendo o acolhimento, escuta terapêutica e terapias 
alternativas aliadas nesse processo. 

Juntamente à equipe multiprofissional, a exerce papel 
fundamental para desenho integral do tratamento a essas crianças e 
suas famílias. Condutas éticas e pautadas na responsabilidade social 
são alicerces para suas ações de saúde dentro da equipe, 
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contribuindo para a tomada de decisão terapêutica de acordo com o 
conhecimento científico da área.  

A criança com SD se desenvolve de maneira singular e 
específica, sendo necessárias medidas que a estimulem a interagir e 
aprender a realizar atividades diárias promotoras de autonomia. É 
importante que ela interaja com crianças saudáveis e seja incluída 
socialmente para que sua vida seja tranquila e cercada de segurança.  

A enfermagem, em seu âmbito de conhecimento, favorece a 
interação contínua com a criança e sua família, uma vez que é ela 
que está presente na maior parte dos cuidados. Com isso, esses 
profissionais têm olhar singular acerca da vivência diária da criança e 
de sua família com a SD, fazendo com que contribua para a 
identificação de pontos favoráveis e desfavoráveis no 
desenvolvimento infantil dessas crianças. 

Inserir a musicoterapia como forma de tratamento pelo 
profissional de enfermagem habilitado em música, pode ser um 
diferencial. A expressão artística é uma forma de externar 
sentimentos e sensações que não são descritíveis, serve como 
catalisador de experiências e melhora a qualidade de vida. 

A música faz com que a criança experimente diversos tipos 
de sentimentos desde a euforia à calma; favorece a criação do vínculo 
e melhora as funções cognitivas.  
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CAPÍTULO 23 
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COGNITIVO DA CRIANÇA 

COM SÍNDROME DE DOWN  
 

Development of the Cognitive Potential of Children with Down 
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Desarrollo del Potencial Cognitivo de Niños con Síndrome de Down 
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Resumo 
O tema deste capítulo é o desenvolvimento do potencial cognitivo da 
criança com síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: 
“Crianças com síndrome de Down não conseguem desenvolver seu 
potencial cognitivo de aprendizagem?”. Cogitou-se a seguinte 
hipótese: “a criança com síndrome de Down pode aprender a 
desenvolver seu potencial cognitivo usado as ferramentas corretas”. 
O objetivo geral é “demonstrar que as limitações de uma deficiência 
podem ser superadas”. Os objetivos específicos são: “analisar a 
neuroplasticidade da criança com síndrome de Down”; “verificar a 
capacidade de aprendizagem e cognição na síndrome de Down”; 
“estudar diferentes formas de abordagens de ensino/aprendizado na 
síndrome de Down”. Este trabalho é importante para um profissional 
da saúde devido a possibilidade de proporcionar uma formação mais 
ampla, e uma futura abordagem mais completa com crianças com 
síndrome de Down; para a ciência, é relevante porque vai possibilitar 
um olhar global sobre a criança com síndrome de Down e o 
desenvolvimento de novas técnicas mais específicas para o trabalho 
de diversos profissionais que lidam constantemente com elas; agrega 
à sociedade pelo fato de demonstrar que existe formas de acelerar o 
processo de desenvolvimento da criança diagnosticada com 
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síndrome de Down, trazendo melhor qualidade de vida para elas, para 
os pais e um melhor trabalho para terapeutas, fisioterapeutas e 
professores que lidam com ela, além de torná-las, futuramente, um 
adulto mais produtivo socialmente. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica com duração de dois meses. Há anos tem se falado 
e estudado sobre a síndrome de Down, mas pouco se é abordado 
sobre o potencial cognitivo dessas crianças. É preciso contemplar de 
um olhar mais amplo e desfazer-se de crenças e preconceitos 
passados sobre a capacidade desses indivíduos. Nas últimas 
décadas, vem aumentando a inclusão dessas crianças no meio 
escolar e terapêutico, porém poucas são as formas de abordagem e 
estimulação desse potencial cognitivo, para que haja um 
desenvolvimento e uma técnica específica é preciso conhecer a 
respeito da plasticidade do SN desses indivíduos, porque só assim 
consegue-se um atendimento mais global porem individualizado para 
cada criança com síndrome de Down resultando, talvez, em um 
melhor processo de desenvolvimento cognitivo das mesmas. (M.L. 
Bissoto, 2005). 
 
Palavras-chave: Neuroplasticidade. Síndrome de Down. Cognição. 
Técnicas de abordagem. desenvolvimento. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is the development of the cognitive potential 
of the child with Down syndrome. The following problem was 
investigated: “Children with Down syndrome are unable to develop 
their cognitive learning potential?”. The following hypothesis was 
considered: “the child with Down syndrome can learn to develop his 
cognitive potential if he uses the correct tools”. The general objective 
is "to demonstrate that you can overcome the limitations of a 
disability". The specific objectives are: “to analyze the neuroplasticity 
of the child with Down syndrome”; “check the learning and cognition 
capacity in the Down syndrome”; “to study different forms of teaching 
/ learning approaches in Down syndrome”. This work is important for 
a health professional due to the possibility of providing a broader 
training and a more complete future approach with children with Down 
syndrome; for science, it is relevant because it will enable a global look 
at the child with Down syndrome and the development of new more 
specific techniques for the work of several professionals who 
constantly deal with them; adds to society by demonstrating that there 
are ways to accelerate the development process of the child 
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diagnosed with Down syndrome, bringing a better quality of life for 
them, for parents and a better job for therapists, physiotherapists and 
teachers, who deal with the same, in addition to making them a more 
socially productive adult in the future. This is a qualitative theoretical 
research lasting two months. Down syndrome has been talked about 
and studied for years, but little is discussed about the cognitive 
potential of these children. It is necessary to contemplate a broader 
view and get rid of past beliefs and prejudices about the capacity of 
these individuals. In the last decades, the inclusion of these children 
in the school and therapeutic environment has been increasing, but 
there are few ways to approach and stimulate this cognitive potential, 
so that there is a development and a specific technique, it is necessary 
to know about the plasticity of the SN of these individuals, because 
that is the only way to achieve a more global but individualized care 
for each child with Down syndrome, perhaps resulting in a better 
process of cognitive development of them. (M.L. Bissoto, 2005). 
 
Keywords: Neuroplasticity. Down's syndrome. Cognition. Approach 
techniques. development. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es el desarrollo del potencial cognitivo del 
niño con síndrome de Down. Se investigó el siguiente problema: "¿los 
niños con síndrome de Down no pueden desarrollar su potencial de 
aprendizaje cognitivo?". Se consideró la siguiente hipótesis: "El niño 
con síndrome de Down puede aprender a desarrollar su potencial 
cognitivo si usa las herramientas correctas". El objetivo general es 
"demostrar que puede superar las limitaciones de una discapacidad". 
Los objetivos específicos son: "analizar la neuroplasticidad del niño 
con síndrome de Down"; "verificar la capacidad de aprendizaje y 
cognición en el síndrome de Down"; "estudiar diferentes formas de 
enfoques de enseñanza / aprendizaje en el síndrome de Down". Este 
trabajo es importante para un profesional de la salud debido a la 
posibilidad de proporcionar una capacitación más amplia y un enfoque 
futuro más completo con niños con síndrome de Down; para la 
ciencia, es relevante porque permitirá una visión global de los niños 
con síndrome de Down y el desarrollo de nuevas técnicas más 
específicas para el trabajo de varios profesionales que 
constantemente los tratan; se suma a la sociedad al demostrar que 
hay formas de acelerar el proceso de desarrollo del niño 
diagnosticado con síndrome de Down, brindando una mejor calidad 
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de vida para ellos, para los padres y un mejor trabajo para los 
terapeutas, fisioterapeutas y maestros, que se ocupan de lo mismo, 
además de convertirlos en un adulto socialmente más productivo en 
el futuro. Esta es una investigación teórica cualitativa que dura dos 
meses. El síndrome de Down se ha hablado y estudiado durante años, 
pero se discute poco sobre el potencial cognitivo de estos niños. Es 
necesario contemplar una visión más amplia y deshacerse de las 
creencias y prejuicios del pasado sobre la capacidad de estos 
individuos. En las últimas décadas, la inclusión de estos niños en el 
entorno escolar y terapéutico ha ido en aumento, pero hay pocas 
formas de abordar y estimular este potencial cognitivo, por lo que 
existe un desarrollo y una técnica específica, es necesario conocer la 
plasticidad del SN de estos individuos, porque esa es la única forma 
de lograr una atención más global pero individualizada para cada niño 
con síndrome de Down, lo que tal vez resulte en un mejor proceso de 
desarrollo cognitivo de ellos. (M.L. Bissoto, 2005). 
 
Palabras clave: Neuroplasticidad. Sindrome de Down. Cognición 
Técnicas de aproximación. desarrollo 
 
Introdução 

A síndrome de Down é uma alteração genética 
cromossômica, tendo sua maior incidência na trissomia do 
cromossomo 21. Porém, é encontrado também outras duas 
conhecidas formas, o mosaicismo e a translocação genética. 
(BISSOTO, 2005). Fala-se muito sobre a diminuição da capacidade 
de aprendizagem e processo cognitivo nesse contexto, contudo, é 
preciso enxergar além do ponto de vista genético. 

 Estudos demonstram que no início da vida as crianças já 
estão aptas a aprender. Todavia, na síndrome de Down esse 
processo tem um ritmo singular, pendendo primeiramente para as 
habilidades motoras grossas para só então desenvolver as 
habilidades motoras finas. Contudo, deve-se levar em consideração o 
ambiente que as cerca, pois um maior número de estímulos no 
ambiente pode ser melhor captado pelas mesmas criando um 
caminho para o desenvolvimento cognitivo desses indivíduos. 
(PINHEIRO et al., 2012).  

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte problema 
“Crianças com síndrome de Down não conseguem desenvolver seu 
potencial cognitivo de aprendizagem?”. Sabe que o aprendizado 
advém dos estímulos que a criança é exposta, sendo assim se esse 
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processo é algo construído pelo o meio em questão, não se pode 
afirmar com certeza que o desenvolvimento desse potencial cognitivo 
não pode ser trabalhado.  

Sabe-se que comprometimentos envolvidos nessa alteração 
genética irão repercutir em todo o desenvolvimento psicomotor e 
neurológico dessa criança. As alterações psicomotoras podem 
somar-se as cognitivas, por exemplo, um déficit de memória. 
(CARMEN et al., 2012).  

A hipótese levanta frente ao problema em questão foi de que 
crianças com síndrome de Down podem desenvolver seu potencial 
cognitivo se for estimulado de forma correta. Existem diversos 
estudos que se concentram no ponto forte desses indivíduos. Sabe-
se que eles respondem melhor a estímulos visuais, e que tem 
dificuldade em gravar novas funções. (CARMEN et al., 2012). Então, 
por que não se concentrar nesse ponto positivo para melhor 
desenvolver essas crianças? 

É necessário que se desmanche o fator estereotipado de que 
todas as crianças com a síndrome de Down vão apresentar seu 
desenvolvimento da mesma forma. Pois, se sabe por meio de estudos 
que o fator neurológico vai além e independe da alteração 
cromossômica. (CARMEN et al., 2012). 

 O objetivo geral deste trabalho é demonstrar que se pode 
superar as limitações de uma deficiência. Sendo assim, é necessário 
um estudo amplo do desenvolvimento neurológico dessas crianças 
para que se descubra como o mesmo trabalha em relação a 
aprendizagem, e até que ponto pode-se interferir neste processo. 

Existe atualmente uma gama de informações, porém, essas 
informações não são efetivamente abordadas de forma correta por 
diversos profissionais, dessa maneira, há uma necessidade de melhor 
comunicação interdisciplinar para que se explore todo o potencial de 
forma correta nessas crianças. (MINETTO et al., 2006). 

 Os objetivos específicos deste trabalho são: analisar a 
neuroplasticidade da criança com síndrome de Down; verificar a 
capacidade de aprendizagem e cognição na síndrome de Down; e 
estudar diferentes formas de abordagens de ensino/aprendizado na 
síndrome de Down. Assim, notou-se a necessidade de fornecer 
informações atualizadas que elucidem esses objetivos de forma a 
ajudar a entender melhor como cada um se comporta na teoria e 
pratica diária. 

No que se refere ao processo neurológico de crianças com 
SD, estudos dizem que se pode encontrar diversas alterações tanto 
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funcional quanto estrutural, e isto irá interferir diretamente nas 
repercussões que cada indivíduo deve apresentar. (MINETTO et al., 
2006). Há uma concordância quanto a dificuldade da criança com 
síndrome de Down sobre sua capacidade de reter informações a 
longo prazo, por isso, fala-se sobre formas de elucidar e melhor 
desenvolver a absorção de novos estímulos, estuda-se, ainda, a 
possibilidade de se trabalhar através de mapas mentais. Ainda é 
preciso levar em conta de que são crianças e que assim como 
qualquer outra, possuem preferências e interesses diversos, sendo 
assim, as novas técnicas devem basear-se em melhor explorar esses 
interesses, para testar se ocorrerá ou não melhora do 
desenvolvimento cognitivo de aprendizagem dessas crianças. 
(PINHEIRO et al., 2012). 

No campo da Fisioterapia entender todo o processo cognitivo 
de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças traria uma 
melhor abordagem frente as mesmas, resultando assim em um 
melhor ganho funcional e intelectual, além do desenvolvimento de 
novas terapias levando em conta a individualidade de cada criança e 
o prognóstico possível para as mesmas, esclarecendo muitas dúvidas 
que ainda são abertas nesse campo de atuação.  

O desenvolvimento de novos estudos que comprovem a 
eficácia de diversos métodos de abordagem é importante no campo 
científico, porque além de trazer benefícios a diversos profissionais 
que lidam diariamente com essa síndrome, irá também, instigar o 
início de novas pesquisas nesse campo contribuindo para o 
engrandecimento e valorização da ciência nessa área.  

Pais que descobrem que possuem um filho com síndrome de 
Down, muitas vezes, têm dificuldade para aceitar, motivar e acreditar 
no potencial dessas crianças, sendo assim, realizar estudos que 
provem que a deficiência não é o fim das esperanças e que seus filhos 
podem trazer muito orgulho e conquistar muitas coisas assim como 
qualquer outro indivíduo, com toda a certeza, traz um melhor acalento, 
além também, de demostrar a sociedade como um todo que esses 
indivíduos podem ser produtivos como todo cidadão, e que suas 
limitações só demandam de um pouco mais de força de vontade, irá 
com toda certeza diminuir estigmas e preconceitos empregados ao 
longo dos anos.  

 Trata-se de uma pesquisa com levantamento científico 
teórico e bibliográfico, por meio de artigos publicados nos anos 2000 
em diante a respeito do tema aqui abordado.  
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A revisão de literatura utilizou como critério de busca palavras 
como neuroplasticidade, desenvolvimento psicomotor, critérios de 
aprendizagem voltados para criança com síndrome de Down e etc. 
Houve a necessidade de incluir cinco artigos que foram analisados 
nesta pesquisa, bem como manda as normas de jurisprudência de 
revisão de literatura. A base de busca dos artigos científicos foram: 
Google Acadêmico e Scielo. 

 Como critérios de exclusão dos artigos científicos, foram 
escolhidos os artigos com até três autores em que pelo menos um 
deles é mestre ou doutor, além da exigência de se tratar de artigo 
publicado em revista acadêmica com ISSN. Esta pesquisa de revisão 
de literatura tem o tempo previsto de dois meses. No primeiro mês 
realizou-se o levantamento do referencial teórico; no segundo mês, a 
revisão da literatura; e a elaboração dos elementos pré-textuais e pós-
textuais que compõem todo o trabalho. 

Foi escolhido desenvolver uma pesquisa qualitativa, na qual 
os autores trataram os dados obtidos por meio da pesquisa 
bibliográfica, considerando os aspectos relevantes levantados pelos 
seus respectivos autores. 

Desse modo, o presente estudo optou por analisar a 
veracidade e a qualidade das informações e como isso acrescentar 
de forma positiva. Essas informações foram obtidas nos últimos anos, 
contribuindo para atualidade já que se trata de informações recentes. 
Visando sempre compreender o processo de aplicação de métodos, 
além de possibilitar aos pesquisadores em questão uma variedade 
muita ampla de informações a serem analisadas enriquecendo ainda 
mais o presente estudo. (LUVEZUTE et al. 2015).   
 
Desenvolvimento do Potencial Cognitivo da Criança com 
síndrome de Down 

A síndrome de Down (SD) tem como característica um erro 
na estruturação dos cromossomos celulares, a SD exibe um 
cromossomo adicional (na generalidade), que ocasiona uma 
desconformidade da função reguladora que os genes desempenham 
sobre a síntese proteica, perde-se a conciliação no desenvolvimento 
e nas atribuições das células. Essa demasia de carga genética 
apresenta-se desde o desenvolvimento intrauterino e definirá o ser 
por toda a sua vida. É indiscutível que as particularidades se diferem 
de indivíduo para indivíduo. (MINETTO et at., 2006). 

De acordo com Bissoto (2005), o que gera esse demasio, 
ainda é desconhecido, o que se pode afirmar é que ocorre de três 
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diferentes modos. A não disjunção cromossômica total ocorre em 
96% dos casos, essa trissomia acomete todos as células levando-as 
a evidenciar um cromossomo 21 adicional. Já no “mosaico” são 
aproximadamente  4% dos casos, o portador não tem todas as células 
acometidas pela trissomia (entre 0,5-1%), ou progride a síndrome de 
Down por translocação genica (entre 3,0-3,5%), nessa situação uma 
parte ou todo o cromossomo, na grande maioria o cromossomo 14. A 
síndrome de Down constantemente ocasiona desordem clínicas que 
limitam o desenvolvimento global do indivíduo ainda criança, sendo 
correntemente deformidades cardíacas, hipotonia, problemas 
respiratórios, variações sensoriais, sobretudo associadas a visão e 
audição. Independentemente das diversas formas de ocorrência da 
trissomia causarem alterações físicas, clínicas e capacidades 
cognitivas, são limitados os estudos comparativos que se certificam 
das reais distinções viventes entre os três grupos de portadores de 
síndrome de Down. 

Além das desordens clínicas citadas por Pinheiro et al.  
(2012), discorre algumas outras peculiaridades do portador da 
síndrome de Down, segundo a autora de modo amplo, evidencia-se 
paradigmas singulares para o controle postural, locomoção e inclusive 
para o manuseio de instrumentos. A deambulação é universal aos 
portadores de síndrome de Down, entretanto a realizam com a base 
alargada e com grande instabilidade de tronco e de cabeça, mantendo 
os membros inferiores em total extensão no momento que é 
posicionado de forma bípede e demostrando um gral significativo de 
flexão de quadris, joelhos e do tronco. Costumeiramente as crianças 
com síndrome de Down exibem uma deambulação com retardo de um 
ano comparada com as crianças típicas. As desordens que se 
observa em crianças de síndrome de Down podem ser associadas 
com as mutações encefálicas verificadas nas crianças que possuem 
essa síndrome. A hipoplasia nos lóbulos frontais e occipitais já são 
constantemente presente na criança desde de o nascimento, ocorre 
o restringimento no lóbulo temporal em 50% dos portadores da 
síndrome, podendo ser unilateral ou bilateral. Tem encéfalo que já foi 
observado a diminuição do corpo caloso, da comissura anterior e do 
hipocampo. O cerebelo apresenta também uma redução comparada 
ao cerebelo de crianças típicas. Estudos apontam que as idoneidades 
motoras da criança com síndrome de Down são insatisfatórias por 
estar relacionado a frouxidão ligamentar e com a hipotonia muscular. 
Entretanto, essas disfunções podem ser pertencentes a falha dos 
mecanismos incumbidos pelo controle de equilíbrio. O que quer dizer 
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que a disfunção cerebelar desencadeia a disfunção das habilidades 
motoras. Existem também outras pesquisas que revelam que durante 
os primeiros meses de vida a excitabilidade dos neurônios motores 
encontram-se dentro dos limites normais. 

Contudo, a criança com síndrome de Down muito mais que 
qualquer outra criança explora e se atenta ao ambiente em que está 
exposta. (PINHEIRO et al.,  2012). Com isso, ver-se alguma 
necessidade de estimulação usando este quesito. Todavia não 
apenas isso está envolvido no seu processo de aprendizagem, 
segundo Minetto et al. (2006), o processo de comunicação neuronal 
no sistema nervoso dessa criança é diferente de uma criança dita 
“normal” e a forma como ocorre essa comunicação vai afetar 
diretamente nos processos de aprendizagem e armazenamento de 
informações desse indivíduo. 

Outro ponto é quanto à capacidade de aprendizagem e 
armazenamento de informações novas com a criança com SD, 
estudos apontam que informações transmitidas pela via auditiva não 
são muito bem captadas pelas crianças, ainda mais se tratando de 
informações a curto prazo, o que leva novamente ao ponto de que 
estímulos visuais ainda continuam sendo o melhor método de 
abordagem. (BISSOTO, 2005). 

Diante disso, tem-se a partir de estudos recentes a ideia de 
formação de processos cognitivos por meio de esquemas seguindo 
determinados padrões, já que a capacidade de armazenagem desses 
indivíduos no que diz respeito a memorias de curto prazo necessita 
de estimulações sucessivas para só assim ser realmente gravada. 
Viu-se que quando se trata de estímulos que se baseiam no interesse 
dessas crianças, a evolução diante do quadro pode ter uma evolução 
muito mais produtiva. (BISSOTO, 2005). 

Sendo assim, como foi dito anteriormente ter uma olhar mais 
detalhista quando está lidando com uma criança com síndrome de 
Down é algo que tem que ser trabalhado com qualquer profissional 
que atua nesse meio, pois a capacidade desse profissional de captar 
essas pequenas informações e usar isso ao seu favor vai interferir 
diretamente no resultado final do desenvolvimento dessa criança. 

Olhando do ponto de vista da atualidade e colocando estas 
crianças incluídas num contexto social em que o uso de tecnologia 
tem-se tornado cada vez mais presente no ambiente, Pinheiro et al. 
(2012) traz um estudo com crianças com síndrome de Down através 
de software de informática que utiliza de histórias infantis para 
trabalhar esse desenvolvimento cognitivo, o estudo testou duas 
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crianças com síndrome de Down em idade de desenvolvimento de 5 
a 12 anos que se encaixam nos padrões do software em 75%, este 
software através dessas histórias e estímulos visuais de cor e som 
avaliam diversos pontos dessa criança dentre estes: percepção 
auditiva, noção de esquema corporal, associação de conjuntos, 
identificação de ações dentre muitos outros. O estudo mostrou que a 
utilização da tecnologia a favor do processo de aprimoramento 
cognitivo mostrou-se um facilitador na transmissão de informações 
além também, de conseguir dar parâmetros de evolução à medida 
que a criança progride. O que aborda outro ponto que cada vez mais 
vem-se tornando notório, a acessibilidade que está crescendo nesse 
meio tecnológico para estes indivíduos, já que trata-se de buscar 
formas melhores de se trabalhar com essas crianças este caminho, 
ou seja, usando todas as ferramentas ao favor desse indivíduo. 

Colocando a neuroplasticidade dessas crianças SD em 
discursão, Marturelle et al. (2010) mostra que quanto mais precoce 
for a estimulação desses indivíduos melhor será a capacidade de 
adaptação e evolução da mesma, sendo assim nutrir-se de todos os 
estímulos possíveis tão cedo pode influenciar diretamente no futuro 
dessa criança. 

 
Considerações Finais 

A exemplo do que foi abordado anteriormente sobre o 
processo de desenvolvimento e cognição da criança com síndrome 
de Down, ressalta-se que apesar de existirem algumas barreiras 
propostas pela deficiência que muitas das vezes são difíceis de 
superar, se for algo que fique explícito aos profissionais caminhos 
alternativos poderiam ser tomados. 

Conquanto ao dilema supracitado de que crianças com 
síndrome de Down não conseguiriam desenvolver seu potencial 
cognitivo de aprendizagem como outras crianças, foi realizado uma 
análise e chegou-se a afirmativa de que a criança com síndrome de 
Down poderiam sim aprender a desenvolver seu potencial cognitivo 
se usado as ferramentas corretas. Sendo assim, o que muda para o 
profissional que estiver lidando como a mesma é a abordagem, ou 
seja, uma diferente metodologia de estimulação. 

Dessa maneira, demonstrou-se que se pode contornar as 
limitações de uma deficiência mediante estudos prévios que 
mostraram que há muito o que entender sobre como esses processos 
cognitivos acontecem. Com isso, analisou-se a neuroplasticidade da 
criança com síndrome de Down e verificaram que a capacidade de 
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aprendizagem e cognição na síndrome de Down poderia ser melhor 
aproveitada se iniciada precocemente e com os estímulos voltados 
tanto para o interesse da criança como para as áreas fisiológicas. 
Assim, a criação de diferentes formas de abordagens de 
ensino/aprendizado na síndrome de Down principalmente no meio 
tecnológico que se mostrou bastante desenvolvido para com estes 
indivíduos. 

Soube-se identificar a correta forma de estimulação o que 
trouxe para o profissional da saúde a capacidade e a possibilidade de 
proporcionar um olhar global da criança portadora de síndrome de 
Down, abrindo diversas portas para a ciência que se incluiu não só no 
estudos dos meios fisiológicos melhor desenvolvidos, mas também, 
na forma como  pode ser trabalhado positivamente. Socialmente 
encaixando essas crianças com síndrome de Down nas escolas, nas 
terapias corretas e tornando-as capazes e melhor enxergadas por 
cada indivíduo do seu ambiente. Além de unir famílias que se voltam 
para os aspectos positivos que é lidar diariamente com um membro 
da família seja filho ou outro parente portador de síndrome de Down. 

 O presente estudo chegou à conclusão de que apesar da 
necessidade do desenvolvimento de novos estudos a despeito do 
tema, já pode-se saber que a forma que se lida com a criança 
portadora de síndrome de Down vai influenciar diretamente no seu 
processo de desenvolvimento cognitivo, e que elas são crianças muito 
capazes e superestimadas por muitos preconceitos preestabelecidos 
socialmente ao logos dos últimos anos, no entanto, se dada a chance 
de mostrar seu potencial mudaria de forma bastante positiva. 
Analisou-se muitas ferramentas de abordagem, e ao que tudo indica 
são diversas e vindas tanto de profissionais, quanto da tecnologia 
atual, então deve-se utilizá-las de forma a atingir todos os objetivos 
com essa criança, pois como já dizia Albert Einstein: “Algo só é 
impossível até alguém duvide e acabe provando o contrário”. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é cuidados da Enfermagem com pessoas com 
Síndrome de Down. Investigou-se o seguinte problema: Quais são as 
estratégias de cuidados da enfermagem com pessoas com Síndrome 
de Down? Cogitou-se a seguinte hipótese: os cuidados da 
Enfermagem melhoram a qualidade de vida dos portadores de 
Síndrome de Down. O objetivo geral é analisar o conhecimento e as 
estratégias de cuidado dos enfermeiros prestados aos pacientes com 
Síndrome de Down. Este trabalho é importante para um profissional 
da saúde devido aos grandes números de crianças com Down, com 
vistas a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas; para a ciência, 
é relevante por ser um incentivo para a criação de novos programas; 
agrega à sociedade pelo fato de passar um maior conhecimento sobre 
as pessoas com Down a que se refere aos preconceitos e aceitação 
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perante a sociedade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica 
com duração de dois meses. 
 
Palavras-chave: Intervenções de Enfermagem. Síndrome de Down. 
Estratégia da Saúde. Crianças.  
 
Abstract 
The theme of this chapter is Nursing Care for People with Down 
Syndrome. The following problem was investigated: What are the 
nursing care strategies for people with Down Syndrome? The 
following hypothesis was considered to improve the quality of life of 
the downs and make them more acceptable. The general objective is 
to analyze nurses' knowledge and care strategies provided to patients 
with Down Syndrome. This work is important for a health professional 
due to the large number of children with Down, the search to improve 
the quality of life of these people; for science, it is relevant because it 
is an incentive for the creation of new programs, it adds to society by 
passing on a greater knowledge about the Downs to which prejudices 
and their acceptance before society are concerned. This is a 
qualitative theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: Nursing interventions. Down's syndrome. Health Strategy. 
Children. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Atención de enfermería para personas con 
síndrome de Down. Se investigó el siguiente problema: ¿Cuáles son 
las estrategias de atención de enfermería para las personas con 
síndrome de Down? Se consideró la siguiente hipótesis para mejorar 
la calidad de vida de los bajos y hacerlos más aceptables. El objetivo 
general es analizar el conocimiento de las enfermeras y las 
estrategias de atención proporcionadas a los pacientes con síndrome 
de Down. Este trabajo es importante para un profesional de la salud 
debido a la gran cantidad de niños con Down, la búsqueda de mejorar 
la calidad de vida de estas personas; para la ciencia, es relevante 
porque es un incentivo para la creación de nuevos programas, se 
agrega a la sociedad al transmitir un mayor conocimiento sobre los 
Down a los que se refieren los prejuicios y su aceptación ante la 
sociedad. Esta es una investigación teórica cualitativa que dura dos 
meses. 
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Palabras clave: Intervenciones de enfermería. Sindrome de Down. 
Estrategia de Salud. Niños. 
 
Introdução 
          O primeiro contato entre os profissionais da saúde com os pais 
de pessoas com Síndrome de Down é fundamental para consolidar 
laços afetivos entre ambos. Esse contato proporciona uma excelente 
oportunidade para que a equipe de enfermagem seja uma 
contribuição contínua na construção deste caminho para a inclusão, 
lado a lado, com os portadores da Síndrome de Down e outros tantos 
que de outro modo estariam sozinhos, seguindo em outras direções. 
          Tão ou mais importante que o cuidado ao indivíduo portador da 
Síndrome de Down, é o momento da abordagem com os pais sobre o 
diagnóstico dessa criança, visto que são os primeiros a propiciar 
experiências de crescimento que visam à autonomia paulatina. 
Porém, como mediar este momento para que, mesmo permanecendo 
aspectos mobilizadores de algo que não esperavam, nem podiam 
supor, como a desilusão, a culpa, e até mesmo a vergonha, possam 
superar e dar início aos sentimentos de acolhimento, engajamento e 
esperança  (DEORSOLA; LABRONICI; SANSON, 2003, p.02 )  

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte problema: 
Quais os cuidados de enfermagem as pessoas com Síndrome de 
Down? Diversos são os cuidados aos pacientes com Síndrome de 
Down. 

O enfermeiro deve estar preparado para a atuação com as 
familias que vivenciam esta problemática, e suas ações devem 
abranger desde a atenção primária, especialmente no 
acompanhamento do pré-natal até a assistência à família e à criança, 
estimulando a criação de vínculos entre pais e filhos, o esclarecimente 
de dúvidas, além de capacitar os cuidadores. Envolve também o 
estímulo à família para conhecer e participar das ações de redes 
sociais que trabalham e assistem a essas crianças e a esses 
familiares, no ambiente em que esta família esteja inserida (RIBEIRO; 
ARVIGO; CAREZZATO, 2001, p.03) 

A hipótese levantada frente ao problema em questão foi: os 
cuidados da Enfermagem melhoram a qualidade de vida dos 
portadores de Síndrome de Down. Acolher os pais e pacientes com 
Down, fazer a anamnese e as intervenções de enfermagem passam 
segurança e afetividade aos envolvidos. 

A assistência de enfermagem prestada a recém-nascidos 
portadores de Síndrome de Down são: diagnóstico precoce, isso 
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facilitará a estimulação do recém-nascido, e a orientação ao casal; 
treinamento técnico e sensibilidade da equipe de enfermagem, e 
também o aprimoramento e a capacitação teórica e emocional para 
oferecer suporte e apoio à família (GLYCE; 2018, p.10). 

O presente estudo teve por objetivo analisar o conhecimento 
e as estratégias de intervenção dos profissionais de enfermagem aos 
usuários com Sindrome de Down. Há possibilidade de melhorar as 
praticas clínicas e a assistência aos familiares. 

De acordo com Ramos  (2006), visam socializar a convivência 
da família com o portador de Síndrome de Down à luz da Teoria 
Humanística, processo de convivência da família de portadores da 
Síndrome de Down com base na teoria humanística de Paterson e 
Zderad, mostra o quão é belo perceber o outro de forma humana e 
compreensiva. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: listar os cuidados 
de enfermagem aos pacientes com Down, analisar o papel do 
enfermeiro frente aos pais de portadores de Síndrome de Down e 
elencar ações e prevenções. 

O papel da enfermagem consiste em ensinar à família como 
melhor ajudar a criança a progredir. Devem ser elaborados programas 
de treinamento para os pais, avaliação contínua e do progresso 
alcançado, de forma a permitir que a mãe e o enfermeiro planejem 
objetivos e métodos de ensino a serem atingidos em curto prazo. 

Falar sobre Síndrome de Down leva a pensar como os pais 
desta criança recebem esta notícia, e como isso mudará a vida dessa 
família. Descobrir maneiras de ajudar a essas crianças, mostrando o 
sentido da vida e esclarecendo que eles também podem levar uma 
vida normal, independentemente dos desafios, esse estudo vem para 
ajudar aos pais e a sociedade a lidar, diante dessas situações. 

Esse estudo pode se tornar inspirador para a criação de 
novos programas, estratégias e melhorias no atendimento e no 
acolhimento das pessoas com Síndrome de Down, agregando novas 
pesquisas para chegar a uma tecnologia avançada com meios de 
melhorar de vida para essas pessoas. 

O tema ainda é considerado não muito relevante para muitos 
que compõem a sociedade, exceto àqueles que possuem um ente 
familiar com Down, principalmente pelas pessoas que acreditam que 
os Donw são pessoas que não irão contribuir para a sociedade.  
Através deste estudo, a sociedade terá mais conhecimento sobre o 
assunto, e poderá reduzir o preconceito. 
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É um estudo do tipo revisão literatura, que consiste em 
adquirir conhecimento por meio de trabalhos já publicados, desde que 
tratem de um tema específico e a percepção dele.  O levantamento 
dos dados foi realizado em 2 meses do ano 2020, o período de 
inclusão dos artigos utilizados foi de 2002 até 2018. 

É quase impossível elaborar uma monografia ou análise da 
legislação, estudo de caso ou um artigo, se primeiramente realizar um 
projeto de pesquisa. O desenvolvimento do trabalho será norteado 
pelo projeto. Em seguida envolver a classificação do problema, a 
hipótese do tema, dos objetivos, justificativas e da metodologia etc. 
(GONÇALVES, 2019, p.3).   
 
Cuidados da Enfermagem com Pessoas com Síndrome de Down 

A Síndrome de Down é uma condição genética que foi 
identificada há mais de um século por John Langdon Down, 
constituindo-se uma das causas mais frequentes de deficiência 
mental, compreendendo aproximadamente 18% do total de 
deficientes mentais atendidos em instituições especializadas 
(MOREIRA et al, 2000, p.02). 

O médico inglês John Down foi o descobridor da Síndrome de 
Down, ao ter notado nítidas semelhanças em crianças com atraso 
mental; em 1958 o geneticista Jerome Lejeune verificou um erro na 
distribuição dos cromossomos e, como forma de homenagear o Dr. 
John Down, nomeou a anomalia como Síndrome de Down. Os 
portadores de Síndrome de Down possuem 47 cromossomos em 
suas células em vez de 46 como na maior parte da população (LEITE, 
2004, p.02). 

De acordo com Bueno (2007, p.02), o termo Síndrome de 
Down trata-se de uma reunião de sinais e sintomas provocados por 
algum mecanismo e dependentes de causas diversas. 

A Síndrome de Down é a mais comum entre todas as 
síndromes genéticas, ocorrendo em 1/600 nascimentos. Por isso, a 
necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre determinada 
síndrome, visto o período neonatal ser crítico e, além do mais, há 
necessidade, por parte do enfermeiro, de embasamento científico 
para futuras orientações as mães e familiares de recém-nascidos 
portadores de Síndrome de Down, favorecendo um bom 
desenvolvimento do neonato orientando a família sobre hábitos 
básicos da vida diária como técnicas higiênicas, alimentares, 
estimulação precoce e aprimorando a adaptação da criança a família 
(TAYNARA et al, 2018, p.04). 
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Para Mustacchi e Razone (1990, p.02), a Síndrome de Down 
juntamente com a Síndrome de sítio frágil do cromossomo X (FRAXA) 
são as síndromes com maiores frequências de anomalias 
cromossômicas, sendo o comprometimento mental o maior problema 
na Síndrome de Down. 

Segundo Sousa et al (2009, p.02), a Síndrome de Down não 
é vista como uma patologia e sim como uma alteração cromossômica, 
a qual carece de um olhar omnilateral direcionado às pessoas que 
nasceram com essa condição diferenciada em relação a sua 
constituição cromossômica. 

De acordo com Mandal (2014, p.03), a Síndrome de Down 
está associada a diferentes anomalias congênitas que determinam o 
aumento da mortalidade neonatal por Crise de Hipóxia,  Insuficiência 
Cardíaca e Hiperfluxo Pulmonar causado pela Cardiopatia, por isso o 
período neonatal é crítico para a sobrevivência do paciente com 
Down. 

O período da gestação é uma mistura de sentimentos (medo, 
ansiedade, felicidade, alegria, entre outros), a gestante imagina 
diversos cenários positivos, imaginando rosto, boca, nariz, orelhas, 
imaginando a criança em um todo, e em perfeitas condições físicas, 
quando se deparam com a realidade ficam com receios, medo dos 
julgamentos da sociedade e sentimento de  insegurança. 

Para Martins e  Pola (2002, p.01), a  Síndrome de Down é 
vista com repulso pela sociedade, os familiares esperam ansiosos 
para mostrar à sociedade um bebê saudável e dentro de um “padrão” 
pré-estabelecido pela sociedade, os familiares passam a ver a criança 
como algo inaceitável, a ver a Síndrome de Down como algo terrível. 

A sociedade é indispensável para a compreensão da forma 
de viver, as pessoas portadoras de Síndrome de Down sofrem muitos 
preconceitos. A desigualdade imposta pela sociedade impede que 
tais sujeitos alcancem uma assistência à saúde de qualidade 
(PINHEIRO et al, 2014, p.7). 

O portador de Síndrome de Down tem restrições no 
desenvolvimento físico e na sua capacidade intelectual, restrições 
que até hoje não foram cientificamente delimitadas (WERNECK, 
1997, p.01). 

A Síndrome de Down é muito conhecida e popularmente 
definida como “mongolismo”, termo utilizado porque as pessoas com 
essa síndrome possuem características físicas que se assemelham 
com as características da raça mongólica, como os “olhos puxados”, 
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exemplo. No entanto, nos dias atuais, essa denominação não é mais 
utilizada, pois é considerada pejorativa e preconceituosa. 

A saúde é um direito de todos e obrigação do estado, as 
pessoas com necessidades especiais devem ser inseridas e tratadas 
como qualquer pessoa. Não é o fato de terem vindo ao mundo 
diferentes que permite que devam ser tratadas de forma discrepante 
(ANDRADE; BARRETO, 2007, p.03). 

A equipe multidisciplinar exerce um papel importante junto à 
família, pois as ações devem englobar a informação, o estímulo ao 
vínculo com a criança e o suporte emocional da família (SUNELAITIS 
et al, 2007, p.03). 

Os profissionais de saúde lidam diariamente com dificuldades 
para comunicar o diagnóstico da Síndrome de Down, no entanto, 
tornam-se relevantes ao aprimoramento e à capacitação teórica e 
emocional, com vistas a fornecerem informações adequadas sobre a 
síndrome, bem como apoio às famílias, conscientes de que 
dificilmente os pais aceitarão a nova informação, necessitando de 
tempo e compreensão para que possam vivenciar e elaborar todos os 
fatos ocorridos (VIEIRA; FRANCENELY, 2013, p.09). 

A equipe multidisciplinar é responsável por todo amparo aos 
familiares e à criança que nasce com Síndrome de Down, entretanto, 
os profissionais deixam muito a desejar por não saberem lidar com 
uma situação que não é frequente no cotidiano, deixando os familiares 
inseguros com a situação (MARTINS;  POLA, 2002, p.02). 

O enfermeiro, na prática profissional, desenvolve suas ações 
através de consultas de enfermagem em ambulatórios, centro de 
saúde, maternidades, domicílios e instituições hospitalares. Participa 
do processo educativo em universidades, empresas e escolas, 
preconizando que estes profissionais utilizam de qualquer espaço 
para prestar seus cuidados de forma humanística (LIMA, 2001, p.01). 

O enfermeiro deve estar preparado para a atuação com as 
famílias que convivem com essa situação, as suas obrigações devem 
exercer desde a atuação primária, no acompanhamento do pré-natal 
até a assistência a família e a criança, estimulando o vínculo afetivo 
dos pais e filhos, o esclarecimento de dúvidas, além de capacitar os 
cuidadores (RIBEIRO et al, 2011, p.03). 

Em um ambiente hospitalar, o profissional de enfermagem é 
o que possui maior contato com os pacientes. O enfermeiro deve 
auxiliar os pais a terem contato com a criança e não tornarem a 
enfermagem como cuidador central das necessidades da criança. O 
enfermeiro deve fortalecer o vínculo dos pais com a criança, devido 
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ao fato de a criança ter vindo diferente, os pais podem se sentir 
inseguros. 

O enfermeiro precisa transmitir seus conhecimentos sobre os 
cuidados da criança com Síndrome de Down para os familiares, 
porém, necessitam de uma postura positiva, receptiva e de abertura 
dos familiares. Este agir consciente dos familiares proporciona 
encontros e interações com o profissional bem interessantes, voltados 
para o cuidado da criança com Down (DEORSOLA et al, 2003, p.04). 

O enfermeiro deve dar todo suporte à mãe no treinamento e 
na motivação da criança, beneficiando a ambos nas entrevistas e 
orientações específicas e gerais (BRINKWORTH, 1973, p.07). 

De acordo com George (1993, p.02), o enfermeiro possui uma 
visão ampliada, que permite o dialogo entre as diferenças e a 
realidade, utilizam ricos fundamentos teóricos de educação e prática 
para colocar determinada situação em perspectiva. 

O processo de enfermagem na assistência à criança com 
Síndrome de Down e seus familiares envolve fatores que promovam 
mudanças satisfatórias. Nesta área, este processo deve auxiliar na 
promoção do desenvolvimento da criança com Down 
(BRINKWORTH, 1974, p.07). 

O profissional de enfermagem pode atuar como ponte para a 
conscientização da família para conviver com a criança portadora da 
Síndrome de Down (SOUZA, 1999, p.02). 

A atuação do enfermeiro deve contemplar o desenvolvimento 
e o planejamento focados nos cuidados, desde a fase de recém-
nascidos até a fase adulta, sendo a família também o foco da 
intervenções (RIBEIRO et al, 2011, p.06). 

O estudante de enfermagem deve estar preparado para todas 
as situações que podem vivenciar dentro de um ambiente hospitalar, 
durante a graduação, o mesmo deve evitar construir pensamentos 
negativos sobre as diferenças físicas de pessoas portadoras de 
alguma particularidade. 

Segundo Pinheiro (et al, 2014, p.12), os futuros profissionais 
de enfermagem não podem ser assolados por uma visão 
preconceituosa a qual a sociedade impõe sobre as pessoas com 
necessidades especiais. 

A enfermagem deve ser desenvolvida com amor, o paciente 
não pediu para estar ali, não pediu para nascer com diferenças físicas, 
portanto, o cuidado deve ser desenvolvido de forma humanística, 
sempre tendo em mente que o paciente é o amor da vida de alguém. 
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De acordo com  Leite et al (2008, p.09), a visão da 
enfermagem é posta como “arte de cuidar”, com esse olhar a 
enfermagem não se apresenta como trabalho produtivo. 

O encontro da enfermagem com os pacientes e familiares no 
dia a dia deve ser humanístico, a fim de evitar que sua prática se torne 
mecânica, impessoal e até desumana (ANDRADE; BARRETO, 2007, 
p.11). 

Por muito tempo, as pessoas com Síndrome de Down foram 
consideradas incapazes de levar uma vida normal, porém, um 
diagnóstico efetuado na infância pode melhorar a qualidade de vida 
dessas pessoas. Além disso, ressalve-se que ser normal é ser 
humano, e todo ser humano tem suas particularidades. 

Contudo, essa pequena parcela é a prova viva de que o 
enfermeiro capacitado pode apoderar-se do cuidado para promover 
qualidade de vida às pessoas com Síndrome de Down na ESF, 
espaço responsável pelo vínculo inicial da população aos serviços de 
saúde, tendo o compromisso de executar um cuidado humanizado e 
digno às pessoas, as quais estão inseridas as com Síndrome de Down 
(PINHEIRO et al, 2014, p.11). 

É de suma importância orientar a mãe a deitar o bebê ao seu 
lado com uma toalha de banho dobrada abaixo dele, de forma que o 
rosto dele esteja ligeiramente angulado para baixo em relação ao 
mamilo, a estimular o reflexo de busca, e a colocar o bebê em uma 
posição onde o pescoço e a garganta fiquem mais altos que o mamilo 
para evitar o engasgamento (CARVALHO; RENATO, 2011, p. 09-10). 

É muito difícil a amamentação em crianças com Síndrome de 
Down, porque a sucção do bebê  com Síndrome de Down é 
insuficiente devido ao tônus muscular diminuído. Com isso, o bebê 
precisa de estimulação para desenvolver melhor a musculatura. 

A estimulação precoce pode favorecer a independência e a 
aquisição de hábitos básicos de sobrevivência (CARSWELL, 1993, 
p.06). 

O atendimento aos familiares e às crianças com Síndrome de 
Down deixam muito a desejar. O nascimento de um bebê com Down 
causa grande impacto no âmbito hospitalar, destinando situações 
frias, desumanas e insensíveis dos profissionais (MARTINS;  POLA,  
2002, p.02). 

É necessário incentivar o processo pelo qual a sociedade e o 
profissional se adaptam para poder incluir em seus sistemas sociais 
e profissionais pessoas com necessidades especiais e, 
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simultaneamente, preparando a pessoa para assumir seus papéis 
perante a sociedade (SASSAKI, 1997, p.04). 

As gestantes com idade superior a 35 anos e de fertilização 
in vitro encontram-se entre os grupos de risco elevado. Devido a esta 
possibilidade, devem ser encaminhadas para consultas de 
aconselhamento genético, que envolve a realização dos testes 
genéticos, como a biópsia do vilo corial e a aminiocentese, que 
analisam a placenta para fins diagnósticos e o liquido amniótico 
(PERRONI, 2014, p.0.3). 

Para muitas mulheres, descobrir que está gestante é algo 
maravilhoso, já imaginam o rostinho do bebê, fazem planos e 
acreditam que nascerá com saúde e perfeito. Porém, muito além da 
possibilidade de frustração de os pais receberem a notícia que terão 
um filho com Síndrome de Down, muitos estudos relatam o quanto 
essa situação desenvolve uma sensação indescritível de amor 
incondicional, alegando privilégio por essa oportunidade que lhes foi 
dada. 

O diagnóstico da doença é identificado ainda no pré-natal, 
facilitando a aceitação da família diante da problemática e 
qualificando a equipe multidisciplinar para lidar com a situação 
(MICHELE, 1980, p.02).  

A necessidade de um roteiro de exames posteriores de 
acuidade de órgãos e sentidos irá diferenciar na pronta intervenção, 
em última instância, os possíveis aspectos de um comprometimento 
futuro (DEORSOLA et al, 2003, p.01). 

Para Martins e  Pola, (2002, p.02), os casais relatam que se 
sentem desmotivados, perdidos e tristes na maternidade e a situação 
se agrava com a alta hospitalar, onde será necessário ter cuidados 
com a criança diariamente, sem o auxilio de um profissional. 

As dificuldades vivenciadas pela pessoas portadoras da 
Síndrome de Down não as impediram de ir à luta por melhorias 
sociais, principalmente o direito à saude de qualidade.  Foram esses 
personagens que ajudaram a edificar a história de valorização 
daqueles que foram renunciados pela sociedade (LABRONICI, 2003, 
p.3). 

As adversidades devem ser respeitadas e aceitas por toda a 
população, os próprios portadores de Síndrome de Down passam a 
expressar suas aspirações melhores, com o desejo de serem 
reconhecidas como alguém útil para a sociedade (DERSOLA et al, 
p.02). 
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A desigualdade existente na sociedade é uma situação 
vivenciada por todos perante a sociedade, para muitos existe um 
padrão de beleza definido, os portadores de Síndrome de Down 
sofrem muitos preconceitos (PINHEIRO et al, 2014, p.07). 

Ao se buscar identificar as diferenças humanas, 
desenvolvidas a partir da formação genética dos indivíduos, 
sobressaltam-se, no interior do debate científico, as diferentes 
síndromes existentes, e que trazem, portanto, necessidades sociais e 
de saúde específicas (PINHEIRO et al, 2014, p.02). 

No  imaginário popular, quem tem Síndrome de Down não é 
saudável, porque é doente. Neste contexto os desdobramentos 
negativos como oportunidade de emprego e matrícula em escola 
regular acabam sendo prejudicadas. O que é uma ilusão social, pois 
muitas pessoas com Down destacam-se como profissionais 
dedicados e com carisma em relação ao atendimento ao público. 

Os primeiros movimentos dos pais em prol da criança com 
necessidades especiais inicia-se  nos anos cinquenta, agrupando 
pequenos núcleos de pais que desejavam fazer alguma coisa para 
comprovar o valor de seus filhos até então esquecidos (CASTRO et 
al, 2002, p.02).  

Existe a necessidade do reconhecimento e percepção pela 
população para a realização de cuidados integrais, faz parte do 
homem o cuidado com a própria saúde (GADAMER, 2006, p.02). 
           Além de alterações fisiológicas, os familiares de crianças com 
Down enfrentam outro problemas, como: sentimentos de culpa, 
angústia, procura de justificativas para o problema, podendo 
ocasionar um processo de desequilíbrio familiar (RIBEIRO et al, 2011, 
p.02). 

Indubitavelmente o nascimento de uma criança fora do 
padrão pré-estabelecido por todos causa sentimento de insegurança 
entre o casal, o qual acha que não tem motivos para serem felizes e 
orgulhosos de seu filho, pois não nasceu o filho que tanto desejavam 
(MARTINS;  POLA, 2002, p.02). Situação que muda completamente 
após o convívio com pessoas com Down, cujas necessidades 
especiais fazem desenvolver em seus familiares e cuidadores uma 
relação de afeto inigualável. 

De cada 500 a 600 nascimentos de crianças no Brasil, uma 
nasce com Síndrome de Down. Em 1993, 300 mil crianças nasceram 
com Down, passando a enfrentar dois problemas centrais, os 
problemas fisiológicos e o preconceito da sociedade, perante a algo 
visto como “terrível” (WERNECK, 1993, p.02). 
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Apesar de alguns fatores genéticos poderem comprometer a 
saúde da pessoa com Síndrome de Down, como: cardiopatia grave, 
ela normalmente é saudável, hígida (DEORSOLA et al, 2003, p.03). 

Não existe nenhuma classificação relativa à “grau” para a 
Síndrome de Down. O que pode ser considerado como leve, 
moderada ou grave é a deficiência intelectual. Em indivíduos com 
Síndrome de Down, o QI geralmente é menor que 50 (KAPLAN; 
SADOK, 1990, p.02).  

 
Classificação da Síndrome              QI de Down de        
       GRAU                                   acordo com a OMS 
Leve                                                  50 – 55 a 70 
Moderado                                       35 – 40 a 50 – 55  
Severo                                            20 – 25 a 30 - 35 
Profundo                                       Abaixo de 20 – 25  

 
A falta de informação dos familiares sobre a Síndrome de 

Down é decorrente da falta de preparo dos profissionais, onde nem 
todos os profissionais tiveram contato com esse tipo de situação, o 
que os impedem de serem seguros no momento de transmitir 
conhecimentos voltados para os cuidados com a criança (MARTINS;  
POLA, 2002, p.02). 

Segundo Porto-Cunha e Limongi (2010, p.4), a falta de 
estímulos durante a internação pode ser significativa para o 
desenvolvimento da mãe e da criança, visto que a mãe é fundamental 
nas ações da criança com o ambiente. 

A vacinação é de extrema importância para toda a população, 
evitando contrair doenças que podem levar à morte e deixar sequelas, 
protegendo contra vírus, bactérias etc. No portador de Síndrome de 
Down, o calendário vacinal deve ser seguido de forma rígida, assim, 
evitando que a criança ou adulto já doente venha a desenvolver 
alguma patologia. 

O esquema de imunizações na Síndrome de Down inclue 
Varicela, Anti-Hepatite A, Anti-Haemophyllus, Anti-Hepatite B, 
AntiRov (Rotavírus), Influenza e Antigripal, além de vacinação 
elementar. Estudos relatam que a resposta imunológica 
(antígeno/anticorpo) dessas vacinas produz níveis menores e pouco 
duradores em portadores de Síndrome de Down. Tais fatores 
sugerem que haja revacinações mais frequentes, porém ainda 
necessitam de melhoras (BURNS; ALEXANDER, 2014, p.10). 
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Ao exposto, a patologia deve ser mais falada no cotidiano, 
muitas pessoas não sabem identificar uma síndrome e acabam 
tratando essas pessoas com repulso. Porém, se soubessem 
identificar, saberiam que esta síndrome é algo normal para a 
sociedade. 

A importância de refletirmos sobre esse conceito está na 
necessidade de zelar pelo termo doença genética, porque, para o 
leigo, há outras doenças (DEORSOLA et al, 2003, p.03). 
 
Considerações Finais 

A Síndrome de Down é um distúrbio genético que foi 
identificado pelo Dr. John Langdon Down. Trata-se de diversos sinais 
e sintomas provocados por algum mecanismo. O presente trabalho 
refere-se aos cuidados de enfermagem em pessoas portadoras de 
Síndrome de Down. Tais portadores são vistos pela sociedade com 
sentimento de “pena”, por terem vindo ao mundo de forma diferente. 

Quais são os cuidados da enfermagem às pessoas com 
Síndrome de Down? Acredita-se que acolher os pais e os pacientes 
com Donw, realizar a anamnese e interveções de enfermagem 
passam segurança e afetividade aos familiares. 

Foram analisados os conhecimentos e as estratégias de 
intervenção dos profissionais de enfermagem às pessoas com 
Síndrome de Dow. Encerrando com o intuito de listar os cuidados de 
enfermagem aos pacientes com Down, analisar o papel do enfermeiro 
frente aos pais de portadores de Síndrome de Down e listar ações e 
prevenções. 

O estudo foi de suma importância para os autores devido ao 
fato de terem adquirido conhecimentos sobre a Síndrome de Down. A 
ciência ganhou mais uma ferramenta importante com o objetivo de 
relatar de fato o que se trata uma Síndrome de Down, o papel do 
enfermeiro frente a uma situação, estratégias de intervenção e meios 
de prevenção. A população em um todo foi o alvo a ser alcançado, 
com intuito de quebrar esse preconceito que existe sobre uma pessoa 
portadora de Down. 

Evidenciou-se a importância sobre os cuidados de 
enfermagem a portadores de Síndrome de Down. Por não ser algo 
rotineiro na sociedade, a Síndrome de Down, muitas vezes, não é 
bem vista pela sociedade, muitos não sabem identificar uma pessoa 
portadora, por isso a equipe multidisciplinar deve oferecer todo o 
suporte aos familiares, ajudando nos cuidados.   
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CAPÍTULO 25  
A INCLUSÃO NA QUALIDADE DE VIDA EM PORTADORES DA 
SÍNDROME DE DOWN – UM NOVO PARADIGMA HOLÍSTICO90 

 
Inclusion in the Quality of Life in Down Syndrome Holders – A new 

Holistic Paradigm 
 

Inclusión en la Calidad de Vida en Titulares de Síndrome de Down: 
Un Nuevo Paradigma Holístico 

  
Carla Chiste Tomazoli Santos91  

Fernanda Carolina Fernandes Oliveira92  
Welthon Ferreira Bezerra93  

  
Resumo 
O tema deste capítulo é a Inclusão na Qualidade de Vida em 
Portadores da Síndrome de Down – Um Novo Paradigma Holístico. 
Investigou-se o seguinte problema: “O que leva a melhora da 
qualidade de vida na síndrome de Down?”. Cogitou-se a seguinte 
hipótese: “o fator principal para a melhoria da qualidade de vida na 
síndrome de Down é a inclusão, que abrange vários ambientes como 
escolas da rede pública e privada, esporte e mercado de trabalho, 
entre outros âmbitos”. Os objetivos específicos são: “conscientizar os 
leitores sobre a notoriedade da inclusão na síndrome de Down; 
demonstrar a importância da integração de pessoas portadoras da 
síndrome em vários ambientes; revelar os efeitos físicos e mentais 
causados pela melhoria da qualidade de vida”. Este trabalho é 
importante para um profissional da saúde devido a uma nova 
perspectiva, mais humanitária, sobre os efeitos da inclusão na 
qualidade de vida em portadores de uma síndrome; para a ciência, é 
relevante por oferecer um quadro geral dos efeitos e benefícios 

 
90 Este capítulo contou com a revisão linguística da Profa. Esp. Érida Cassiano 
Nascimento e com a diagramação do Prof. Esp. Danilo da Costa. 
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http://lattes.cnpq.br/4472348871314866. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5729-
7904.  E-mail: carlachiste@senaaires.com.br. 
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http://lattes.cnpq.br/0749515106522643. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1131-
2088. E-mail: nandcarolina@gmail.com. 
93 Graduando em Fisioterapia pela Faculdade Sena Aires. CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0361611034012310. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4392-
2641. E-mail: ferreirawelthon@gmail.com 
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causados pela melhoria da qualidade de vida em portadores da 
síndrome; agrega à sociedade pelo fato de mudar a visão de muitos 
leitores sobre a síndrome e suas limitações muitas vezes 
desconhecidas e amplificadas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
teórica com duração de três meses. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Síndrome. Efeitos. Down. 
Inclusão. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is the Inclusion in the quality of life of Down 
syndrome patients – A new holistic paradigm. The following problem 
was investigated: “What leads to improved quality of life in Down 
syndrome?”. The following hypothesis was considered: “the main 
factor for improving the quality of life in Down syndrome is inclusion, 
which covers multiple environments such as public and private 
schools, sports and the job market, among other areas”. The specific 
objectives are: “to make readers aware of the notoriety of inclusion in 
Down syndrome; demonstrate the importance of integrating people 
with the syndrome in various environments; reveal the physical and 
mental effects caused by improving the quality of life”. This work is 
important for a health professional due to a new, more humanitarian 
perspective on the effects of inclusion on quality of life in patients with 
a syndrome; for science, it is relevant because it offers a general 
picture of the effects and benefits caused by the improvement of the 
quality of life in patients with the syndrome; it adds to society because 
it changes the view of many readers about the syndrome and its 
limitations, which are often unknown and amplified. This is a qualitative 
theoretical research lasting three months. 
 
Keywords: Quality of life. Syndrome. Effects. Down. Inclusion. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es la Inclusión en la calidad de vida de los 
pacientes con síndrome de Down – Un nuevo paradigma holístico. Se 
investigó el siguiente problema: “¿Qué conduce a una mejor calidad 
de vida en el síndrome de Down?”. Se consideró la siguiente 
hipótesis: “el factor principal para mejorar la calidad de vida en el 
síndrome de Down es la inclusión, que abarca diversos entornos, 
como escuelas públicas y privadas, deportes y el mercado laboral, 
entre otras áreas”. Los objetivos específicos son: “concienciar a los 
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lectores sobre la notoriedad de la inclusión en el síndrome de Down; 
demostrar la importancia de integrar a las personas con el síndrome 
en diversos entornos; revelar los efectos físicos y mentales causados 
por la mejora de la calidad de vida”. Este trabajo es importante para 
un profesional de la salud debido a una nueva perspectiva más 
humanitaria sobre los efectos de la inclusión en la calidad de vida en 
pacientes con un síndrome; para la ciencia, es relevante porque 
ofrece una imagen general de los efectos y beneficios causados por 
la mejora de la calidad de vida en pacientes con el síndrome; se 
agrega a la sociedad porque cambia la opinión de muchos lectores 
sobre el síndrome y sus limitaciones, que a menudo son desconocidas 
y amplificadas. Esta es una investigación teórica cualitativa que dura 
tres meses. 
 
Palabras clave: Calidad de vida. Síndrome Efectos. Abajo Inclusión. 
  
Introdução 

A síndrome de Down (SD) é uma doença genética, causada 
por uma desordem cromossômica, que leva à alterações físicas e 
mentais, qualquer mãe, independente dos fatores modificáveis e não 
modificáveis, pode gerar um filho com a SD, a muito acreditava-se 
que essas disfunções limitavam os portadores a realizar atividades 
básicas, como a prática de atividades físicas, interação social e a 
integração no mercado de trabalho. Várias campanhas para inclusão 
de portadores da síndrome de Down foram implantadas no Brasil, o 
objetivo dessas campanhas é revelar que os portadores podem e 
devem realizar atividade consideradas normais, um portador da 
síndrome de Down tem a capacidade de se desenvolver e aprender 
como qualquer outra pessoa, só é necessário mais tempo e estímulos 
para esse desenvolvimento, sendo a qualidade de ensino um dos 
principais meios de estimulação. 

Portadores da SD têm características próprias e diferentes 
níveis de alterações motoras, além de características distintas e 
visuais, o que leva a identificação ótica dos portadores, pessoas com 
a SD eram consideradas inaptas, no aspecto histórico, hoje sabe-se 
que portadores da síndrome são capazes de realizar atividades como 
qualquer outra pessoa. A ideia da inclusão no Brasil de portadores da 
síndrome de Down e de outras deficiências, surgiu na década de 
1990, após uma conferência mundial, foi elaborada a Declaração de 
Salamanca, que rege os direitos de pessoas com necessidades 
especiais, nessa conferência o Brasil se comprometeu a mudar seu 
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sistema educacional e o reformular conforme as necessidades de 
alunos especiais, com o propósito de proporcionar uma melhoria na 
qualidade da educação dessas crianças, essa reforma abrange tanto 
as barreiras estruturais quanto a implementação de profissionais 
capacitados para oferecer o melhor aprendizado. (SOUZA, 2015). 

Além do aprendizado escolar esse ambiente também é capaz 
de fornecer a interação social, fator muito importante para o 
crescimento pessoal, que poderá futuramente abrir portas para o 
mercado de trabalho, nesta linha de pensamento podemos analisar 
outro fator que pode ser aprimorado nesse ambiente como o 
desenvolvimento cognitivo. A qualidade de vida abrange vários 
aspectos, sociais, econômicos, psicológicos e físicos, todo ser 
humano tenta buscar o equilíbrio entre elas, na síndrome de Down 
esse equilíbrio é ainda mais relativo, mas ainda sim almejado. Um dos 
fatores básicos da qualidade de vida é a independência na realização 
de suas atividades, vários profissionais da saúde, muitas vezes em 
conjunto, tentam proporcionar essa independência, mesmo com 
alterações funcionais próprias da síndrome, essa independência pode 
ser conquistada. A medicina, pilar fundamental para o tratamento de 
todas as patologias existentes, têm sua atuação na vida do portador 
da SD desde o acompanhamento pré-natal, passando pelo 
diagnóstico que pode ser feito ainda intrauterino, caso a mãe ou o 
bebê apresente alguma alteração, em alguns casos o diagnóstico é 
feito após o nascimento, até o acompanhamento para garantir que as 
disfunções não representem risco para a vida, e essa atuação pode 
incluir a utilização de técnicas cirúrgicas, as vezes necessárias para 
a correção de alterações mais graves, além do médico outros 
profissionais têm papel fundamental na vida do portador da SD, como 
o fisioterapeuta que intervém na síndrome de maneira precoce, com 
o intuito de realizar a estimulação do desenvolvimento motor, o que é 
primordial no aspecto qualidade de vida, outros profissionais como 
nutricionistas, fonoaudiólogos, enfermeiros e pedagogos também são 
indispensáveis para esse aspecto. 

Outro ponto importante é o crescimento da expectativa de 
vida em portadores dessa síndrome, que aumentou de 12 para 60 
anos no século XXI em países desenvolvidos, esse aumento se deve 
a diversos fatores como o avanço da medicina, a evolução das 
cirurgias cardíacas, muito importante na síndrome devido à alta 
incidência de cardiopatias em portadores, a vacinação adequada e 
melhores formas de minimizar os efeitos maléficos da síndrome e de 
patologias associadas. (LUIZA, 2012).  



 401 

A hipótese levantada frente ao problema em questão, o fator 
principal para a melhoria da qualidade de vida na síndrome de Down 
é a inclusão, em todos os meios sociais, sem distinção pela síndrome, 
mas sim com respeito que essas pessoas especiais merecem. 
Aspectos como economia e até regionais, podem influenciar 
negativamente na integração de portadores nesses meios, outro fator 
muito importante além do suporte proporcionado por profissionais da 
saúde é o suporte familiar, o incentivo da família para que o portador 
da SD possa desenvolver o máximo de seu potencial, o apoio familiar 
passa mais segurança para que esse indivíduo enfrente os meios 
sociais com confiança. 

A integração de crianças portadores da síndrome de Down 
em escolas de ensino regular tem aumentado na última década, isso 
indica que a um número maior de portadores e que eles estão 
ingressando precocemente e lá permanecendo. O ensino inclusivo, 
além de proporcionar o desenvolvimento social, proporciona também 
o desenvolvimento de atividades coletivas e habilidades individuais, 
como desenhar, pintar, costurar, cantar entre outras atividades, o que 
leva ao crescimento pessoal e a ampliação das capacidades 
funcionais e cognitivas, outro fator para uma melhora da qualidade de 
vida em portadores da SD, que é papel do ensino, a preparação dos 
alunos para lidar com colegas portadores de SD, tanto no âmbito 
escolar, quanto no ambiente de trabalho, fator muito importante 
devido às incidências de preconceito, que consequentemente leva a 
insegurança desses portadores nos ambientes sociais, privando de 
desenvolver todo o seu potencial no meio social. (ZARUR, 2017). 

 Já foi citado que a integração de crianças portadoras de SD 
na rede regular de ensino ou em escolas especiais, está ligado a 
economia e a região, os fatores econômicos abrangem tanto a 
situação financeira das famílias, já que muitas delas precisam se 
deslocar para escolas distantes, e em alguns casos fornecer materiais 
escolares, se caso a escola não fornecer, além de fatores econômicos 
políticos, como a verba fornecida para a estruturação dessas escolas 
e a implantação de profissionais preparados; o fator regional se dá em 
conjunto com o fator político, há regiões que não têm escolas com 
estrutura e profissionais preparados para a inclusão dessas crianças, 
por falta de ação política regional devido a economia local. 

A inclusão dessas crianças no ambiente escolar viabiliza 
maior possibilidade de integração no mercado de trabalho, 
estimulando a cognição, trabalhando memória, atenção e 
comunicação, desenvolvendo habilidades para a inserção no 
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mercado de trabalho, algumas escolas oferecem ensino específicos 
para preparar os alunos para esse mercado. No passado, pessoas 
com SD sofriam intenso preconceito, eram isoladas, o que as 
colocava à margem da sociedade, na idade média, eram 
considerados não humanos pelas suas características físicas. Hoje o 
cenário é outro, pessoas com a SD têm direito ao ensino e à 
integração no mercado de trabalho, o que remete diretamente na 
qualidade de vida do indivíduo e respectivamente em sua expectativa 
de vida. 

O Brasil conta com uma legislação que favorece pessoas com 
deficiência a inserir no mercado de trabalho, que pode ser por 
subsídio ou cota, a inserção não é só responsabilidade da empresa, 
precisa-se de todo um conjunto para oferecer suporte nessa inclusão, 
como mercado de trabalho, escolas, família, governo e sociedade 
precisam andar juntos, ter um portador de SD inserido no quadro de 
funcionários, também traz benefícios para a empresa, como uma 
experiência positiva para outros funcionários, gera inúmeros 
benefícios para o empregado, além dos físicos já citados, geram 
benefícios emocionais, como a melhora da autoestima, ter exemplos 
de comportamentos que são adequados e inadequados com os 
colegas de trabalho. Apesar das limitações da síndrome, é 
fundamental o diálogo entre empregado e empregador, para a 
empresa decidir como o funcionário irá contribuir de acordo com suas 
habilidades e respeitando suas restrições, assim como o novo 
funcionário irá se adaptar a empresa e a essa transição para a vida 
adulta, a empresa também deverá se adaptar, além de acompanhar 
de perto o seu crescimento, sempre proporcionando um diálogo 
aberto e acolhedor.  

O objetivo deste trabalho é conscientizar os leitores sobre os 
efeitos positivos da inclusão na qualidade de vida dos portadores da 
SD e os efeitos negativos da exclusão na qualidade de vida. Todos 
os dias, milhares de pessoas portadoras de síndromes e deficiências 
físicas sofrem diariamente com o preconceito, consequentemente, 
com a exclusão social, essas situações nas quais são submetidos 
diariamente podem induzir a efeitos psicológicos negativos a curto e 
longo prazo, que podem chegar à uma depressão severa e em casos 
extremos ao suicídio. O ingresso de portadores da SD em vários 
meios sociais traz benefícios para todos, ensinam as crianças e até 
adultos a respeitarem as limitações e diferenças de cada um, todos 
nós temos características próprias, isso nos torna especiais, cada um 
à sua maneira. 
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Outro aspecto que leva a inúmeros ganhos para o portador da 
síndrome de Down é atividade física, sendo ela implementada pelas 
escolas ou incentivada pela família, colaborando para uma melhor 
execução das atividades diárias, como andar e correr, além da 
melhoria do potencial cardiorrespiratório e benefícios para a mente. A 
prática de esportes deve ser acompanhada por um profissional 
capacitado, a inclusão da SD nas atividades físicas e no esporte deve 
ser incentivada, porque trabalha um fator muito importante para seu 
desenvolvimento – o psicomotor, portanto a melhora dos movimentos 
que são naturalmente coordenados pelo cérebro. 

Uma das atividades muito incentivadas na SD por 
profissionais da saúde é a natação, ou voltada para a reabilitação, 
como a hidroterapia – modalidade fisioterapêutica que trabalha o 
desenvolvimento com exercícios na água –, atividades feitas na água 
proporciona muitos ganhos para aqueles com déficits motores, além 
de possibilitarem a execução de trabalhos motores lúdicos, assim, a 
criança se diverte fazendo os exercícios, proporciona também maior 
segurança para a criança ou adulto com SD, na água a gravidade não 
age, então o nosso peso corporal fica menor, e o impacto sobre os 
músculos, ossos, tendões e articulações também é, esse tipo de 
atividade também oferece mais independência para a criança ou 
adulto com SD, estimulando equilíbrio e coordenação motora. 
(CARVALHO, 2008).   

Para que as crianças com SD se iniciem nas práticas de 
atividades físicas nas escolas de ensino integral ou de ensino especial 
é necessário que essas instituições tenham uma estrutura adequada 
e profissionais de Educação Física que acompanhem de perto sua 
evolução e elaborem um plano de exercícios adequado às 
capacidades e limitações dessa criança, e que tenha como objetivo a 
sua evolução psicomotora. 

É importante destacar que todas as atividades voltadas para 
as crianças precisam ser lúdicas, para que haja uma maior interação, 
brincadeiras voltadas para estimular movimentos normais, 
procurando diminuir o padrão hipotônico, característico da síndrome, 
por esses e outros fatores que a Fisioterapia é fundamental desde os 
primeiros meses de vida, com a intervenção precoce, para que essa 
criança se desenvolva e tenha o alinhamento biomecânico correto e 
possa participar de outras atividades que também beneficie sua 
qualidade de vida, é fundamental a participação familiar direta, para 
que essa criança tenha todo o apoio e atinja todo o seu potencial 
motor e cognitivo. (RIBEIRO, 2007) 
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Além das atividades físicas básicas fornecidas pelas escolas, 
há outras atividades que estão fazendo sucesso com os portadores 
de SD, entres elas estão os esportes como o Karatê, Judô, Natação 
e Futsal, a inclusão nesses esportes altamente competitivos se dá por 
meio de iniciação esportiva feita dentro das escolas ou por outras 
instituições que oferecem a prática esportiva. As crianças acabam se 
identificando com algum esporte e desenvolvendo habilidades em 
decorrência dele, habilidades essas que só crescem com os 
treinamentos e que oferecem muitos benefícios para o 
desenvolvimento e consequentemente para a sua qualidade de vida. 
Pesquisas apontam que crianças com SD que são incluídas em 
alguma atividade esportiva criam maiores laços afetivos com os 
colegas, há um aumento da autoestima, se expressam melhor, e tem 
uma maior confiança em ambientes sociais, além de ganhos 
comportamentais. (CASTRO, 2015).  

Portadores da SD são capazes de praticar qualquer tipo de 
esporte, desde que seja adaptado para suas condições físicas, como 
o “Futsal Down”, esporte já existente que foi adaptado de acordo com 
a síndrome de Down, nos dias de hoje é possível encontrar várias 
pessoas com SD participando de competições esportivas, isso é 
muito importante para a diminuição de estigmas sobre a síndrome, de 
que portadores da síndrome de Down não são capazes de executar 
atividades mais elaboradas como a prática de esportes, infelizmente 
pessoas com a SD não têm modalidades exclusivas nos jogos 
Paralímpicos, que é uma Olimpíada voltada para pessoas com 
deficiência, por isso quando competem em modalidades com pessoas 
com outras deficiências como as intelectuais, o que conduz a uma 
certa desvantagem por conviverem com certas limitações motoras, e 
levam muitos portadores da síndrome de Down a não participar, 
apesar disso muitas instituições privadas promovem eventos 
nacionais Paralímpicos, alguns com modalidades exclusivas para 
cada tipo de deficiência, o que leva a crer que a inclusão está sendo 
cada vez mais adotada e, portanto, a qualidade de vida na síndrome 
de Down mais acessível. 

Os objetivos específicos do respectivo trabalho são 
conscientizar os leitores sobre a notoriedade da inclusão na síndrome 
de Down, relatando os efeitos na qualidade de vida desses indivíduos, 
demonstrar a importância da integração de pessoas portadores da 
síndrome em vários âmbitos, relatando os resultados na vida dos 
portadores e de pessoas de seu convívio social, e revelar os efeitos 
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físicos e mentais causados pela melhora da qualidade de vida, que 
afetam até na expectativa de vida dessas pessoas. 

A importância desse trabalho deve-se a uma nova 
perspectiva, geral, porém, mais humanitária, sobre as influências da 
inclusão na qualidade de vida em portadores da síndrome de Down, 
revelando assim uma visão voltada para problemas da sociedade, e 
que muitas vezes a falta de conhecimento leva a efeitos inimagináveis 
na vida de outras pessoas, campanhas sobre inclusão são 
necessárias para levar esse conhecimento para toda a sociedade, 
com o objetivo de prevenir o preconceito. 

Para a ciência esse trabalho é relevante devido a sua visão 
geral sobre os efeitos físicos e mentais gerados em decorrência da 
integração social e, portanto, seus efeitos negativos caso não haja à 
inclusão, efeitos esses que remetem na qualidade de vida desse 
portador da síndrome de Down. 

A importância desse trabalho para a sociedade está na 
conscientização, com o intuito que portadores da síndrome de Down 
tenham mais facilidade ao acesso de atividades que levam ao 
desenvolvimento pessoal e profissional e consequentemente 
resultados para a qualidade de vida, além da importância para os 
portadores da SD, são informações valiosas para a sociedade, com a 
ideia de manifestar os efeitos da sua inclusão e exclusão na vida de 
uma pessoa com deficiência. 

Este capítulo trata-se de uma revisão de literatura, feita com 
base em artigos que se encaixaram nos critérios de inclusão, 
coletados em sites de cunho científico com temas voltados para a 
inclusão de portadores da síndrome Down e pelo conhecimento 
adquirido pelos alunos ao longo da vida acadêmica. 

O presente estudo foi baseado em artigos que atenderam aos 
métodos de inclusão impostos pelos autores, e que abordaram o 
assunto pretendido, direcionado pelos critérios de artigos nacionais, 
na íntegra e que abordem o tema integralmente ou parcialmente, a 
população do capítulo é composta integralmente por alunos do último 
ano do curso de Fisioterapia e supervisionado por um Mestre, os 
alunos optaram pelo tema devido a sua colaboração a 
responsabilidade social. Foram selecionados 13 artigos científicos, 
em que a maioria foi extraída pela base de busca Scielo, a partir das 
seguintes palavras-chave: “Síndrome de Down, Qualidade de vida, 
Inclusão, Integratividade, Efeitos”. 

Foi utilizado como critérios de exclusão, artigos incompletos, 
de caráter duvidoso, artigos que não tenha a participação de pelo 
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menos um Mestre ou Doutor. Esse capítulo de revisão literária tem o 
tempo previsto de três meses, no primeiro mês o tema e os critérios 
de inclusão foram elaborados, no segundo mês os artigos escolhidos 
e iniciou a revisão e, portanto, a elaboração dos textos, no terceiro 
mês o texto foi estruturado, revisado pela orientadora e finalizado, 
capítulo compilado no período entre fevereiro e abril de 2020. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, em que os autores 
com base em um conjunto de informações extraídas de artigos que 
abordam o tema requerido, por meio de pesquisas bibliográficas 
elaboraram esse capítulo levando em conta dados relevantes para 
contribuição científica e social.  

O tipo de pesquisa escolhida para este capítulo foi 
fundamentada no aspecto da pesquisa que abrange a hipótese do 
problema imposto, já que a proposta desse capítulo é redigir sobre a 
inclusão em vários ambientes, esse tipo de pesquisa revela que o 
pesquisador está bem informado sobre os últimos assuntos 
abordados nas áreas de conhecimento, uma pesquisa de revisão 
literária requer um certo conhecimento sobre assunto, com o intuito 
de desenvolvê-lo melhor e de uma forma mais abrangente e 
interpretativa do assunto. (PRODANOV, 2013) 

 
Qualidade de vida na síndrome de Down – Um novo paradigma 
holístico  

O processo de integração no País iniciou-se por volta da 
década de 1990, logo em seguida a conferência mundial de 
Salamanca, que aconteceu na cidade espanhola que deu nome à 
declaração de educação especial, em que o Brasil se comprometeu a 
reorganizar o sistema de educação para crianças especiais, com o 
objetivo de proporcionar educação de qualidade para todas as 
crianças independente de suas limitações físicas e mentais. (SOUZA, 
2015). 

O número de crianças portadoras de SD nas instituições de 
ensino regular tem crescido de uns tempos para cá, se compararmos 
com as instituições de ensino especial, isso mostra que mais crianças 
com SD têm sido incorporadas nas redes de ensino e permanecido 
por mais tempo. (ZARUR, 2017). 

Portadores da SD têm uma grande ocorrência de patologias 
associadas, que podem variar com o nível da síndrome, observa-se 
que com a adoção de novas intervenções, como técnicas de 
diagnóstico precoce, houve um aumento significativo da expectativa 
de vida nas últimas década. (LUIZ, 2012). 
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Esses dados recentes revelam a importância da inclusão nas 
instituições de ensino regular, e que o processo de integração 
interfere diretamente na qualidade de vida e, portanto, na expectativa 
de vida, demonstrando a necessidade da implantação de planos para 
o aumento da inclusão. 

Alguns aspectos para a inclusão escolar incluem profissionais 
treinados e capacitados para atender às necessidades dos alunos 
especiais, locais com estrutura adequada, planos institucionais que 
tenham como objetivo o desenvolvimento de habilidades sociais e 
individuais de cada aluno, respeitando suas limitações e pensando no 
futuro pessoal e profissional desse aluno. (DOMINGUES, 2017). 

A integração do aluno especial é uma grande 
responsabilidade para a instituição, dependendo da sua estrutura 
para que haja a inclusão, a instituição deve se preocupar com as 
barreiras arquitetônicas presentes, e em como poderá afetar a vida 
escolar do aluno, implementando equipamentos que auxilie o aluno 
em seu desenvolvimento, e pensando nas características individuais. 
(OLIVEIRA, 2015). 

Isso nos leva a pensar que essa inclusão é importante não só 
para os alunos especiais, mas também para os profissionais, 
estimulando, assim, especialistas mais capacitados para as 
necessidades de aprendizado individual e preparados para lidar com 
as diversidades, eliminando o processo desgastante para os 
familiares de orientar anualmente sobre as características do filho 
para o profissional. (PFEIFER, 2012). 

A inclusão favorece a todos, leva aos indivíduos a percepção 
de uma nova visão, voltada a necessidade do próximo, além da 
interação social, a experiência escolar beneficia o aperfeiçoamento 
de muitos aspectos, que devem ser bem trabalhados pela instituição, 
para que o portador de SD possa desenvolver todo o seu potencial e 
o favorece para sua entrada no mercado de trabalho. 

É papel da instituição trabalhar o cognitivo da criança com SD, 
a incentivando em vários níveis, para explorar todo o seu potencial, 
estimulando comunicação, memória e atenção, preparando a criança 
para outras interações no meio social, e fundamentalmente trabalhar 
habilidades próprias, várias escolas implementaram na sua grade 
curricular matérias para o desenvolvimento dessas aptidões, que 
mais tarde poderá levar o aluno a se destacar no futuro profissional. 
(ZARUR, 2017). 

O trabalho multiprofissional tem grande peso no 
desenvolvimento da criança com SD, estimulando precocemente para 
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desenvolvimento funcional, a Fisioterapia tem um papel fundamental 
nesses ganhos, intervindo com terapias que trabalham com base no 
desenvolvimento motor normal, já que portadores da SD sofrem com 
o retardo desse desenvolvimento normal, quanto mais cedo iniciar 
essa intervenção fisioterapêutica, melhor para o paciente, outras 
áreas também são fundamentais para a qualidade de vida do portador 
de SD, e a necessidade de suas intervenções variam de acordo com 
a gravidade da SD, são esses fonoaudiólogos, nutricionais, 
enfermeiros e psicopedagogos. (SIGOLO, 2012). 

Além do papel das escolas para o desenvolvimento do 
potencial cognitivo, as instituições de ensino oferecem o 
desenvolvimento do caráter social, com a experiência do convívio 
social com outros alunos, as crianças com SD também adquirem 
aprendizado, como a importância da higiene pessoal, formas de se 
expressar e se portar em diferentes situações. (SOARES, 2015). 

A inclusão de pessoas com necessidades especiais é 
diretamente ligada a sua qualidade de vida, que começa na 
estimulação dos aspectos básicos no desenvolvimento infantil, 
desenvolvimento cognitivo e social nas instituições de ensino, 
atividades de lazer, chegando até a integração no mercado de 
trabalho, a exclusão social é fundamentada pelo preconceito que 
precede a antiguidade, e afeta fisicamente e mentalmente o indivíduo, 
impedindo de desenvolver todo o seu potencial social e individual, 
chegando a influenciar na expectativa de vida. 

Desde os tempos da Idade Média pessoas com deficiência, 
sofrem com o preconceito, colocadas à margem da sociedade, por 
causa das suas características físicas próprias; pessoas com SD 
eram vistas como não humanas, abominações da natureza, essa 
crença levou as pessoas da época a privar os portadores de exercer 
qualquer tipo de atividade, vivendo uma vida sem direitos e dignidade 
e consequentemente sem qualidade, acredita-se que isso contribuiu 
para a baixa expectativa de vida da SD na época. (DOMINGUES, 
2017). 

Sabe-se que a inclusão de portadores da SD é muito 
importante e traz vários benefícios para o indivíduo, essa inclusão 
ocorre de modo diferente, e há vários fatores que precedem essa 
diferença, a cultura é uma delas, seguida do fator político-econômico, 
por exemplo, uma cidade pequena, com uma economia pequena, não 
terá os mesmos recursos que cidades grandes e com uma economia 
forte, portanto, seus recursos não são os mesmos. Países que ainda 
seguem as crenças de seus antepassados têm uma visão diferente 
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de pessoas especiais e podem ter o preconceito ainda enraizado. 
(NASCIMENTO, 2012). 

O aumento da expectativa de vida em portadores da síndrome 
de Down além de ser associada a melhora da qualidade de vida nas 
últimas décadas, também deve ser correlacionada diretamente com a 
evolução da Medicina e outras terapias e técnicas mais avançadas e 
menos invasivas, oferecem ao portador de SD a possibilidade de 
realizar cirurgias que oferecem um tratamento com mais segurança 
com o intuito de minimizar os efeitos das patologias associadas e 
técnicas mais avançadas para diagnóstico precoce. (VIANNA, 2015). 

Campanhas de conscientização sobre a inclusão devem ser 
adotadas e cada vez mais estimuladas, para que estigmas que 
precedem a SD sejam esquecidos, que o preconceito seja eliminado 
da nossa sociedade, e as pessoas com SD possam viver com a 
melhor qualidade possível e que se destaquem cada vez mais pelas 
suas habilidades que podem ser desenvolvidas como em qualquer 
outra pessoa. 

O que vale destacar é que a SD não é uma doença, como já 
foi retratada na Idade Média, e sim uma condição cromossômica, 
imutável, que pode se desenvolver em qualquer feto, não tem como 
prevenir ou prever, portanto, suas características os tornam únicos, 
com uma visão diferente do mundo os que o fazem ainda mais 
especiais. (ZARUR, 2017). 

Segundo entrevistas feitas com mães que têm filhos 
portadores da SD, seu medo, além do preconceito, é a falta de 
preparação dos profissionais da educação para com a síndrome, 
apesar de a maioria dos profissionais tratarem bem as crianças com 
SD, isso não significa que estão devidamente preparados para lidar 
com as disfunções características da Síndrome. (LUIZ, 2012). 

Apesar de muitos estudos sobre a SD é impossível predizer 
sobre os resultados futuros de seu desenvolvimento cognitivo, mesmo 
sabendo de suas capacidades mentais no presente, suas habilidades 
intelectuais só serão descritas, no período de desenvolvimento 
escolar. (BARBOSA, 2015). 

O desenvolvimento das crianças portadoras de SD é 
diretamente proporcional aos estímulos dos quais essa criança são 
submetidas desde seu nascimento, assim como qualquer outra 
criança, pessoas com SD sofrem de um atraso no seu 
desenvolvimento, portanto, desenvolvem-se mais lentamente, por 
esse fator a estimulação precoce é tão importante. 
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O desenvolvimento de um portador da SD é semelhante a de 
um indivíduo normal, porém, mais demorado, por esse motivo a 
Fisioterapia é tão importante, ela intervém nesse atraso, 
proporcionando para a criança portadora de SD técnicas direcionadas 
a esse desenvolvimento. (FINELLI, 2015). 

Pesquisas mostram que os incentivos proporcionados pelas 
instituições de ensino, podem ser habilidades que exigem do 
indivíduo, o tirando da sua zona de conforto, o que dispõe um auxílio 
cerebral para sua reorganização neural. (PFEIFER, 2012). 

O convívio dos portadores da SD com outras pessoas, 
principalmente da sua idade, proporciona experiências como a 
criação de vínculos, mas oferecem ganhos não só para os portadores, 
além dos professores, esses ganhos também remetem as pessoas 
que têm um convívio social com esse indivíduo, experiência essa que 
constrói caráter e diminui preconceitos, trazendo ganhos para toda a 
sociedade. (SIGOLO, 2012). 

O processo de mudança para a vida adulta está ligado a 
mudança do ambiente escolar para o ambiente de trabalho, o que leva 
a uma mudança difícil, porém necessária para o crescimento pessoal 
do indivíduo. 

Para a inclusão de indivíduos com a SD no mercado de 
trabalho, é importante um suporte que vem desde a instituição de 
ensino, que explora todo o potencial desse aluno, tanto habilidades 
básicas como específicas, que os prepara para o mercado de 
trabalho, e que devem oferecer oportunidades conforme suas 
aptidões. (DOMINGUES, 2017). 

É necessária uma maior compressão do empregador sobre 
SD, para que a contratação ocorra de maneira correta, deve-se 
compreender sobre as limitações dos portadores de SD e a melhor 
forma de se comunicar; o diálogo entre empregado e empregador é 
essencial para a contratação, o empregador deve obter o máximo de 
informações sobre as aptidões do empregado, e indicar como o 
indivíduo pode contribuir para a empresa de acordo com suas 
habilidades e suas características. (ZARUR, 2017). 

Vale destacar que para a inclusão do portador de SD, no 
mercado de trabalho não abrange só a empresa, mas é importante 
também um apoio dos familiares, sociedade e instituição de ensino, 
para oferecer suporte necessário para essa integração e incentivar 
mais instituições a adotarem esse processo de inclusão de portadores 
de SD e de outras deficiências. (DOMINGUES, 2017). 
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Como nas escolas, as instituições que adotarem a inclusão 
de portadores de SD, também devem oferecer estrutura adequada, 
um fato importante é que não só o empregado com SD obtém ganhos 
com a sua contratação, a empresa também se beneficia, essa 
experiência proporciona aos outros funcionários uma nova visão 
sobre a SD, e a empresa a avaliar como seus funcionários lidam com 
um colega com limitações funcionais. 

Além do incentivo de diversos órgãos de saúde e de educação 
para empresas adotarem a inclusão de portadores da síndrome de 
Down, há uma lei que rege essa contratação, nela diz que empresas 
nas quais trabalham 100 ou mais funcionários é obrigatório o 
preenchimento de um fração desses cargos com indivíduos com 
algum tipo de deficiência. (ZARUR, 2017). 

Estudos mostram que indivíduos que não ingressam no 
mercado de trabalho têm maior probabilidade de desenvolver um 
quadro depressivo, e têm uma autoestima baixa, pessoas com algum 
tipo de deficiência já tem uma predisposição para desenvolver 
problemas psicológicos, devido ao preconceito diário e 
consequentemente exclusão social, o que interfere muito na 
qualidade de vida do indivíduo. (DOMINGUES, 2017). 

O ambiente de trabalho é fundamental para o 
desenvolvimento de habilidades que adquirimos na vida adulta, como 
se portar adequadamente, cumprir tarefas com responsabilidade, e o 
esquema organizacional de uma empresa, pessoas que não passam 
por essa experiência podem não desenvolver essas habilidades, 
sendo portador da SD de outras deficiências ou não. (ZARUR, 2017)  

Inúmeros benefícios são observados também na prática de 
atividade física como os esportes, além de vários ganhos como a 
aprimoração das atividade motoras, muitos estudos apontam a 
melhora da interação social em crianças com à SD, dados 
importantes, já que atividades que geram benefícios nas relações 
sociais e motoras na síndrome de Down devem ser mais 
reconhecidas. 

Nos dias de hoje fala-se muito sobre as práticas esportivas 
como meio de inclusão para pessoas com algum tipo de deficiência, 
essa integração é muito efetiva para o aspecto qualidade de vida, é o 
meio de atingir o potencial e evitar outras doenças e fornecer a 
oportunidade de vínculos afetivos que são muito importantes para 
qualquer indivíduo. (CASTRO, 2015). 

Alguns estudos apontam a seguinte questão pessoas com a 
síndrome de Down não enfrentam disfunções no seu grau de 
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desenvolvimento, e que ele se preserva em constante crescimento, o 
que acontece em decorrência da síndrome é que ele pode ser 
considerado inferior se comparado com outras crianças que não 
convivem com a SD. (CARMO JÚNIOR, 2009) 

Muitos especialistas apontam que a iniciativa da prática 
esportiva para pessoas com SD, é uma forma de auxiliar no processo 
de recuperação funcional que vem ganhando muita notoriedade, 
ainda podemos reforçar que o esporte voltado para essas pessoas, 
ou seja, adaptado pode ser considerado uma forma de integrar de 
maneira que respeite suas limitações e portanto sua deficiência. 
(MONTIEL, 2015) 

Os benefícios da prática de atividades físicas são inúmeros e 
revelam a necessidade da adoção de mais programas voltados a 
conscientização da importância dessas práticas, que se voltam para 
a inclusão na qualidade de vida.  

Incluir por meio de atividades esportivas é um método que 
deve ser cada vez mais adotado, também para quebrar preconceitos 
e oferecer para essas pessoas confiança, independência e mais 
segurança, o aprimoramento por meio das atividades diárias também 
precisa ser reconhecido como aspecto importante para o 
aprimoramento físico e consequentemente um meio de evitar 
patologias secundárias. (BARTHOLOMEU, 2015) 

A prática de esportes deve ser incentivada e adotada por 
portadores da síndrome de Down com o intuito de melhorar a 
qualidade de vida, levando em conta sua necessidade de incentivar 
aspectos motores e cognitivos, essa prática traz como vantagem a 
estimulação do desenvolvimento motor, psicológico e social da 
criança portadora da síndrome, desse modo, vem ganhando cada vez 
mais notoriedade na questão da qualidade de vida. (SANTOS, 2009) 

Outro ponto que devemos considerar é que a adoção da 
prática de atividade física cada vez mais frequente é capaz de evitar 
várias doenças que podem surgir ao longo da vida nos portadores da 
SD, apesar de que algumas restrições físicas presentes nessas 
criança, se não ultrapassadas, poderão favorecer o surgimento da 
obesidade. (SILVA, 2009). 

Clinicamente, a obesidade pode afetar a longo prazo na 
execução de alguns exercícios e práticas esportivas, além de 
representar inúmeros riscos à saúde, por ser fator de risco para várias 
doenças, o que torna o portador da síndrome de Down ainda mais 
vulnerável, já que possuem algumas limitações físicas que favorecem 
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o sedentarismo, além de patologias associadas, que em alguns casos 
podem configurar cardiopatias. 

Analisando as mudanças no corpo de acordo com atividades 
de reforço muscular em pessoas com a síndrome, revelaram que a 
sua execução periódica reduziu significativamente os índices de 
tecido adiposo, além do aumento da massa magra, diminuindo assim 
os riscos da obesidade. (ARAÚJO, 2009). 

A adoção da prática de atividades esportivas em qualquer 
deficiência leva a benefícios nas habilidade social, por promover a 
melhora da expressão, portanto, a melhora da comunicação, 
crescimento do indivíduo, prevenção de doenças psicológicas, 
promovendo a qualidade de vida e a potencialização das suas 
capacidades funcionais em prol da diminuição dos aspectos 
limitantes. (PINHEIRO, 2015). 

Nessa visão mostra que portadores da síndrome de Down 
têm uma predisposição maior para desenvolver a obesidade, que vai 
aumentando ainda mais com o tempo, em decorrência da falta da 
prática de atividades físicas, além de uma dificuldade maior em 
adquirir força muscular se comparados com pessoas sem a SD. 
(OZILDO, 2009). 

De acordo com pesquisas feitas, as ligações entre efeitos 
motores benéficos em relação às atividades esportivas e as 
repercussões dessas atividades na melhora das habilidades sociais, 
entende-se que os resultados benéficos com a adoção da prática 
esportiva na qualidade de vida desses portadores da síndrome de 
Down, são inúmeros e merecem mais destaque com o objetivo de 
gerar bons resultados físicos, sociais e motoras que irá remeter na 
qualidade de vida dessa portador. (MACHADO, 2015). 

Podemos analisar que devido ao preconceito ou à falta de 
informação sobre a prática de esporte na qualidade de vida de 
portadores da síndrome de Down e outras deficiências físicas e 
intelectuais, muitas pessoas não associam a prática de esportes 
como fator de grande valor para a qualidade de vida dessas pessoas, 
nota-se que a ideia de que pessoas com a síndrome de Down são 
muito diferentes das pessoas que não a possuem está sendo cada 
vez mais erradicada de nossa sociedade. 

Em outra perspectiva, o hábito de praticar esporte tem como 
objetivo a construção completa de um indivíduo, primordialmente por 
seus efeitos no emocional e social, essa prática leva a vários 
benefícios, como a de construção de princípios éticos, ensinados em 
muito esportes como base para um bom atleta, podemos citar o 
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Karatê, esporte que envolve equilíbrio emocional, que pode auxiliar 
no amadurecimento, levando a um senso de responsabilidade e 
respeito, princípios esses que levam a formação de seres humanos 
melhores. (CASTRO, 2015). 

É importante ressaltar que a relação incentivada entre as 
práticas esportivas não pode remeter a competitividade entre os 
colegas, mas sim estimular o espírito de equipe, ou seja, a 
socialização entre os praticantes, a competitividade em certo nível é 
aceita e pode ser benéfica, porém, pode gerar atritos no ambiente, de 
modo que leve ao efeito contrário do esperado. (MONTIEL, 2015). 

Na inclusão por meio da atividade esportiva, deve-se ter o 
máximo de cuidado, não só pelas limitações impostas pela síndrome, 
mas também pela estrutura do ambiente e cuidados adicionais com a 
aceitação por parte dos outros colegas, o profissional deve estar 
atento a todo momento. 

Estudando o perfil de portadores da SD, concluiu-se que eles 
possuem um bom humor, investigando os aspectos da sua qualidade 
de vida, identificou-se que com a melhora da sua qualidade de vida, 
em decorrência da inclusão, as suas restrições motoras são capazes 
de ser convertidas por meio de estimulações adequadas. (CARMO 
JÚNIOR, 2009). 

Pesquisadores garantem que o modo de crianças com SD se 
expressarem apresenta um destaque social de grande repercussão, 
de forma que, esse fator leva a maiores chances de comunicação em 
meio social, as formas de expressão por gestos é um dos principais 
meios de comunicação para crianças com síndrome de Down, já que 
uma das características comuns da síndrome é a afasia, dificuldade 
na fala, disfunção que está relacionada aos fatores cognitivos. 
(BARTHOLOMEU, 2015). 

Partindo dessa primícia, podemos ver que o cenário atual no 
qual se realiza as atividades proporciona a construção de laços de 
amizade, estudos de casos mostram essa criação de relações com os 
colegas que praticam o mesmo esporte e também com outras 
pessoas em outros ambientes, isso ocorre justamente devido a 
melhora da comunicação desses portadores, facilitando assim a 
criação de relações com as pessoas a sua volta. (PINHEIRO, 2015). 

A Fisioterapia, área da saúde que tem atuação primordial na 
síndrome de Down, oferece condutas voltadas para a reabilitação 
funcional e estimulação do desenvolvimento motor, além da 
intervenção precoce na síndrome, efetuada por um profissional 
especializado na deficiência, a Fisioterapia proporciona outros 
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métodos para a reabilitação desse portador, como a hidroterapia 
voltada para Neuropediatria. 

No presente estudo, observou-se que a hidroterapia, 
modalidade exclusivas da Fisioterapia que trata-se de exercícios 
feitos em imersão de água aquecida, que são orientados e 
supervisionados pelo profissional formado em Fisioterapia, traz 
grandes benefícios, como diminuição da dor, relaxamento muscular, 
além de possibilitar uma maior facilidade na execução dos 
movimentos, já que na água não a atuação da gravidade. (SANTOS, 
2009). 

Porém, constatou-se que esse tipo de tratamento terapêutico 
em portadores da síndrome de Down só pode ser executado por 
profissionais preparados, para atuação em pacientes com essas 
limitações, levando em consideração singularidades que fazem parte 
da SD, que remete a importância de uma avaliação adequada, 
antecedendo qualquer protocolo de reabilitação e atividade física. 
(SILVA, 2009). 

Em decorrência dos perigos voltados a realização 
inadequada de uma atividade física em portadores da síndrome de 
Down, é indicado uma avaliação médica criteriosa, e no caso da 
reabilitação por meio da Fisioterapia, uma avaliação fisioterapêutica, 
que constará as limitações funcionais e seus possíveis ganhos, com 
esses cuidados podemos prevenir riscos e proporcionar maior 
segurança para a criança e seus familiares. (OZILDO, 2009). 
 
Considerações Finais 

Esse capítulo buscou abordar o impacto da inclusão na 
qualidade de vida de pessoas com a síndrome de Down, em 
diferentes meios, como escolas, empresas, ambientes de atividade 
física e esporte, uma pessoa com SD pode levar uma vida normal, 
mas precisa da ajuda de profissionais capacitados para acompanhar 
o processo desde o nascimento e levar a assistência necessária para 
que essa pessoa possa desenvolver todo o seu potencial e ter a 
melhor qualidade de vida possível.  

Consideramos que o principal fator que leva a qualidade de 
vida na SD é a inclusão, fator esse que pode afetar inclusive a 
expectativa de vida, a inclusão além de melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com SD, levam a desenvolver várias aptidões cognitivas, 
melhorando as habilidades sociais e motoras, como a comunicação, 
atenção, percepção, comportamento e execução de tarefas 
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ordenadas, no ambiente de trabalho percebemos uma melhora na 
autoestima e ainda ajuda a descartar doenças psicológicas. 

Esse estudo tem como propósito conscientizar os leitores 
sobre a importância da inclusão na qualidade de vida de portadores 
da síndrome de Down, ressaltando os pontos positivos da inclusão e 
pontos negativos da exclusão social na qualidade de vida, e que a 
longo prazo podem surtir efeitos na expectativa de vida. Pesquisas 
recentes sobre o assunto mostram um crescimento expressivo da 
expectativa de vida em portadores da SD nas últimas décadas, já que 
indivíduos com SD vêm sofrendo demasiado preconceito desde a 
Idade Média, que infelizmente ainda está presente nos tempos de 
hoje, enraizados por muitas culturas, e que procuramos combater 
diariamente. 

O respectivo estudo revela sua importância devido o 
demonstrativo de uma nova visão sobre os efeitos da inclusão na 
qualidade de vida, sabe-se que todo o indivíduo vive uma busca diária 
da qualidade de vida, na SD essa qualidade não depende só do 
indivíduo, mas de um conjunto de fatores que cercam nossa 
sociedade, a forma como esse portador da síndrome de Down obtém 
a qualidade de vida é proporcional a forma como a sociedade o aceita 
e o inclui, levando assim, estímulos para seu desenvolvimento 
pessoal e social. 

Pode-se concluir que a inclusão é fundamental para a 
qualidade de vida em portadores da síndrome de Down, é que leva o 
indivíduo a sofrer inúmeros estímulos que proporcionam ganhos para 
seu desenvolvimento, além da inclusão trazer grandes benefícios 
para a pessoa com SD e consequentemente para seus familiares, traz 
também benefícios para outras pessoas que convivem com esses 
portadores, e portanto para a nossa sociedade, a tornado assim mais 
inclusiva e mais humanitária. 
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CAPÍTULO 26 
A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM SÍNDROME DE 

DOWN NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS À SAÚDE, 
EDUCAÇÃO E TRABALHO 

 
Social Inclusion of People with Down Syndrome from the Perspective 

of the Rights to Health, Education and Work 
 

Inclusión Social de Personas con Síndrome de Down desde la 
Perspectiva de los Derechos a la Salud, la Educación y el Trabajo 

 
Vannini de Medeiros Mendes Ribeiro94  

Jéssica D’Avilla e Oliveira95 
                                                                                                             

Resumo 
Este capítulo é uma revisão bibliográfica acerca da inclusão social das 
pessoas com Síndrome de Down, a partir da perspectiva dos direitos 
à saúde, educação e trabalho. As autoras realizaram uma análise da 
legislação brasileira sobre o direito à saúde, educação e trabalho para 
as pessoas com deficiência, principalmente as portadoras de 
Síndrome de Down. A partir dessa análise, foi possível destacar as 
principais leis e decretos que asseguram os direitos das pessoas com 
deficiência. Ademais, também foi possível analisar os desafios e as 
potencialidades da sociedade contemporânea no cumprimento 
dessas legislações. Na discussão sobre a inclusão social foi usada 
como base teórica a perspectiva sócio-histórica de Lev Semyonovich 
Vygotsky, pois o autor considera a deficiência como construção 
social, e compreende que a cultura pode ser um caminho potente e 
favorável à inclusão social, e consequentemente, ao desenvolvimento 
das pessoas com deficiência. As autoras articularam o conhecimento 
da legislação sobre o tema, com a teoria de Vygotsky, destacando o 
modelo biopsicossocial nos cuidados à pessoa com Síndrome de 
Down.  
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Palavras-chave: Inclusão social. Síndrome de Down. Educação 
inclusiva. Educação especial. Estatuto da pessoa com deficiência. 
Direitos Sociais da Pessoa com Deficiência. Direito à Saúde. Direito 
ao Trabalho. 
 
Abstract  
This chapter refers to a literature review on the social inclusion of 
people with Down's syndrome from the perspective of health, 
education and work rights. In this sense, the authors performed an 
analysis of the Brazilian legislation regarding the right to health, 
education and work in relation to people with disabilities, mainly in 
what concerns people with Down Syndrome. From this analysis, it was 
possible to highlight the main laws and decrees which ensure the 
rights of people with disabilities. Moreover, it was also possible to 
analyze the challenges and potentialities present in contemporary 
society in relation to compliance with these laws and decrees. Thus, 
in the discussion on social inclusion, Lev Semyonovich Vygotsky's 
socio-historical perspective was used as a theoretical basis, since the 
author considers disability as a social construction, and understands 
that culture can be a powerful and favourable path to social inclusion, 
and consequently to the development of people with disabilities. 
Therefore, the authors have articulated the knowledge about laws and 
decrees on the subject, with Vygotsky's theory, also highlighting the 
biopsychosocial model in the care of the person with Down Syndrome.  
 
Keywords: Social inclusion. Down syndrome. Inclusive education. 
Special education. Status of the person with disability. Social Rights 
of People with Disabilities. Health Rights. Employment Rights.  
 
Resumen  
Este capítulo hace referencia a una revisión de la literatura sobre la 
inclusión social de las personas con síndrome de Down desde la 
perspectiva de la salud, la educación y los derechos laborales. En este 
sentido, los autores realizaron un análisis de la legislación brasileña 
sobre el derecho a la salud, la educación y el trabajo en relación con 
las personas con discapacidad, principalmente en lo que se refiere a 
las personas con síndrome de Down. A partir de este análisis, fue 
posible destacar las principales leyes y decretos que garantizan los 
derechos de las personas con discapacidades. Además, también fue 
posible analizar los desafíos y potencialidades presentes en la 
sociedad contemporánea en relación con el cumplimiento de estas 
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leyes y decretos. Así pues, en el debate sobre la inclusión social se 
utilizó como base teórica la perspectiva sociohistórica de Lev 
Semyonovich Vygotsky, ya que el autor considera la discapacidad 
como una construcción social y entiende que la cultura puede ser un 
camino poderoso y favorable para la inclusión social y, por 
consiguiente, para el desarrollo de las personas con discapacidad. 
Por lo tanto, los autores han articulado el conocimiento de las leyes y 
decretos sobre el tema, con la teoría de Vygotsky, destacando 
también el modelo biopsicosocial en la atención de la persona con 
Síndrome de Down.  
 
Palabras clave: Inclusión social. Síndrome de Down. Educación 
inclusiva. Educación especial. Estatuto de la persona con 
discapacidad. Derechos Sociales da la persona con discapacidad. 
Derecho a la salud; Derecho al trabajo. 
 
Introdução  

O desenvolvimento somente pode acontecer de forma saudável, se 
este puder experimentar uma interação humana que lhe forneça os 
instrumentos para lidar com o mundo. Ao interagir com o meio, o ser 
humano se desenvolve criando ferramentas para lidar com o mundo 
que o cerca (FEUERSTEIN, 1994, apud ZESCHOTKO, 2011, p. 23). 

  
 Ao discutir a inclusão social é imprescindível iniciar o debate 
sobre a exclusão social ao longo da história e problematizar suas 
diversas formas de segregação nos grupos que foram e ainda são 
excluídos socialmente, bem como as pessoas consideradas com 
deficiência física, mental e intelectual.  
    Este capítulo destaca a trajetória das pessoas consideradas 
deficientes, marcadas pela exclusão, pois foram abandonadas, 
escondidas e até eliminadas, pois não eram consideradas dignas do 
convívio em sociedade, principalmente, durante a Idade Antiga e a 
Idade Média.  
 Atualmente essas pessoas ainda lutam para serem dignas de 
uma vida plena, asseguradas em seus direitos e deveres 
(BRANDENBURG & LÜCKMEIER, 2013). 
 As perseguições e as mortes de pessoas consideradas 
deficientes eram corriqueiras entre a Antiguidade e a Idade Média, as 
sociedades nesses períodos da história julgavam as pessoas com tais 
condições como empecilhos que prejudicavam a sobrevivência do 
grupo. Nos registros bíblicos, os sujeitos com deficiência eram 
representados como mendigos que foram abandonados pela família, 
e marginalizados perante a sociedade.  
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 Na Roma Antiga, a Lei das Doze Tábuas permitia que os pais 
matassem os filhos considerados defeituosos. O povo hebreu 
compreendia a deficiência física, mental e intelectual como uma 
punição divina, e os que tinham deficiências menos graves, como os 
mancos e os loucos, serviam de entretenimento para a burguesia, 
eram apresentados nas cortes como bobos (CARDOSO et al, 2014). 
 Na Idade Média, com a ascensão da Igreja Católica, o 
cristianismo começou a modificar a visão acerca das pessoas com 
deficiência. A sociedade passou a considerar a pessoa com 
deficiência como alguém que necessitava de caridade e salvação pois 
havia espíritos demoníacos que lhe ocasionavam a deficiência. No 
entanto, essa era uma visão equivocada que gerava a interpretação 
de que as pessoas com deficiência eram incapazes, sem nenhuma 
perspectiva de autonomia e desenvolvimento (CARDOSO et al, 
2014). 
 A partir dos séculos XV e XVI a Europa passou por mudanças 
culturais e ideológicas sobre a concepção do homem, ao superar os 
dogmas e o Teocentrismo disseminado pela Igreja Católica, dando 
espaço ao Antropocentrismo, baseando-se no Racionalismo e no 
Experimentalismo para investigar o ser humano.  

O período renascentista foi marcado pelos princípios 
humanistas, naturalistas e racionalistas, iniciou a conquista dos 
direitos e deveres das pessoas com deficiência, a partir do 
reconhecimento dos valores humanos, e da criação de leis 
assistencialistas, como as leis de arrecadação, com fins beneficentes 
para auxiliar os deficientes. A partir do final do século XVIII e início do 
século XIX, o conhecimento experimental possibilitou a realização de 
pesquisas e investigações a favor da cura de algumas patologias. 
Assim, “a fatalidade hereditária ou congênita assume o lugar da 
danação divina, para efeito de prognóstico” (PESSOTTI, 1984, p. 68).  
 Apesar da preocupação e da responsabilidade social com as 
pessoas com deficiência, os cuidados eram voltados apenas para as 
instituições totais, como os hospitais, orfanatos, manicômios, prisões 
e abrigos, sem qualquer tipo de tratamento especializado. As pessoas 
que viviam nessas instituições totais, na maioria das vezes, ficavam 
em lugares isolados da família e da sociedade durante longos 
períodos, e em alguns casos, permaneciam nessas instituições sob o 
regime de reclusão até a morte.  Na década de 60, surgiram críticas 
às instituições totais, principalmente em decorrência da inadequação 
e ineficiência dos atendimentos prestados, pois não realizavam o 
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principal objetivo, promover a ressocialização das pessoas internadas 
(BRANDENBURG & LÜCKMEIER, 2013; CARDOSO et al, 2014). 
 As críticas não foram bem recebidas pela academia científica 
e pensadores da época, pois consideravam trabalhoso criar e pensar 
novas formas de atender a demanda requerida. Preponderou a 
ideologia da normalização, ou seja, a perspectiva de que a pessoa 
com deficiência deveria ser ressocializada desde que adequada o 
máximo possível aos padrões sociais de normalidade.  
 No Brasil o atendimento às pessoas com deficiência 
ocorrereu a partir do século XIX, por meio de iniciativas e interesse de 
médicos e pedagogos na responsabilidade social com deficientes. 
Esses profissionais estavam inspirados nas vivências europeias e 
norte-americanas para atender as pessoas com deficiência. Contudo, 
somente no final dos anos 50 e no início dos anos 60 o tema da 
inclusão social começou a nortear as políticas públicas e leis para 
promover a criação de serviços e programas especializados no 
atendimento e na integração das pessoas com deficiência na 
sociedade. Brandenburg e Lückemeier (2013) destacam que: 
 

Na década de 60, o conceito de integralização teve reflexo na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n. 4.024!61) que 
apontava ao poder público o compromisso com a educação especial. 
Em 1971 o Ministério da Educação criou um órgão autônomo sob o 
tema do Art.9°da Lei n. 5.692!71, em que constava a previsão de 
tratamento especial aos excepcionais, foi aprovada a Declaração dos 
Direitos das Pessoas Deficientes. Esse documento destaca a 
dignidade e o respeito para com os direitos das pessoas com 
deficiência e o direito ao tratamento para o seu desenvolvimento 
(BRANDENBURG & LÜCKMEIER, 2013, p.182-183). 

 
 Foram realizadas campanhas, eventos nacionais e 
internacionais para promover acordos que incentivassem políticas de 
integração e de educação inclusiva, bem como o Programa de Ação 
Mundial (PAM), em 1982. O ano de 1981 foi declarado o Ano 
Internacional da Pessoa com Deficiência, pelas Organizações das 
Nações Unidas (ONU). Entretanto, o marco histórico da inclusão 
social ocorreu em junho de 1994, a partir da Declaração de 
Salamanca, na Espanha, proferida na Conferência Mundial Sobre 
Necessidades Educativas Especiais (CARDOSO et al, 2014). 
Segundo o Ministério da Educação do Brasil (2014), a declaração de 
Salamanca:  
 

  



 424 

(...) É um documento das Nações Unidas, o qual demanda que os 
Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja 
parte integrante do sistema educacional. Notando com satisfação um 
incremento no envolvimento de governos, grupos de advocacia, 
comunidades e pais, e em particular de organizações de pessoas com 
deficiências, na busca pela melhoria do acesso à educação para a 
maioria daquelas cujas necessidades especiais ainda se encontram 
desprovidas (p.1). 

 
 Atualmente as leis e decretos que objetivam garantir os 
direitos e as necessidades das pessoas com deficiência são o 
resultado dos aprimoramentos e atualizações das leis e decretos 
promulgados no início da década de 60. As grandes desigualdades e 
diferenças historicamente construídas dificultam que as lutas a favor 
de políticas sociais que procuram equidade tenham sucesso 
(CARDOSO et al, 2014). 

As principais causas de exclusão social na sociedade 
brasileira contemporânea e em outros países ocorrem pela 
desigualdade de oportunidades para pessoas com deficiência e para 
aquelas com diferenças econômicas, étnico-raciais e culturais, pois 
vivemos em uma sociedade que valoriza a padronização, os que não 
se encaixam em seus moldes estão em desvantagem (CARDOSO et 
al, 2014). 

Souza e Caixeta (2017) destacam que na sociedade 
brasileira o termo inclusão ainda desperta dúvidas, indiferença e até 
negação, embora “a inclusão social seja um posicionamento 
ideológico que embasa ações de confronto à exclusão social de 
pessoas de classes inferiores, com desenvolvimento atípico, idosas 
ou minorias raciais, entre outras” (SOUZA & CAIXETA, 2017, p.8). 
Werneck (1997, p. 42) afirma que: “[...] a inclusão vem quebrar 
barreiras cristalizadas em torno de grupos estigmatizados”. Ou seja, 
a inclusão social é um processo de ações afirmativas, públicas e 
privadas, que pretende inserir em sociedade grupos que foram e são 
marginalizados historicamente, ou em consequência de políticas que 
não os representam (SASSAKI, 1997). A inclusão social enfatiza a 
importância da interação social como potência transformadora dos 
significados das relações interpessoais (ARAÚJO, 2001).  
 No caso da pessoa com Síndrome de Down, a condição 
genética ocasionada pela Trissomia 21, é caracterizada por 
propensão para algumas doenças, características físicas singulares e 
atraso nos processos cognitivos. Nesse aspecto, Vygotsky (2011) 
destaca que o desenvolvimento atípico apresenta como sintoma 
primário dificuldades de limitações biológicas, e como sintoma 
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secundário a exclusão social que a pessoa experimenta por 
apresentar alguma deficiência.  
 Vygotsky (2011) compreende que a problematização da 
deficiência está voltada mais à exclusão social do que às limitações 
biológicas, prejudicando a socialização dessas pessoas com 
desenvolvimento atípico, pois possuem potencialidades para 
aprender e contribuir com o meio social. Serão evidenciadas a seguir 
discussões sobre os direitos sociais, políticas públicas, educação 
inclusiva e especial, para compreender os desafios e potencialidades 
na promoção da autonomia, segurança e equidade de oportunidades 
para as pessoas com Síndrome de Down.   
 
O Modelo Biopsicossocial, Políticas Públicas e os Direitos à 
Saúde das Pessoas com Síndrome de Down.     
 A Trissomia do cromossomo 21 é uma condição genética, que 
possui predisposição à algumas limitações de ordem biológica e 
cognitiva, principalmente, a hipotonia muscular e as alterações no 
nível cognitivo, respectivamente. A hipotonia muscular é a diminuição 
do tônus muscular que estimula os movimentos dos membros do 
corpo. E as alterações no nível cognitivo ocorrem por meio dos 
atrasos intelectuais em relação às pessoas que não possuem 
desenvolvimento atípico (WUO, 2006). 
 A Síndrome de Down também propicia outros problemas de 
saúde, como cardiopatias congênitas operáveis; estreitamento 
duodenal; hipotireoidismo; problemas ortopédicos, como as 
extremidades encurtadas, com mãos e pés chatos; frouxidão de 
ligamentos que origina problemas nos pés, joelhos e quadris; 
instabilidades cervicais e comprometimento da articulação 
coxofemoral, dentre outras patologias que podem não ocorrer em 
todas as pessoas com Síndrome de Down, mas podem ser 
apresentadas em pessoas que não possuem a Trissomia 21 (WUO, 
2006).  
 São necessários cuidados especializados na saúde da 
pessoa com Síndrome de Down, é primordial a atuação de uma 
equipe multiprofissional e interdisciplinar, uma vez que a atuação de 
profissionais de diferentes especialidades, como médicos, psicólogos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais é 
imprescindível para proporcionar uma melhor qualidade de vida às 
pessoas com Síndrome de Down (NEVES et al, 2019).  
 O cuidado com a saúde na Síndrome de Down deve 
considerar a singularidade de cada ciclo vital dos indivíduos, pois 
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algumas prioridades mudam. O atendimento foca na manutenção da 
saúde, priorizando a melhoria e o fortalecimento do desenvolvimento 
das potencialidades da pessoa com Síndrome de Down, e a qualidade 
de vida dos sujeitos. É essencial o planejamento de estratégias que 
envolvam a educação em saúde com a família ou com os 
responsáveis pelas pessoas com Síndrome de Down (NEVES et al, 
2019).  
 A equipe multiprofissional e interdisciplinar deve atuar de 
acordo com os princípios teóricos da integralidade, do cuidado 
compartilhado e da clínica ampliada, considerando a humanização, 
autonomia e o protagonismo dos indivíduos diante das práticas de 
saúde. Desse modo, a prática da clínica ampliada é composta por 
profissionais de diferentes especialidades, que compreendem de 
forma ampliada e complexa os processos de adoecimento e saúde, 
preservando o pressuposto da integralidade, que assegura aos 
sujeitos o atendimento de qualidade, prezando o entendimento do ser 
humano em sua totalidade, considerando seus aspectos psicológicos 
e socioafetivos, não apenas os biológicos (NEVES et al, 2019).  
 Para que ocorra o cuidado compartilhado é de suma 
importância que os profissionais respeitem o compartilhamento dos 
diferentes saberes acerca da condição de saúde dos sujeitos, 
prezando o diálogo, flexibilidade e responsabilização dos que 
necessitam de seus cuidados. Os resultados terapêuticos mais 
promissores são obtidos quando a equipe trabalha em conjunto, de 
forma harmônica, discutindo os avanços, desafios e novas propostas 
de tratamento, construindo o diagnóstico, definindo metas, 
reavaliando e acompanhando todo o processo (NEVES et al, 2019). 
 Assim, é importante destacar o modelo biopsicossocial, que 
deve estar em consonância com a clínica ampliada, proporcionando 
uma perspectiva integral do ser humano, compreendendo suas 
dimensões física, psicológica e social. É essencial que os 
profissionais articulem suas habilidades técnicas e instrumentais com 
a capacidade de criar vínculos adequados e uma comunicação efetiva 
com a equipe multiprofissional e os pacientes (DE MARCO, 2006). 
 Para que a equipe multiprofissional e interdisciplinar possa 
atender um número maior de pessoas que necessitam de cuidados, 
é necessária a criação de políticas públicas, que possibilitem a 
atenção integral, principalmente para a saúde da população.  
 No Brasil, para os cuidados com a pessoa portadora de 
deficiências há redes de cuidados e centros especializados que 
prestam serviços de saúde. No âmbito do SUS, existem em cada 
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estado os Centros Especializados em Reabilitação (CER) e os 
Serviços Especializados em Reabilitação da Deficiência Intelectual 
(SERDI). Ademais, existem diversas Organizações da Sociedade 
Civil (OSC), caracterizadas por associações empenhadas em prestar 
serviços voltados à atenção integral das pessoas com deficiência, 
bem como das pessoas com Síndrome de Down. A Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), tem sido a organização 
social com referência em promover a atenção integral à pessoa com 
deficiência intelectual e múltipla, assim como as Instituições 
Pestalozzianas96 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  
 As organizações sociais, instituições filantrópicas e centros 
de reabilitação que acolhem pessoas com Síndrome de Down e suas 
famílias, oferecem diversos serviços, de educação, saúde e 
assistência social , além de construir redes de promoção e defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).   
 No entanto, nas Redes de Atenção Psicossocial (RAPS), 
muitas dificuldades são apontadas pelos profissionais em relação ao 
atendimento das pessoas com deficiência intelectual nos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS). Segundo Surjus e Campos (2013), não 
há consenso sobre a prestação de serviço para além das pessoas 
com transtornos mentais. O diagnóstico de alguma outra deficiência, 
muitas vezes existe como fator impeditivo para o reconhecimento de 
algum adoecimento psíquico. Desse modo, os CAPS normalmente 
encaminham os pacientes com deficiência para outras instituições 
pela falta de capacitação adequada para lidar com eles (SURJUS & 
CAMPOS, 2013). 
 Para que a pessoa com Síndrome de Down possa expressar 
suas potencialidades e viver com autonomia e protagonismo, são 
necessárias redes de apoio que acolham e promovam atividades para 
sua independência, assegurando uma vida plena e digna de direitos 
sociais. 
 Nos direitos positivados pelo ordenamento jurídico está 
previsto de maneira genérica no caput do art. 5º da Constituição 
Federal, o direito à vida, indiscutivelmente um dos pilares do 
ordenamento jurídico. Nas palavras da Ministra Carmen Lúcia "O 

 
96 As instituições Pestalozzianas, desenvolvem trabalhos em defesa dos direitos da 
pessoa com deficiência e sua inclusão na sociedade. A instituição atende bebês, 
crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou transtorno neuromotor, 
promovendo a garantia de acesso digno à educação, saúde assistência social, lazer e 
trabalho. 
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direito à vida é a substância em torno da qual todos os direitos se 
conjugam, se desdobram, se somam para que o sistema fique mais e 
mais próximo da ideia concretizável de justiça social"(1998). 
 A partir do entendimento do conceito de dignidade humana 
(art. 1º, inciso III, da CF) como um super princípio que fundamenta 
todas as escolhas políticas do Estado Democrático de Direito (STF, 
ADI. 3.510, p. 359), fica evidente que o direito à vida transcende o 
simples direito à existência biológica, de estar vivo e permanecer vivo, 
devendo ser compreendido sob a ótica da dignidade da pessoa 
humana. O dever de proteger a vida não é apenas a proteção das 
funções biológicas, mas a garantia de uma vida digna, através da qual 
seja permitida ao indivíduo a realização de um projeto pessoal de 
vida. 
 No direito à uma vida digna há o dever imposto ao Estado e 
aos outros indivíduos de não agredir este bem, e a responsabilidade 
do Estado em tomar providências apropriadas para garantir a 
proteção da vida como bem juridicamente tutelado, através de ações 
e políticas públicas. 
 O direito à uma vida digna é essencial para a viabilização de 
todos os direitos e garantias presentes no ordenamento jurídico, e é 
especialmente relevante quando considerada a vida das pessoas com 
deficiência.  
 O Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido 
como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 
13.146/2015) estabelece em seu art. 10 que o Poder Público possui 
a obrigação de garantir a dignidade da pessoa com deficiência 
durante toda a sua vida.  
 É preciso destacar que os indivíduos com a Trissomia 21, 
mais conhecida como Síndrome de Down, são contemplados pelo 
disposto no ordenamento jurídico no tocante às pessoas com 
deficiência, pois é uma alteração genética que afeta o indivíduo, 
determinando características físicas e cognitivas enquadradas no 
conceito de deficiência, como veremos adiante. 
 É importante que os direitos das pessoas com deficiência, 
incluindo os indivíduos com Síndrome de Down, sejam interpretados 
como um sistema integrado cujo funcionamento depende de uma 
série de fatores.  
 Do ponto de vista legal, a Convenção Internacional dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo97, da 

 
97Ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº. 186 de 2008 
e promulgado pelo Decreto nº 6.949/2009.  
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ONU, assinados em Nova York em 2007, são marcos na abordagem 
social e jurídica da pessoa com deficiência.  
 Trata-se de um tratado internacional de direitos humanos que 
adentrou no ordenamento jurídico brasileiro com força de norma 
constitucional98, ou seja, esta hierarquia normativa implica que a 
eficácia de suas normas irradie por todo o ordenamento jurídico.  
 Este tratado possui caráter vinculante no âmbito 
internacional, os Estados signatários podem obrigar mutuamente seu 
cumprimento, podendo, inclusive, sofrer sanções caso não cumpram 
as disposições, o que evidencia o caráter urgente das normas. 
 A incorporação dessa convenção ao direito interno trouxe 
mudanças extremamente relevantes na maneira como a deficiência é 
vista e interpretada, provocando verdadeira mudança de paradigma 
ao abandonar o modelo anterior de interpretação da deficiência, o 
modelo médico, e aderir ao modelo social. 
 Segundo o modelo médico, a deficiência era considerada 
unicamente por suas limitações, sejam elas físicas, intelectuais ou 
sensoriais. 
 É possível observar esse paradigma na antiga redação dos 
artigos 3º e 4º do Código Civil, no que concerne à capacidade para 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, em que eram 
considerados absolutamente incapazes, dentre outros, aqueles que 
por enfermidade ou deficiência mental não tivessem o necessário 
discernimento para a prática desses atos, bem como aqueles que, 
mesmo por causa transitória, não pudessem exprimir sua vontade. 
Eram considerados relativamente incapazes os que por deficiência 
mental tivessem o discernimento reduzido e os entendidos como 
excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. 
 Ao considerar a pessoa com deficiência em razão de sua 
limitação, a incapacidade do deficiente era presumida, podendo ser 
absoluta ou relativa. Pessoas com Síndrome de Down eram 
consideradas excepcionais, termo não mais existente no diploma civil. 
 O problema desse modelo é justamente sua ineficácia para 
interpretar a realidade, pois não considera as barreiras, os aspectos 
sociais e estruturais que circundam o deficiente como fatores 
relevantes para a deficiência. 

 
98De acordo com o art. 5º, §3º da CF, acrescentado pela emenda constitucional 
45/2004, tratados de direitos humanos que entrem em nosso ordenamento jurídico sob 
o trâmite das emendas constitucionais, ou seja, aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, recebem status de emenda constitucional. 
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 Esse modelo foi substituído pelo modelo social, segundo o 
qual ainda que a lesão, a doença ou a limitação sejam as causas 
primeiras da desigualdade social e das desvantagens vivenciadas, 
não é possível deixar de considerar o papel das estruturas sociais na 
opressão e na marginalização da pessoa com deficiência. 
 Para o modelo social, a deficiência é fruto das desvantagens 
ou restrições da organização social contemporânea. Se para o 
modelo médico a causalidade da deficiência está no indivíduo, para o 
modelo social está na estrutura social, de forma que a deficiência não 
deve ser entendida como um problema individual, mas como uma 
questão de vida em sociedade (BAMPI; GUILHEM; ALVES, 2010). 
Assim, sociedade e o meio social precisam se adequar à pessoa com 
deficiência. 
 Foi em virtude do compromisso firmado pelo Brasil com a 
ratificação da Convenção de NY que surgiu o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. A adoção do modelo social é manifesta no art. 2º do 
Estatuto, segundo o qual "considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais 
barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas". 
 A deficiência é entendida como a soma das limitações física, 
mental, intelectual ou sensorial do indivíduo com as barreiras que 
dificultam ou impedem o exercício de seus direitos em plenas 
condições. 
 O EPCD99 provocou diversas mudanças nas legislações 
vigentes. Até sua promulgação, os principais diplomas jurídicos sobre 
os direitos das pessoas com deficiência eram a lei nº 7.853/89100, que 
dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência101 e o 
Decreto nº 3.298/99 que regulamentou a Política Nacional para 

 
99Estatuto da Pessoa com Deficiência 
100Lei pioneira na inclusão das pessoas com deficiência, assegura, entre outras 
medidas, a inserção no sistema educacional, a oferta obrigatória e gratuita de educação 
especial, o incentivo de programas preventivos na área da saúde e de ações que visem 
a introdução no mercado de trabalho, além de definir crimes e prever sanções para atos 
de desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência. (POSOCCO Advogados 
Associados, 2016) 
101A terminologia "portadora de deficiência", que também aparece na CF/88, foi 
superada juntamente com a superação do modelo médico. Entende-se que esta 
terminologia é inadequada uma vez que a deficiência não é algo que se pode optar em 
carregar consigo ou não, tendo sido substituída pelo termo "pessoa com deficiência" 
em consonância com o modelo social. 
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Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que permanecem 
vigentes. 
 Nos termos da CF, cuidar da saúde, da assistência pública e 
da proteção e garantia das pessoas com deficiência é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
(art. 23, inciso II). E legislar sobre a proteção e a integração da pessoa 
com deficiência é competência legislativa concorrente dos entes 
federativos (art. 24, XIV)102.  
 Dessa forma, existem ainda diversas outras legislações103 no 
âmbito dos entes federativos que em consonância com o disposto no 
EPCD, visam garantir uma vida digna à pessoa com deficiência. 
Assim, ao analisar as legislações pertinentes para considerar os 
direitos das pessoas com deficiência no caso concreto, é preciso 
almejar o melhor interesse da pessoa com deficiência. 
 Dentre as alterações provocadas pelo EPCD, merece 
destaque a mudança da redação dos artigos 3º e 4º do Código Civil, 
sobre a capacidade da pessoa com deficiência.  
 O entendimento atual é presumir a pessoa com deficiência 
como capaz, excluída do rol dos absolutamente incapazes. Apenas 
nos casos em que a pessoa com deficiência não possa exprimir sua 
vontade, não estando apta a tomar decisões, serão consideradas 
relativamente incapazes e será possível a nomeação de curador para 
auxiliar nos atos da vida civil. Sobre esse aspecto, o art. 6º do EPCD 
é claro ao afirmar que "a deficiência não afeta a plena capacidade civil 
da pessoa".  
 É imprescindível ressaltar a possibilidade de a pessoa com 
deficiência, plenamente capaz, optar pela tomada de decisão 
apoiada104, procedimento judicial de iniciativa do próprio deficiente, 
segundo o qual a pessoa com deficiência pode ser auxiliada na 
tomada de decisões sobre atos da vida civil, por duas pessoas de sua 
confiança, conforme disposto no art. 1783-A do Código Civil. O 

 
102 Na competência comum existe cooperação entre os entes aos quais foi designada 
tal competência, ao passo que na competência concorrente cabe à União editar normas 
de caráter geral e aos demais entes federativos editar normas de caráter específico. 
103 Destaque-se, entre outras leis: Lei Complementar nº 142/2013, regulamenta a 
aposentadoria da pessoa com deficiência; Lei nº 10.048/2000, estabelece prioridade 
de atendimento às pessoas com deficiência; Lei nº 8687/1993, retira da incidência do 
Imposto de Renda benefícios percebidos por deficientes mentais. 
104 Trata-se de uma medida de proteção (CNMP, 2016), em sincronia com o disposto 
pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, segundo a qual devem 
ser asseguradas às pessoas com deficiência medidas de apoio de que necessite para 
o pleno exercício de sua capacidade legal. 
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objetivo deste regime é privilegiar a autonomia baseada em sua 
confiança.   
 Sobre a avaliação da deficiência, a lei dispõe que ocorrerá por 
meio de análise biopsicossocial, feita por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, que considerará os impedimentos nas funções e 
estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e 
pessoais, as limitações no desempenho das atividades e a restrição 
de participação (EPCD, art. 2º, §1). 
 É possível verificar que o elemento psicossocial está presente 
no tratamento eficaz do indivíduo com deficiência desde o primeiro 
momento, pois faz parte da própria avaliação da deficiência.  
 Retomando o direito à saúde, é impossível falar em uma vida 
digna sem considerar as particularidades que cada indivíduo com 
deficiência apresenta, os tratamentos serão diferenciados de acordo 
com a necessidade de cada um. 
 O Estatuto das Pessoas com Deficiência assegura a atenção 
integral à saúde em todos os níveis de complexidade, pelo acesso 
universal e igualitário, atendimento segundo as normas éticas e 
técnicas com profissionais capacitados inicialmente e continuamente 
para a atuação dos direitos e especificidades da pessoa com 
deficiência, incluindo temas como dignidade e autonomia (EPCD, art. 
18 e parágrafos). 
 O atendimento à saúde da pessoa com Síndrome de Down 
deve considerar os tratamentos necessários às condições físicas 
apresentadas pela cromossomopatia e  o melhor desenvolvimento 
das potencialidades do indivíduo, como a autonomia para as 
atividades diárias, autocuidado, socialização, empregabilidade e 
planejamento futuro, visando sua inserção social e econômica105 
(TEMPSKI; MIYAHARA; ALMEIDA; OLIVEIRA; OYAKAWA; 
BATTISTELLA, 2011). 

A concretização dos direitos depende de sua consideração 
como parte de um todo coerente, as garantias ao direito à saúde 
envolvem a concretização ao acesso à saúde e os demais fatores que 

 
105Destaque-se a leitura do art. 227, § 1º da CF/88 "O Estado promoverá programas de 
assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a 
participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos: [...] II - criação de programas de prevenção e 
atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial 
ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de 
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e 
de todas as formas de discriminação." 
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o viabilizem, como, entre outros, o direito à informação, à educação, 
ao transporte, à não-discriminação e inclui garantias extensivas aos 
pais e responsáveis, bem como aos acompanhantes106, em respeito 
ao disposto na  Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, segundo o qual "em todas as ações relativas às 
crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá 
consideração primordial” (Art. 7º, 2). 

O exercício pleno do direito à saúde das pessoas com 
deficiência passa necessariamente pelo desenvolvimento 
psicossocial como fator promotor da dignidade da pessoa com 
deficiência.  

No EPCD, o atendimento psicossocial aparece explicitamente 
em dois momentos: no estabelecimento das residências inclusivas, 
entendidas como "unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas 
residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam 
contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades 
da pessoa acolhida, para jovens e adultos com deficiência, em 
situação de dependência, sem condições de sustentabilidade e com 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos" (art. 3º, X) e no conjunto 
de ferramentas necessárias para processos de habilitação e 
reabilitação (art. 14)107. 

O atendimento psicológico deve ser assegurado para a pessoa 
com deficiência, seus familiares e atendentes pessoais, conforme 
disposto no art. 18, §4º, inciso V, do EPCD. 

É importante salientar que o atendimento psicossocial não 
inclui somente a criança com Síndrome de Down, mas seus pais e 
pessoas próximas, conforme seja necessário para o desenvolvimento 
da pessoa com deficiência e o fortalecimento de sua rede de apoio. 
Apesar de haver demandas comuns entre as pessoas com Síndrome 
de Down, cada família tem uma vivência única, as demandas podem 
variar para cada núcleo familiar. 
 
 
Síndrome de Down, Educação Inclusiva e Especial e o Direito ao 
Trabalho. 
 A pessoa com Síndrome de Down, em muitos casos, possui 
um padrão de desenvolvimento similar ao das pessoas sem a 

 
106 Nos termos dos artigos 9º, caput, e §1º, e 30, inciso XIV, do EPCD. 
107 A habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência também são objetivos da 
assistência social, de acordo com o art. 203, inciso IV, da CF/88 
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Trissomia do cromossomo 21, porém com um ritmo diferente em 
determinadas áreas, principalmente na área cognitiva e na área 
psicomotora. Papalia & Feldman (2013), consideram que o 
desenvolvimento humano é composto por três dimensões 
relacionadas. A primeira é a dimensão física, que dentre outras 
questões, está relacionada ao crescimento do corpo e do cérebro, 
capacidades sensoriais, habilidades motoras e saúde. A segunda 
dimensão envolve a área cognitiva, a aprendizagem, atenção, 
memória, linguagem, pensamento, raciocínio e criatividade. A terceira 
dimensão compreende a área psicossocial, que considera as 
emoções, a personalidade e as relações sociais (PAPALIA e 
FELDMAN, 2013, p.37).  
 Este capítulo destacará o desenvolvimento da pessoa com 
Síndrome de Down marcado pelas interações sociais, pois as 
experiências resultantes das relações sociais desenvolvem domínios 
que podem auxiliar na superação das dificuldades relacionadas aos 
sintomas primários das deficiências, ou seja, auxiliam na superação 
das limitações biológicas (VYGOTSKY, 2011). 
 Segundo a teoria da compensação, desenvolvida por 
Vygotsky (2011), a pessoa com desenvolvimento atípico consegue 
alcançar o mesmo nível de desenvolvimento de outras pessoas, 
embora de forma diferente e por meios distintos. Aprende a 
compensar suas limitações biológicas, por meio de práticas culturais 
que viabilizam caminhos para o seu desenvolvimento (CUNHA; 
AYRES; MORAIS, 2010). A teoria da compensação compreende que 
“o desenvolvimento cultural é a principal esfera em que é possível 
compensar a deficiência. Ou seja, onde não é possível avançar no 
desenvolvimento orgânico, abre-se um caminho sem limites para o 
desenvolvimento cultural” (VYGOTSKY, 2011, p. 869). 
 O meio social possibilita o desenvolvimento. A oportunidade 
de conviver em um ambiente que proporcione estímulos positivos ao 
desenvolvimento global da pessoa com desenvolvimento atípico, 
favorecerá o desenvolvimento físico, social e cognitivo. Conforme o 
portador da síndrome constrói um repertório de conhecimentos, a 
sociedade poderá ver além das limitações da Síndrome de Down, e 
perceberá as possibilidades de desenvolvimento (SOUZA; CAIXETA, 
2017). 
 As redes de apoio para as pessoas com Síndrome de Down 
são essenciais, bem como a família, escola, e políticas públicas que 
viabilizem a socialização dessas pessoas, e promovam uma vida com 
autonomia e segurança.  
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 Segundo Neves et al (2019), no caso da pessoa com 
Síndrome de Down, por consequência do atraso cognitivo, o processo 
de desenvolvimento de habilidades sociais é mais lento, precisa de 
estimulação física e comportamental, adequados ao ambiente social. 
É importante destacar a qualidade das relações interpessoais, 
observando a assertividade nas principais áreas de desenvolvimento 
das pessoas com Síndrome de Down, como a área psicomotora, a 
cognitiva e a psicossocial. A família e a escola atuam como os 
principais responsáveis pela mediação da pessoa com Síndrome de 
Down nos diversos campos socioculturais (NEVES et al, 2019).  
 É primordial que a família esteja engajada em atividades de 
aprendizagem cotidianas, que são oportunidades para o 
desenvolvimento cognitivo e social, como falar, responder, fixar a 
atenção, estimular a memória etc. A participação da família envolve 
afetividade e o sujeito adquire mais confiança para ter autonomia 
(NEVES et al, 2019). 
 O processo de estimulação proporcionado pela família tem 
continuidade na educação escolar e nas demais organizações sociais 
que as pessoas com Síndrome de Down frequentam. A educação 
deve ser atrelada às necessidades específicas das pessoas com 
Síndrome de Down, objetivando o desenvolvimento de suas 
potencialidades, sem abandonar os princípios educacionais básicos 
direcionados aos demais estudantes (NEVES et al, 2019).  
 Os professores têm o papel de mediadores e apoio para que 
a pessoa com Síndrome de Down possa interagir com os outros 
estudantes em atividades de integração com toda a comunidade 
escolar, pois a compreensão de seu quadro clínico, bem como suas 
dificuldades e atrasos no desenvolvimento são primordiais (NEVES et 
al, 2019). Os mediadores devem trabalhar o aperfeiçoamento de 
diversos aspectos dos sujeitos, principalmente a linguagem, o 
principal instrumento que viabiliza a socialização. As pessoas com 
Síndrome de Down têm dificuldades para falar, devido a hipotonia 
muscular que causa a flacidez dos músculos da boca, e prejudica a 
articulação dos fonemas e o controle da respiração. São necessários 
cuidados na aprendizagem da linguagem, para que o vocabulário não 
fique reduzido (NEVES et al, 2019). 
 Devem preparar atividades, realizando adaptações 
curriculares a fim de viabilizar o desenvolvimento das potencialidades 
da pessoa com Síndrome de Down, tanto na área acadêmica quanto 
na área social (SOUZA & CAIXETA, 2017).  
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 Um dos maiores desafios da sociedade e da escola é o 
combate ao preconceito e aos estigmas. As pessoas que apresentam 
desenvolvimento atípico são costumeiramente estigmatizadas e 
excluídas da sociedade. É imprescindível que existam projetos e 
estratégias, principalmente nas escolas, que rejeitem os estigmas e a 
exclusão, pois a escola é um espaço de desenvolvimento humano. 
Todos precisam de qualidade em seu desenvolvimento acadêmico e 
social, portanto é necessária uma educação que promova 
oportunidades de equidade e convivência social democrática 
(VYGOTSKY, 2011). Dessa forma, a partir da Declaração de 
Salamanca (1994), foi decretado que: 
 

Toda escola comum deve ser instrumentalizada em termos de recursos 
pedagógicos e de capacitação profissional para atender todos os 
alunos, independentemente de suas características físicas, 
psicológicas e/ou socioculturais (SOUZA & CAIXETA, 2017, p.8) 
 

 O fundamento da educação inclusiva compreende as 
diferentes necessidades dos estudantes, considerando os diversos 
estilos e ritmos de aprendizagem e utilizando estratégias, currículos e 
recursos didáticos diversificados para promover uma educação de 
qualidade para todos (SOUZA & CAIXETA, 2007). Glat, Pletsch e 
Fontes (2007), consideram que a educação inclusiva é aquela que: 
 

[...] Se baseia justamente no pressuposto de que se a escola oferecer 
um currículo flexível e vinculado aos interesses individuais e sociais 
dos alunos, garantir acessibilidade de locomoção e comunicação em 
suas dependências, e desenvolver metodologias e práticas 
pedagógicas que atendam às demandas individuais, todos terão 
condições de aprender e se desenvolver juntos (p. 350).  
 

 A educação inclusiva objetiva proporcionar aos alunos, com 
desenvolvimento atípico ou não, a oportunidade de interações sociais 
baseadas na cooperação, na qual todos possam aprender juntos e 
construir suas identidades, a fim de combater a exclusão (SOUZA & 
CAIXETA, 2007). Nesse sentido, Zeschotko e Lüders (2010) 
acrescentam que:  
 
 
 

Quando buscamos desenvolver, oportunizar interações sociais, temos 
que garantir a esses indivíduos seu direito às escolhas, atitudes e 
ações. Quando lhes é negado o direito à interação, à decisão, à 
escolha, oportunizamos-lhes apenas o isolamento e a compaixão aos 
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olhos de quem os vê, validando o estigma, a exclusão, a discriminação, 
a inferiorização e a diferença (p.24). 
 

 A Declaração de Salamanca (1994), ao promover discussões 
acerca da inclusão social, proporcionou a organização de políticas 
públicas de atendimento, principalmente na educação especial, para 
que as pessoas com deficiência possam ter apoio educacional, e 
promovam seu protagonismo e autonomia diante da sociedade. 
 A educação especial é uma proposta educativa que possibilita 
suportes adicionais aos estudantes com e sem desenvolvimento 
atípico, que necessitam de interações pedagógicas diferenciadas 
(GLAT; PLETSCH, 2012).  
 Segundo Camargo (2017), a educação especial tem 
contribuído em prol da educação inclusiva, permitindo que os sujeitos 
se sintam inseridos na sociedade, independentemente de suas 
limitações físicas ou cognitivas.  
 A educação inclusiva propicia um sistema educacional que 
articula a educação regular com a educação especial, pois insere as 
pessoas com alguma deficiência na escola regular, e faz as 
adaptações necessárias para que tenham educação de qualidade. 
 Tunes e Bartholo (2007) enfatizam que a educação inclusiva, 
além de proporcionar o acesso dos estudantes com necessidades 
educacionais especiais à escola, modifica as impressões acerca das 
limitações humanas, propiciando aos sujeitos a percepção das 
potencialidades daqueles que não conseguem alcançar as metas 
preestabelecidas pelas instituições educacionais. É essencial o 
acolhimento da diversidade humana, principalmente através de 
mudanças culturais para que a educação seja inclusiva.  
 A inclusão escolar deve possibilitar o acesso à aprendizagem 
para todos e não permitir a adequação dos estudantes com 
necessidades educacionais especiais ao padrão de ensino 
predominantemente classificatório e competitivo, pois “a 
padronização é uma forma de afirmação da normalidade e negação 
da diversidade” (TUNES & PEDROZA, 2011, p. 23). 
 A luta por uma educação inclusiva é um movimento mundial 
para favorecer o direito de todos os estudantes, ao confrontar práticas 
discriminatórias e criar alternativas para superá-las (MEC/SECADI, 
2014). 
 Na Constituição Federal, o legislador assegura o direito à 
educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, 
visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (art. 205), 
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destacando a importância da igualdade  de condições para o acesso 
e permanência como uma das bases do ensino (art. 206, I). O 
legislador assinala o atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino, como forma de efetivação do dever do Estado com a 
educação (art. 208, III).   
 Resta evidenciado o cuidado da Carta Magna em ressaltar a 
necessidade de criação e estabelecimento de políticas públicas que 
levem em consideração as diversas necessidades das pessoas com 
deficiência na garantia ao direito à educação, seu acesso e 
permanência, como vetor concretizador da dignidade das pessoas 
com deficiência por meio da promoção da igualdade material. 
 Nesse sentido, a Lei nº. 9.394/96, que estabelece as 
Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, traz no capítulo V, 
disposições acerca da educação especial, como modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais (art. 
58).  
 Ainda que a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação 
e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseverem  que a educação 
especial é um dever do Estado (art. 58, §3º da LDBNE e art. 54, inciso 
III, do ECA), o EPCD estabelece que o dever de facilitar às pessoas 
com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino 
e na vida em sociedade não é apenas do Estado, pode ser exigido 
também das instituições de ensino privado.  
 O EPCD estabelece explicitamente que as escolas privadas 
ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas 
com deficiência e proíbe que sejam cobrados valores adicionais de 
qualquer natureza108. 
 Com a promulgação da Convenção da Guatemala109 (1999) 
no Brasil, através do Decreto nº. 3.956/2001, a educação especial 
passou a ser reinterpretada, a partir de uma perspectiva inclusiva para 
a eliminação de barreiras que impedem o acesso à escolarização.  

Dessa maneira, busca-se superar a oposição entre 
educação regular e educação especial, de forma que a educação 

 
108 No Distrito Federal, a Lei nº 5089/2013 proíbe a cobrança de valores adicionais para 
matrícula ou mensalidade de estudantes portadores de Síndrome de Down, autismo, 
transtorno invasivo do desenvolvimento ou outras síndromes e dá outras providências 
109 Segundo essa convenção, definiu-se como discriminação com base na deficiência 
toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos 
humanos e de suas liberdades fundamentais das pessoas com deficiência 
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especial esteja incluída em uma perspectiva de educação inclusiva, 
em todos os níveis de ensino e em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta de plena 
participação e inclusão da pessoa com deficiência.  

O Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014, vigente 
até o ano de 2024, estipula que os entes federados  estabelecerão 
nos respectivos planos de educação estratégias que garantam o 
atendimento das necessidades específicas na educação especial, 
assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
etapas e modalidades (art. 8º, §1º, III). 

Seguindo tal lógica, a educação inclusiva ao proporcionar o 
acesso das pessoas com Síndrome de Down possibilita a educação 
profissional, pois a qualificação para o trabalho faz parte dos objetivos 
da educação, como forma de promover a autonomia e o pleno 
exercício da cidadania110.Para a pessoa com deficiência não poderia 
ser diferente, pois o EPCD estabelece o direito ao trabalho de sua 
livre escolha, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 
oportunidade com as demais pessoas e condições justas e 
favoráveis, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.  
Garante a acessibilidade aos cursos de formação e capacitação, 
sendo vedada qualquer restrição ao trabalho e discriminação em 
razão de sua condição111. 

O direito ao trabalho é um dos direitos sociais112, é 
constitucionalmente proibida qualquer discriminação no tocante ao 
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 
deficiência113. 

Importa destacar que o direito ao trabalho das pessoas com 
deficiência, considera o acesso, o exercício e o modo de inclusão em 
uma colocação competitiva, estabelecendo igualdade de 
oportunidade e respeitando os fundamentos da República Federativa 
do Brasil, em especial o valor social do trabalho e a dignidade da 
pessoa humana114.  

Corroborando com este entendimento, o ordenamento 
jurídico estabeleceu importantes normas acerca da participação e da 
inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho.  

 
110 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 53 
111 Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 34 e parágrafos 
112 art. 6º, CF/88.  
113 art. 7o, XXXI, CF/88 
114 art. 1º, incisos III e IV, CF/88 
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Neste sentido, o EPCD  estipula regras de 
acessibilidade, como o fornecimento de recursos de tecnologia e 
adaptação razoável no ambiente de trabalho115; o Decreto n. 9.579/18 
traz dispositivo segundo o qual não se aplica a idade máxima de 24 
anos para a pessoa com deficiência em contrato de aprendizagem; a 
Lei n. 8.112/90 determina que sejam reservadas até 20% das vagas 
oferecidas em concursos públicos para deficientes116, desde que as 
atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência e a Lei de 
Cotas (Lei n. 8.213/91), determina reserva legal de cargos para a 
pessoa com deficiência, a depender da quantidade de empregados 
existentes na empresa117. 

Contudo, cabe ressaltar que as leis garantidas em papel 
precisam se transformar em ações concretas, pois a inclusão 
profissional das pessoas com a Síndrome de Down não é apenas um 
direito constitucional, promove a autonomia pessoal e social, 
tornando-as produtivas e consequentemente contribuintes do 
crescimento econômico do país (PIRES et al, 2007).  
 
Considerações Finais  

 
O Homem difere-se dos outros animais pela sua racionalidade, porém 
como esta identidade humana pode encontrar razão na exclusão de 
outro Homem? Chamamos de sociedade a existência de vários grupos, 
porém apenas vivemos e não convivemos. Contudo, se quisermos, 
realmente, construir a sociedade é preciso respeitar tais grupos e 
integrá-los. Que sejam dadas boas-vindas às peculiaridades (PIRES et 
al, 2007, p. 205). 

 
 As discussões e debates acerca da inclusão social de 
pessoas com deficiência, bem como as pessoas com Síndrome de 
Down, suscitam tons desafiadores e ao mesmo tempo esperançosos, 
embora os esforços para incluir as pessoas com tais condições 
estejam ganhando espaço através de leis, decretos e políticas 

 
115 EPCD, art. 37. 
116 Em consonância com o disposto no texto constitucional segundo o qual "a lei 
reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão" art. 37, VIII, CF/88 
117 No art. 93 da Lei 8.213/91 lê-se "A empresa com 100 (cem) ou mais empregados 
está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, 
na seguinte proporção: I - até 200 empregados, 2%; II - de 201 a 500, 3%; III - de 501 
a 1.000, 4%; IV - de 1.001 em diante, 5%. 
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públicas, a sociedade ainda precisa de conscientização sobre o que, 
de fato, significa inclusão social.   
 A sociedade tende a compreender a pessoa com deficiência 
como uma pessoa incapaz de se desenvolver, reduzindo-a apenas às 
suas limitações. Essa compreensão corrobora com a discussão de 
Padilha (2000), na qual a autora destaca que “a deficiência está 
contextualizada e marcada pelas condições concretas de vida social” 
(p. 206). Ou seja, não é a deficiência que marca o destino das 
pessoas com tais condições, mas as consequências interseccionadas 
pelas relações sociais dessa deficiência (VYGOTSKY, 1989). 
 Segundo Marques (2007), é incompreensível que o conceito 
de ser humano seja reduzido a uma unidade de manifestações 
intelectuais, físicas e emocionais, uma vez que existe uma 
diversidade de formas de posicionamento no mundo, seja em relação 
à ordem biológica ou através da diversidade cultural. O 
desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down ocorre de 
forma similar ao das pessoas que não possuem a Trissomia 21, uma 
vez que crescem, são capazes de interagir socialmente e de 
aprender, mesmo que seja de forma diferente das demais pessoas. O 
desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down é mais uma 
forma de ser e estar no mundo, bem como as demais formas.   
 Para incluir as pessoas com deficiência na sociedade é 
preciso fortalecer o respeito à dignidade, às diferenças e à igualdade 
de oportunidades, combatendo práticas que viabilizam a 
discriminação e a exclusão. É essencial garantir que toda pessoa com 
deficiência usufrua dos direitos humanos e da liberdade, para 
participar de forma efetiva na sociedade. 
 É necessário o aprimoramento das políticas públicas que 
amparam as pessoas com deficiência e o cumprimento das leis e 
direitos sociais da pessoa com deficiência, para que exerçam sua 
cidadania plenamente. As autoras deste capítulo sugerem o 
investimento em pesquisas e ações que propiciem aprimoramentos 
nas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência para que 
contemplem de forma eficaz às necessidades dessas em todos os 
âmbitos da vida.  
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Resumo 
O capítulo “A Síndrome de Down e as redes de apoio” foi 
desenvolvido mediante realização de estudo de revisão bibliográfica 
nas bases de dados PubMed, Scielo, e nos sites Mayo Clinic, Espaço 
Down,  utilizando como principais descritores: Down Syndrome, 
Síndrome de Down, Trissomia do cromossomo 21, Redes de apoio, 
Fisiopatologia e Características da Síndrome de Down, no período de 
2006 a abril de 2020, tendo como critério de inclusão estudos 
disponíveis no formato integral, nos idiomas português, inglês e 
espanhol, que apresentassem aderência à seguinte questão: o 
esclarecimento da presença de características e da fisiopatologia 
padrão da síndrome e principalmente os projetos existentes no Brasil 
com o intuito de ajudar na melhoria da qualidade de vida dos 
portadores, auxiliando as famílias para que recebam a situação da 
melhor forma, almejando o desenvolvimento satisfatório e a 
longevidade dos indivíduos afetados pela síndrome, apresentando os 
serviços inclusos em cada programa conforme suas diretrizes. 
 
Palavras-chave: Síndrome Down. Redes de Apoio. SUS. 
 
Abstract 
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The chapter “Down Syndrome and the support networks” was 
developed by conducting a literature review study in the PubMed, 
Scielo databases, on the Mayo Clinic, Espaço Down websites, using 
Down Syndrome, Down, Trisomy of chromosome 21, Support 
networks, Pathophysiology and Features of Down syndrome, from 
2006 to April 2020, having as inclusion criteria, studies available in full 
format, in Portuguese, English and Spanish, that were with adherence 
to the following question: the clarification of the presence of 
characteristics and the standard pathophysiology of the syndrome and 
especially the existing projects in Brazil that aim to help improve the 
quality of life of patients and help families to deal in the best way, 
aiming the best development and longevity of individuals affected by 
the syndrome as well as presenting the included services in each 
program according to its guidelines. 
 
Keywords: Down syndrome. Support networks. SUS. 
 
Resumen 
El capítulo "La Síndrome de Down y las redes de apoyo" se desarrolló 
a través de un estudio de revisión bibliográfica en las bases de datos 
PubMed, Scielo, en los sitios web de Mayo Clinic, Espaço Down, 
utilizando el síndrome de Down, Down, trisomía del cromosoma 21, 
redes de apoyo, fisiopatología y características del síndrome de 
Down, de 2006 a abril de 2020, teniendo como criterios de inclusión, 
estudios disponibles en formato completo, en portugués, inglés y 
español, que fueron con apego a la siguiente pregunta: la aclaración 
de la presencia de características y la fisiopatología estándar del 
síndrome y especialmente los proyectos existentes en Brasil que 
tienen como objetivo ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y ayudar a las familias a hacer frente de la mejor manera, 
con el objetivo El mejor desarrollo y longevidad de las personas 
afectadas por el síndrome, así como la presentación de los servicios 
incluidos. en cada programa según sus pautas. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Redes de Apoyo. SUS 
 
Introdução 
 As células do corpo humano possuem um núcleo no qual o 
material genético é armazenado, os genes. Os genes armazenam os 
códigos responsáveis por todas as nossas características herdadas e 
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são agrupados nos cromossomos. No estado normal, o núcleo de 
cada célula possui 23 pares de cromossomos, metade herdados do 
pai e a outra metade da mãe. A Síndrome de Down é um distúrbio 
genético ocasionado quando um indivíduo possui uma cópia extra 
total ou parcial do cromossomo 21. Esse material genético extra 
causa alterações no desenvolvimento e nos traços físicos do portador 
da síndrome.  
 A Síndrome de Down possui variação de gravidade entre os 
indivíduos, gerando incapacidade intelectual ao longo da vida e 
consequentemente atrasos no desenvolvimento. As características 
físicas mais comuns da síndrome são o tônus muscular baixo, a baixa 
estatura, a ponte nasal plana e a prega palmar transversal e única. É 
o distúrbio cromossômico genético mais comum e uma das causas de 
dificuldade de aprendizado em crianças. Similarmente costumam 
acompanhar outras anormalidades médicas como distúrbios 
cardíacos e gastrointestinais, embora cada portador seja um indivíduo 
único que pode manifestar tais características em diferentes graus, ou 
não as apresentar. 
 
A Síndrome de Down e as Redes de Apoio 
 
História da síndrome  
 Atualmente não há descrição de registros relacionados com a 
SD que datem anteriores ao século XIX. A existência de uma 
síndrome com fisionomias características foi formalmente 
apresentada à comunidade científica primeiramente por Edouard 
Onesimus Seguin, em 1846, entretanto não havia registros de 
estudos publicados que caracterizassem pesquisa.  
 O primeiro relato da síndrome foi realizado entre 1864 e 1866, 
pelo médico inglês John Langdon Haydon Down, que trabalhava em 
uma clínica infantil, tratando de crianças que apresentavam atraso 
neuropsicomotor, em Surrey, na Inglaterra. Ele listou claramente as 
características físicas similares que observou em alguns filhos de 
mães com idade acima de 35 anos, relatando as crianças como 
“amáveis e amistosas”. Persuadido pela Teoria da Evolução de 
Charles Darwin explicou a síndrome estipulando uma teoria étnica, 
insinuando que a síndrome era um “estado regressivo da evolução”.  
 Após o relato de Down, os estudos sobre os motivos da 
síndrome concederam sua ocorrência à Tuberculose, Sífilis e ao 
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Hipotireoidismo, os pacientes foram considerados “crianças 
inacabadas”.  
 Antes da identificação da alteração cromossômica, os 
pacientes foram rejeitados e mantidos sob regime hospitalar, em 
condições precárias. O fim desse primeiro período da história da SD 
é marcado pela intolerância religiosa e cultural.  
 Em 1959, quase um século depois do relato do Dr. Down, os 
cientistas Jerome Lejeune e Patricia Jacobs, pesquisando de forma 
independente, estabeleceram a causa do até então “mongolismo”, 
como a trissomia do cromossomo 21.   
 A trissomia do cromossomo 21 foi a primeira alteração 
cromossômica detectada na espécie humana e nos primeiros anos da 
década seguinte, foi renomeada como a Síndrome de Down. A 
descoberta da alteração cromossômica marca o segundo período da 
história da SD, trazendo uma fase repaginada ao interesse científico.  
 Em 1960, Polani descreveu casos de Translocação, isto é, 
partes do cromossomo 21 inteiro coladas em outro cromossomo 
qualquer, e em 1961 descreveu o primeiro caso de Mosaicismo, duas 
linhagens celulares que possuem diferentes padrões cromossômicos. 
No caso da SD, uma linhagem celular com 46 (normal) cromossomos 
e outra com 47 (com a trissomia 21).  
 Nos Estados Unidos, após uma revisão de termos científicos 
realizada em 1970, a denominação “mongolismo” foi abolida e a 
alteração foi definitivamente denominada Síndrome de Down (Down 
Syndrome), em homenagem ao médico que a descreveu pela 
primeira vez.  

O terceiro período da história da SD coincide com a onda de 
reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente, que invadiu 
grande parte do mundo a partir das últimas décadas do século XX, na 
qual toda criança, independente de sexo, raça, cor, religião ou 
capacidade mental teria o direito de receber cuidados médicos e 
educação. Originou um seguimento interdisciplinar humanizado e 
especializado, com programas educacionais cada vez mais ricos, e 
pautados no conhecimento de que as pessoas com SD possuem 
inúmeras potencialidades e revelam-nas quando bem integradas com 
a família e a comunidade. 
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Fisiopatologia 
 Supõe-se amplamente que o fenótipo da síndrome resulta do 
desequilíbrio de dose dos genes. Os produtos desses genes agem 
direta ou indiretamente, afetando a expressão de genes. 

 
Trissomia do 21 (não disjunção) 
 A Síndrome de Down é geralmente causada por um erro na 
divisão celular chamado "não disjunção". A não disjunção resulta em 
um embrião com três cópias do cromossomo 21 em vez das duas 
usuais. Antes ou durante a concepção, um par de 21 cromossomos 
no esperma ou no óvulo falha em se separar. Enquanto o embrião se 
desenvolve, o cromossomo extra é replicado em todas as células do 
corpo. Esse tipo de Síndrome de Down, responsável por 95% dos 
casos, é chamado de trissomia 21. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: NDSS Disponível em: https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-
syndrome/ 
 
Mosaicismo 
 O mosaicismo (ou Síndrome de Down de mosaico) é 
diagnosticado quando há uma mistura de dois tipos de células, 
algumas contendo 46 cromossomos usuais e outras contendo 47. As 
células com 47 cromossomos possuem um cromossomo extra 21. 
 Quanto à inteligência e risco de complicações médicas, o 
prognóstico depende da proporção de células com trissomia 21 em 
cada tecido diferente, incluindo o cérebro. Mas, na prática o risco não 
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pode ser previsto, pois não é viável determinar o cariótipo em todas 
as células do corpo. Algumas pessoas com Síndrome de Down 
mosaica têm sinais clínicos muito sutis e podem ter inteligência 
normal. Contudo, mesmo pessoas sem mosaicismo detectável podem 
apresentar achados muito variáveis. Se um dos pais tem na linha 
germinativa mosaicismo para trissomia 21, há o risco elevado de gerar 
um segundo filho afetado. 
 O mosaicismo é a forma menos comum da Síndrome de 
Down e é responsável por apenas 1% dos casos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: NDSS Disponível em: https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-
syndrome/ 

 
Translocação 
 Na Translocação, responsável por cerca de 4% dos casos de 
Síndrome de Down, o número total de cromossomos nas células 
permanece 46. No entanto, uma cópia completa ou parcial adicional 
do cromossomo 21 se liga a outro cromossomo, geralmente o 
cromossomo 14. A presença do cromossomo 21 extra completo ou 
parcial 21 proporciona as características da Síndrome de Down. 
 A translocação mais comum é t(14;21), na qual o fragmento 
do cromossomo 21 adicional é ligado ao cromossomo 14. Em torno 
de metade das pessoas com a translocação t(14;21), pai e mãe têm 
cariótipo normal, indicando uma translocação nova. Na outra 
metade, um dos pais (geralmente a mãe), embora fenotipicamente 
normal, possui apenas 45 cromossomos, um é t(14;21). 
Teoricamente, a probabilidade de uma mãe portadora ter um filho 
com Síndrome de Down é 1:3, mas o risco real é menor (cerca de 
1:10). Se o portador for o pai, o risco é de apenas 1:20. 
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 A outra translocação mais comum é a t(21;22). Nesses 
casos, as mães portadoras apresentam um risco de cerca de 1:10 
de ter uma criança com a Síndrome de Down. O risco é menor para 
pais portadores. 
 Um cromossomo com a translocação 21q21q, que ocorre 
quando o cromossomo 21 extra liga-se a outro cromossomo 21, é 
menos comum. É particularmente importante determinar se um dos 
pais é portador da síndrome, ou mosaico para translocação 21q21q 
(esses mosaicos têm algumas células normais e algumas das 45 
células cromossômicas com a translocação 21q21q). Nesses casos, 
os descendentes de um portador da translocação terão a Síndrome 
de Down ou a monossomia do 21 (a última geralmente não é 
compatível com a vida). Se o pai é mosaico, o risco é semelhante, 
embora essas pessoas também possam ter filhos com 
cromossomos normais. 
 Independentemente do tipo de Síndrome de Down que uma 
pessoa possa ter, todas as pessoas com Síndrome de Down têm uma 
porção crítica extra do cromossomo 21 presente em todas ou em 
algumas de suas células. Esse material genético adicional altera o 
curso do desenvolvimento e origina as características da Síndrome 
de Down. 
A cópia parcial ou completa adicional do 21º cromossomo, que causa 
a Síndrome de Down, pode surgir do pai ou da 
mãe. Aproximadamente 5% dos casos foram atribuídos ao pai. 
 
Fatores de risco 
 
Idade Materna: 
 A Síndrome de Down ocorre em pessoas de todas as raças e 
níveis econômicos, embora as mulheres mais velhas tenham uma 
chance maior de ter um filho com Síndrome de Down, pois os óvulos 
mais velhos têm mais risco de divisão cromossômica inadequada. O 
risco de uma mulher conceber um filho com Síndrome de Down 
aumenta após os 35 anos de idade, ela tem uma chance em 350 de 
conceber uma criança com Síndrome de Down, e essa chance 
aumenta gradualmente para 1 em 100 aos 40 anos. Aos 45 anos a 
incidência é de aproximadamente 1 em 30. 
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Portadores da Translocação Genética para a Síndrome de Down 
 A Translocação genética para Síndrome de Down pode ser 
transmitida de pai para filho. Entretanto, apenas cerca de 3 a 4% das 
crianças com Síndrome de Down têm translocação e apenas algumas 
delas herdaram de um dos pais. 
 Quando translocações balanceadas são herdadas, a mãe ou 
o pai têm algum material genético reorganizado do cromossomo 21 
em outro cromossomo, mas nenhum material genético extra. Isso 
significa que ele ou ela não tem sinais ou sintomas da Síndrome de 
Down, mas podem transmitir uma translocação desequilibrada para 
as crianças, causando a síndrome. 
 
Ter um filho com Síndrome de Down 
 Os pais que têm um filho com Síndrome de Down e os pais 
que têm uma translocação correm um risco maior de ter outro filho 
com a síndrome. 
A possibilidade de mulheres afetadas também terem um feto com a 
Síndrome de Down é de 50%. Todavia, muitas gestações terminam 
em aborto espontâneo. Homens com Síndrome de Down são inférteis, 
com exceção dos portadores de mosaicismo. 
 
Características clínicas e Malformações 
 Como na maioria das situações em que há desequilíbrio 
cromossômico, a Síndrome de Down afeta múltiplos sistemas e 
provoca defeitos estruturais e funcionais. Nem todas as limitações 
estão presentes na mesma pessoa. Variam desde as formas leves, 
em que os portadores são capazes de viver de maneira independente, 
até formas severas, nas quais os portadores têm total dependência 
de auxílio constante. 
 
Aparência geral da Síndrome De Down  
 Os neonatos afetados tendem a ser calmos, raramente 
choram e demonstram hipotonia muscular. A maioria tem perfil facial 
achatado (sobretudo ponte nasal achatada). 
 Occipício achatado, microcefalia e pescoço curto com pele 
redundante na nuca são comuns. Os olhos são inclinados para cima 
e geralmente há pregas no epicanto, no canto interno dos olhos. As 
manchas de Brushfield (manchas branco-acinzentadas semelhantes 
aos grãos de sal em volta da periferia da íris) podem ser visíveis. A 
boca geralmente permanece aberta com a língua saliente e 
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enrugada, sem a fissura central. As orelhas são, muitas vezes, 
pequenas e arredondadas.  
 Normalmente as mãos são curtas, largas e costumam ter 
uma única prega palmar transversa. Os dedos costumam ser curtos, 
com clinodactilia (curvatura do 5º dedo, quase sempre com apenas 
2 falanges). Os pés podem ter um amplo espaço entre o 1º e o 2º 
pododáctilos (pododáctilos da sandália), com um sulco plantar que 
frequentemente estende-se dorsalmente. 
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Fonte: Portal Ped, 2017. Disponível em: https://www.portalped.com.br/outras-
especialidades/genetica/sindrome-de-down-o-que-voce-nao-sabe/ 

 
Crescimento e desenvolvimento (alteração cognitiva) 
 Enquanto as crianças afetadas crescem, o déficit de 
desenvolvimento mental e físico torna-se aparente. A maioria das 
pessoas afetadas apresenta algum grau de deficiência cognitiva, 
variando de grave (QI de 20 a 35) a leve (QI de 50 a 75). Retardos 
motores e de linguagem (grosseiros) são também evidentes desde 
cedo.  
 
Manifestações Cardíacas 
 Aproximadamente metade das crianças com Síndrome de 
Down nasce com algum tipo de cardiopatia congênita, esses 
problemas cardíacos podem ser fatais, há a possibilidade de que 
exijam cirurgia no início da infância. Os sintomas de cardiopatia são 
determinados por tipo e extensão da anomalia cardíaca. 
As cardiopatias congênitas acometem aproximadamente metade 
dos indivíduos com Síndrome de Down. As malformações mais 
comuns são: 
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• Defeito de septo atrioventricular completo (37%) 
• Comunicação interventricular (31%) 
• Comunicação interatrial (15%) 
• Defeito de septo atrioventricular parcial (6%) 
• Tetralogia de Fallot (5%) 
• Persistência do ducto arterial (4%). 
Com o passar do tempo, podem surgir anormalidades valvulares, com 
maior ênfase, o prolapso da valva mitral e a regurgitação aórtica.  
 
Manifestações gastrointestinais 
 Anormalidades gastrointestinais ocorrem em algumas 
crianças com Síndrome de Down e podem abranger anormalidades 
no intestino, esôfago, traqueia e ânus. O risco de desenvolver 
problemas digestivos, como o bloqueio gastrointestinal, a azia (refluxo 
gastroesofágico) ou a doença celíaca, pode aumentar. As 
malformações mais encontradas são:  
• Atresia ou estenose duodenal (2,5%) 
• Ânus imperfurado  
• Atresia esofágica com fístula traqueoesofágica 
• Há também maior risco de ter doença celíaca quando comparado 
com a população geral. 
 A doença do refluxo gastroesofágico é definida como a 
condição desenvolvida quando o refluxo do conteúdo gástrico causa 
sintomas ou complicações. Para pacientes com SD, que possuem 
distúrbios de deglutição e, geralmente, pneumonia ou pneumonite 
aspirativa, sem apresentar tosse ou engasgos, é possível que sofram 
broncoaspiração silenciosa e adquiram sintomas respiratórios 
crônicos. Os lactentes com SD têm maiores chances de manifestar 
refluxo, em parte porque os músculos do estômago e do esôfago, 
assim como os seus esfíncteres, são hipotônicos. 

A constipação é um problema comum em crianças com SD 
e, na maioria das vezes, não possui ligação com nenhuma doença. A 
constipação pode ser consequência da combinação entre os tônus da 
musculatura intestinal reduzido, com a diminuição do peristaltismo 
intestinal. 
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Complicações 
 
Distúrbios imunológicos 
 Em decorrência de anormalidades no sistema imunológico, 
indivíduos que possuem Síndrome de Down apresentam mais chance 
de desenvolver doenças autoimunes, algumas formas de câncer e 
doenças infecciosas, por exemplo, a pneumonia.  
 
Problemas respiratórios  
 Em virtude das alterações de tecidos moles e esqueléticos 
que causam a obstrução de suas vias aéreas, crianças e adultos com 
SD possuem mais risco de apresentar apneia obstrutiva do sono. 
Acomete de 30 a 75% das crianças, mesmo as não obesas.  
 As principais características predisponentes aos problemas 
respiratórios são a frouxidão muscular em orofaringe e músculos 
faciais, a obesidade, a hipertrofia de amígdalas e adenoides que 
facilitam a ocorrência de obstrução das vias aéreas superiores. E a 
hipotonia de faringe que pode causar o colabamento da musculatura 
faríngea durante a inspiração.  
 
Problemas endócrinos 
 Há grande prevalência de hipotireoidismo em pacientes com 
SD, apesar de raros, existem casos de hipertireoidismo também na 
população adulta. Valores de TSH e T4 pouco diferentes do 
considerado normal, sem que os sintomas de hipotireoidismo sejam 
encontrados, sugerem que os valores normais podem ser diferentes 
nesse grupo.  
 
 É importante ressaltar que o risco de diabetes tipo 1 também 
é acentuado. Apesar do atraso no crescimento e da baixa estatura, 
características da síndrome, temos também o aumento da 
prevalência de obesidade.  
 
Problemas na Coluna Vertebral  
 Algumas pessoas com SD podem ter um desalinhamento das 
duas vértebras superiores do pescoço (chamado de instabilidade 
atlantoaxial). Essa condição os coloca em risco de lesões graves na 
medula espinhal pelo excesso de extensão do pescoço. 
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Problemas hematológicos  
 Crianças pequenas com SD possuem maior risco de ter 
leucemia, em consequência das alterações dos glóbulos brancos do 
sangue que podem apresentar desde uma reação transitória até a 
própria leucemia.  
 Anormalidades nas três séries sanguíneas são comuns na 
SD. A policitemia (que ocorre quando as células que produzem 
glóbulos vermelhos, plaquetas e alguns glóbulos brancos, produzem 
acima do normal) é encontrada em aproximadamente 65% dos 
recém-nascidos. Após o período neonatal, a anemia por carência de 
ferro é mais incidente.  
 A trombocitose também é um achado comum durante a 
infância, já que os leucócitos geralmente estão abaixo do 5º percentil.  
 A Leucemia Transitória é uma forma de leucemia 
assintomática com resolução espontânea de até 3 meses, acomete 
os recém-nascidos com trissomia do 21.  Estudos atuais apontam que 
cerca de 26% dos pacientes que tiveram leucemia transitória 
desenvolveram posteriormente leucemia mieloide aguda.  
 A incidência de leucemia linfoblástica aguda nos pacientes 
com SD é de 1-1,5%. Crianças com SD possuem risco de 10 a 20 
vezes maior de desenvolver a leucemia linfoblástica aguda do que a 
população geral.  
 
Problemas auditivos  
 Em até 15% dos recém-nascidos com SD pode ser 
encontrada a perda auditiva congênita. A otite média aguda de 
repetição é muito prevalente, acometendo até 70% das crianças, e 
tem como principal consequência a perda auditiva. A deficiência 
auditiva acomete de 38% a 78% dos indivíduos com SD.  
 
Problemas visuais  
 Dos distúrbios oftalmológicos mais prevalentes da SD, 
destacam-se a catarata congênita, comum em 5% dos pacientes, os 
erros de refração (miopia, hipermetropia, astigmatismo) atingem 
cerca de 76%, estrabismo com índice de 57% e nistagmo com 22%.  
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Problemas da pele 
 Há maior frequência de doenças benignas na pele em 
pacientes que possuem a Síndrome de Down, destacando-se:  
• Hiperqueratose palmoplantar (41%) 
• Dermatite Seborreica (31%) 
• Cutis marmorata (13%) 
• Alopecia areata (8%) 
 A foliculite é uma condição muito prevalente entre os 
adolescentes, chegando a afetar mais de 50% dos pacientes.  
 
Diagnóstico 
 A obstetrícia moderna tem papel de destaque na verificação 
direta e segura da saúde fetal, é imprescindível diagnosticar a 
Síndrome de Down no decorrer da gestação. Recentemente houve 
um progresso significativo na triagem de recém-nascidos para a 
Síndrome Down.  
 Quando essas características fenotípicas são observadas em 
neonatos, o exame clínico é suficiente para realizar o diagnóstico da 
Síndrome de Down. Entretanto, alguns exames pré-natais como a 
Ultrassonografia e bioquímicos alterados também corroboram com a 
hipótese diagnóstica de Síndrome de Down.  
 É recomendado que as gestantes realizem triagem em busca 
e sinais da Síndrome de Down, de modo que anteceda a vigésima 
semana de gravidez. Métodos de rastreio da Síndrome de Down no 
decorrer da gestação: 
 
• Transluscência Nucal (TN): Trata-se do espaço preenchido com 
líquido subcutâneo normal entre a parte de trás do pescoço fetal e a 
superfície da pele. Quantidades nesta área podem ser obtidas na 
maioria dos fetos entre 10 e 14 semanas de gestação. É possível 
notar uma concomitância explícita entre a elevação da quantidade da 
translucidez nucal e a Síndrome de Down. Bem como outras 
aneuploidias, malformações estruturais importantes e o risco de 
resultados adversos na gravidez.  
• Ultrassonografia (USG): Vista como método não invasivo e eficaz 
para a verificação de gestação com risco de doença cromossômica. 
O teste inclui uma pesquisa detalhada de sinais ultrassônicos com 
uma sensibilidade de 80% para o rastreamento de Síndrome Down. 
Os níveis plasmáticos anormais podem ser rastreados com base nas 
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características fisiológicas (por exemplo, maior translucidez do 
pescoço) ou no soro das mulheres grávidas durante o primeiro 
trimestre da gravidez, proteína A, alfa-fetoproteína, β-hCG, durante o 
segundo trimestre (gravidez com 15 a 16 semanas) inicial, estriol e 
inibina não ligados. Recentemente a triagem pré-natal não invasiva 
(TPNI) do DNA fetal obtido da circulação materna tornou-se a opção 
de triagem para encontrar trissomia 21.  
 Entretanto, dois métodos de diagnóstico da Síndrome de Down 
são imprescindíveis para a confirmação, quando os mencionados 
acima forem suscetíveis a alterações. Eles são considerados testes 
invasivos, pois há a inserção de uma agulha no abdômen da gestante, 
o que aumenta o risco de aborto. Portanto, não são indicados para 
todos os casos.  
• Amniocentese: É um daqueles estudos em que o líquido 
amniótico é retirado através de uma agulha especial entre 14 e 16 
semanas de gravidez, acompanhado de exame ultrassonográfico. Os 
materiais são enviados para um laboratório específico para a leitura 
do cariótipo fetal. Este líquido contém células da pele do bebê, é uma 
excelente amostra para a pesquisa cromossômica e serológica.  
• Biópsia de Vilo Corial (BVC): envolve a coleta de células 
placentárias da vagina ou do abdômen para exame em laboratório.  
Se a Síndrome de Down não for diagnosticada durante a gravidez, o 
pediatra verificará suas características após o nascimento da criança 
e, se ainda houver dúvidas, poderá ser solicitado um teste de cariótipo 
que identifica o cromossomo extra.  
 
Aconselhamento genético  
 O aconselhamento genético é essencial para melhorar a 
compreensão e o conhecimento da família sobre SD, e para impedir 
a geração de SD nas gerações futuras.  
 De acordo com a definição da diretriz de cuidados na 
Síndrome Down, o processo de comunicação trata de questões 
humanas relacionadas à ocorrência ou risco de doenças genéticas 
familiares, envolvendo a participação de uma ou mais pessoas 
especialmente treinadas. Ajudando o indivíduo ou família a:  
1. “Compreender os fatos médicos, incluindo o diagnóstico, provável 
curso da doença e as condutas disponíveis; “ 
2. “Apreciar o modo como a hereditariedade contribui para a doença 
e o risco de recorrência para parentes específicos;” 
3. “Entender as alternativas para lidar com o risco de recorrência;” 
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4. “Escolher o curso de ação que pareça apropriado em virtude do 
seu risco, objetivos familiares, padrões éticos e religiosos, atuando 
de acordo com essa decisão;” 
5. “Ajustar-se, da melhor maneira possível, à situação imposta pela 
ocorrência do distúrbio na família, bem como à perspectiva de 
recorrência do mesmo” 
 
Impacto do diagnóstico  
 O momento do diagnóstico é considerado ponto-chave para 
futuras convivências familiares, e pode levar ao desequilíbrio das 
funções familiares. É essencial que os profissionais estejam 
preparados para lidar com os pais. Quando os profissionais têm 
comportamentos apropriados e sensíveis e, o mais importante, não 
destroem as expectativas dos pais, o momento pode aliviar a dor e 
ser superado.  
 A Síndrome de Down é um distúrbio genético, que não possui 
cura, porém atualmente o avanço da medicina e as atividades de 
psicoterapia e estimulação contribuem fortemente para que o portador 
desta síndrome cresça com mais qualidade de vida. É de extrema 
importância citar a relevância das equipes multiprofissionais contidas 
no Sistema de Saúde Pública (SUS), que permitem um atendimento 
integral e humanizado, cuidando do paciente de forma completa. A 
família do portador também possui papel fundamental para o 
desenvolvimento e o bem-estar social. O propósito deste capítulo é 
relatar a Síndrome de Down, sua história, fisiopatologia, 
características, complicações e principalmente os programas do SUS, 
específicos para a Síndrome de Down, enfatizando a rede de apoio, 
a Federação Brasileira de associações de Síndrome de Down, a 
Fundação Síndrome de Down e a APAE.  
 
Rede de apoio - SUS 
 Como em toda sociedade, as pessoas portadoras de 
deficiência têm direito à assistência médica abrangente e podem 
buscar serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) quando 
precisam de aconselhamento ou assistência médica, incluindo os 
serviços básicos de saúde, como a vacinação, a assistência médica, 
os cuidados odontológicos, ou especializados, como a reabilitação e 
o atendimento hospitalar.  
 O Ministério da Saúde desenvolveu e emitiu diretrizes para a 
atenção à saúde das pessoas com deficiência no SUS, que 
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resultaram da necessidade de direcionar e fornecer subsídios aos 
especialistas do SUS para pessoas com deficiência, bem como 
estratégias de gestão e atendimento de maneira qualificada e segura 
na lógica da integridade e humanização, de acordo com padrões 
estabelecidos com base em evidências científicas. As diretrizes dos 
cuidados de saúde para pessoas com deficiência guiam os 
documentos para a assistência de saúde e têm como propósito 
orientar equipes de multitarefas que lidam com os cuidados de saúde 
em vários pontos de atendimento da rede de assistência às pessoas 
com deficiência. Sendo:  
• Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, 
Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências: Centros 
Especializados em Reabilitação (CER); estabelecimentos de saúde 
habilitados em apenas um Serviço de Reabilitação; Oficinas 
Ortopédicas; Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).  
• Atenção Básica: Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 
Unidades Básicas de Saúde; Atenção odontológica. 
• Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência: Leitos de 
cuidados prolongados; Centros Cirúrgicos qualificados para a 
atenção odontológica para pessoas com deficiência  
 Em concordância com a política nacional de saúde das 
pessoas com deficiência, a ajuda deve ser baseada no pressuposto 
de que, além da necessidade de cuidados de saúde específicos à sua 
própria condição, também podem sofrer com outras doenças, razão 
pela qual precisam de outros tipos de serviços além daqueles 
intimamente relacionados com a deficiência. Nesse sentido, os 
cuidados de saúde para pessoas com deficiência não podem ser 
realizados apenas em instalações de reabilitação específica, o 
atendimento deve ser oferecido em toda a rede de serviços do SUS.  
 Nessa rede, os usuários do SUS com alguma incapacidade 
temporária ou permanente, de forma progressiva, regressiva ou 
estável, são vistos esporadicamente e/ou permanentemente. Para 
esse fim, os serviços de reabilitação são realizados em unidades 
especializadas de abrangência regional, qualificadas para apoiar as 
pessoas com deficiência.  
 A Síndrome de Down, ou trissomia 21, é uma doença humana 
geneticamente estabelecida. É a Modificação cromossômica mais 
comum em pessoas e a principal causa de deficiência intelectual na 
população. No entanto, se bem cuidadas e incentivadas, as pessoas 
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com Síndrome de Down podem levar uma vida saudável com plena 
integração social.  
O cuidado ao portador da Síndrome de Down deve ser pautado 
 pelos pressupostos teóricos da expansão das clínicas, 
atendimento abrangente e conjunto, a fim de tornar o sujeito humano 
autônomo e subjetivo na prática em saúde. A prática da Clínica 
Ampliada é interdisciplinar e leva em consideração o enredo 
intrínseco/singular da vida de indivíduos com ocorrência de processos 
da doença, tratamento, reabilitação, prevenção e promoção da saúde. 
 
A proposta de atendimento à pessoa com Síndrome de Down 
deve seguir as seguintes diretrizes:  
1. Compreensão ampliada do processo saúde e doença; 
2. Construção compartilhada pela equipe multiprofissional do 
diagnóstico situacional; e do Plano de Cuidado Individual; 
3. Definição compartilhada das metas terapêuticas; e 
4. Comprometimento dos profissionais, da família e do indivíduo com 
as metas terapêuticas. 
 A abrangência, como pressuposto teórico, é importante para 
expandir o atendimento clínico e de enfermagem aos pacientes com 
Síndrome de Down. Pode englobar a qualidade do atendimento, 
organizando a prática e a resposta do governo às questões de saúde 
da comunidade, reconhecendo que a integridade é um aspecto das 
boas práticas de assistência à saúde, digna de retenção, pois não 
retorna os indivíduos ao seu estado biológico, mas amplia a aparência 
daqueles concentrados nas dimensões do impacto psicossocial.  
 O cuidado sincronizado envolve a elaboração de equipe 
multidisciplinar em várias etapas de diagnósticos, programas de 
tratamento, definição de metas de tratamento, reavaliação e 
acompanhamento dos processos de tratamento. No entanto, o 
cuidado compartilhado pode ser entendido como a integração de 
distintas tecnologias médicas de densidade no sistema médico e 
incorporado aos recursos da comunidade. O cuidado concomitante é 
uma responsabilidade conjunta dos profissionais, destinatários e 
famílias.  
 A assistência médica do portador da Síndrome de Down deve 
ser exclusiva nos modelos de ciclo de vida. O cuidado precisa ser 
saudável em cada ciclo, para aperfeiçoar o potencial da pessoa com 
SD, melhorar a qualidade de vida, além dos fatores sociais e 
econômicos.  
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 O estado de saúde dos pacientes com Síndrome de Down 
está atrelado aos seus hábitos de vida. Portanto, o trabalho da equipe 
médica deve fornecer e municionar a família com estilos de vida 
saudáveis.  
Segundo a Diretriz, são necessários alguns cuidados em 
determinadas fases da vida: 
Recém-nato: 
 
• Exames: TSH (aos 6 meses e 1 ano), hemograma (aos 6 meses 
e 1 ano), cariótipo*, ecocardio *** 
• Avaliações: visão (6 meses), audição (6 meses) 
• Equipe Terapêutica: terapia ocupacional, fisioterapia, 
fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, nutrição, serviço social, 
médico, odontologia 
• Orientações: posicionamento do pescoço, estimulação global, 
estímulo ao aleitamento materno, contato com outros pais, apoio da 
comunidade, estimular o autocuidado e a autonomia para as ABVD e 
AVDI. 
Crianças 1 a 10 Anos: 
• Exames: TSH (anual), hemograma (anual), raio x de coluna 
cervical (aos 3 e 10 anos) **, ecocardio (sn) 
• Avaliações: visão (anual), audição (anual) 
• Imunização Extra: antivericela, anti-hepatite A 
• Equipe Terapêutica: terapia ocupacional, fisioterapia, 
condicionamento físico, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, 
nutrição, serviço social, médico, odontologia 
• Orientações: posicionamento do pescoço, atividade física, 
alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, socialização, 
escolaridade, estimular autocuidado, estimular independência e 
inclusão no mercado de trabalho autonomia para as ABVD e AVDI, 
risco de exploração sexual, mudanças de comportamento (autismo), 
risco de lesão cervical no lazer, atenção com pele seca, cuidado com 
constipação. 
Adolescentes:  
• Exames: TSH (anual), hemograma (anual), glicemia de Jejum, 
triglicerídeo e lipidograma (na presença de obesidade), raio x de 
coluna cervical (sn)**, ecocardio (sn) 
• Avaliações: visão (bianual), audição (anual), avaliação 
ginecológica (anual) 
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• Equipe Terapêutica: terapia ocupacional, condicionamento físico, 
psicologia, enfermagem, nutrição, serviço social, médico, odontologia, 
pedagogia 
• Orientações: posicionamento do pescoço, atividade física, 
alimentação saudável cuidado com obesidade, hábitos de vida 
saudáveis, socialização, escolaridade e adaptação curricular, 
estimular o autocuidado e a autonomia para os ABVD e AVDI, risco 
de exploração sexual, comportamento social adequado, risco de 
lesão cervical pelo uso de computador e esporte e no lazer, atenção 
com pele seca, cuidado com apneia do sono, cuidado com 
constipação, prevenção de gravidez. 
Adultos: 
• Exames: TSH (anual), hemograma (anual), glicemia de Jejum, 
triglicerídeo e lipidograma (na presença de obesidade), raio x de 
coluna cervical (sn)**, ecocardio (sn) 
• Avaliações: visão (trianual), audição (anual), avaliação 
ginecológica (anual) 
• Equipe Terapêutica: terapia ocupacional, condicionamento físico, 
psicologia, enfermagem, nutrição, serviço social, médico, odontologia, 
pedagogia 
• Orientações: posicionamento do pescoço, atividade física, 
alimentação saudável cuidado com obesidade, hábitos de vida 
saudáveis, socialização, escolaridade e preparo para o emprego, 
risco de exploração sexual, cuidados com sinais de depressão e 
transtorno obsessivo compulsivo, risco de lesão cervical pelo uso de 
computador, prática de esporte e lazer, atenção com pele seca, 
cuidado com apneia do sono, cuidado com constipação, prevenção 
de gravidez. 
Idosos: 
• Exames: TSH (anual), hemograma (anual), glicemia de jejum, 
triglicerídeo e lipidograma (na presença de obesidade), raio x de 
coluna cervical (sn)**, avaliação cardiológica  
• Avaliações: visão (trianual), audição (anual), avaliação 
ginecológica (anual) 
• Imunização Extra: influenza sazonal 
• Equipe Terapêutica: terapia ocupacional, condicionamento físico, 
psicologia, enfermagem, nutrição, serviço social, médico, 
odontológico 
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• Orientações: posicionamento do pescoço, atividade física, 
alimentação saudável cuidado com obesidade, hábitos de vida 
saudáveis, socialização, inclusão social e economia, risco de 
exploração sexual, cuidados com sinais de Alzheimer, depressão e 
transtorno obsessivo compulsivo, risco de lesão cervical pelo uso de 
computador e esporte e no lazer, atenção com pele seca, cuidado 
com apneia do sono, cuidado com constipação, planejamento 
financeiro e cuidados futuros. 
 
Outras redes de apoio 
 
APAE  
 É considerada a infraestrutura máxima no auxílio às Pessoas 
com Deficiência Intelectual ou Deficiência Múltipla. Possui como 
missão incentivar e esclarecer ações de intervenção aos direitos dos 
portadores de deficiência e amparar frente a organizações nacionais 
e internacionais no aprimoramento do padrão de qualidade dos 
serviços oferecidos pelas APAES, do ponto de vista da inclusão social 
dos usuários. 
 Em virtude da inabilidade de serviços mal oferecidos no 
auxílio às pessoas com deficiência intelectual ou múltipla surgiu o 
movimento apaeano. De modo histórico, o país foi permeado por 
desprezo, discriminação e preconceito com as famílias dessas 
pessoas, comprometidas em encontrar alternativas para seus filhos, 
a fim de alcançar as mesmas condições dos cidadãos que gozam da 
garantia de inclusão na sociedade, neste intuito surgiram as primeiras 
associações. 
 O movimento foi beneficiado com a adesão de profissionais 
que acreditaram no enfrentamento desses familiares. Realizaram 
pesquisas buscando informações de entidades similares no exterior, 
trocaram experiências com pessoas de outras etnias também 
negligenciadas. Poucas políticas públicas geravam proveito aos 
beneficiários. 
 
Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down 
 A Federação das Associações Brasileiras de Síndrome de 
Down (FBASD) tem como objetivo reunir associações, fundações e 
distintas expressões de movimento social, e entidades legais para 
apoiar o desenvolvimento global de pacientes com Síndrome de 
Down, melhorando sua qualidade de vida e defendendo seus direitos 
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básicos. Os valores de segurança, vida, moralidade, solidariedade, 
escola, trabalho e inclusão social, especialmente os valores de plena 
integração na sociedade. 
 A Federação de Down almeja proteger os direitos nas áreas 
de saúde, educação, assistência social, trabalho, cultura e outros 
campos, principalmente relacionados à Síndrome de Down, 
envolvendo todas as pessoas com deficiência intelectual, protegendo 
a causa dos deficientes. Para cumprir a lei de acidentes, sua principal 
área de atuação é definida como assistência social. 
 A Federação é um observatório que exerce o Pacto 
Internacional referente aos Direitos das Pessoas com Deficiência e 
orienta a legislação de constituição e infraestrutura da República. Em 
mais de 20 anos de atividade, a Federação Brasileira de Associações 
de Síndrome de Down cooperou com autoridades sociais e públicas 
e obteve conquistas de grande mérito, dentre as quais: 
• Participação da construção do programa Viver Sem limites, 
destinado à garantia dos direitos das pessoas com deficiência no 
Brasil; 
• Atuação junto ao MEC na implementação de uma política de 
educação inclusiva no Brasil; 
• Definição das políticas públicas de atenção à saúde das pessoas 
com Síndrome de Down, destaque para a elaboração das Diretrizes 
terapêuticas do Ministério da Saúde; 
• Garantia às pessoas com deficiência intelectual, mental ou grave 
ao direito de recebimento da pensão por morte do pai ou mãe 
acumulada com a remuneração de atividade vinculada ao Regime 
Geral da Previdência Social; 
• Participação na construção da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência; 
• Empenho em prol da mudança da Lei 8.112/90, para inclusão da 
pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave como beneficiária 
da pensão por morte. 
 
Fundação Síndrome de Down 
 A Fundação Síndrome de Down deriva da concretização do 
sonho de um grupo de pais que acreditam na capacidade das pessoas 
com Síndrome de Down, confiam que podem agir e proporcionar um 
amplo espaço de educação e tratamento para os seus filhos, assim 
como para os outros indivíduos portadores. Sua missão é promover, 
pela integração de pesquisas interdisciplinares nos campos da saúde 
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e educação, o desenvolvimento geral dos aspectos físicos, 
intelectuais, emocionais e éticos dos pacientes com Síndrome de 
Down. 
 A constituição da equipe técnica possui um pilar 
multiprofissional: psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, pedagogia, 
terapia ocupacional e neuro pediatria. Além de manter contato 
permanente com profissionais de consultoria na área de organização 
de serviços da Síndrome de Down, inclusive no mercado de trabalho, 
a fundação também conta com consultoria de profissionais da área de 
psiquiatria.  
 Nos últimos anos impulsionou grandes transformações nos 
conceitos, pensamentos e comportamentos na vida de pessoas 
portadoras da Síndrome de Down, favorecidas pela experiência e o 
apoio de profissionais internacionais de prestígio no quesito 
deficiência intelectual. 
 Baseada nesses cruzamentos, a fundação construiu construir 
seus serviços. É importante salientar o auxílio de Carlo Lepri (membro 
da Agência Italiana de Saúde Pública), psicólogo de Gênova, Itália, 
que conduziu uma nova perspectiva sobre as capacidades das 
pessoas com deficiência, abriu novas concepções alterando o olhar 
sobre a causa. Ajudou pessoas com Síndrome de Down e a Fundação 
Catalana Down Syndrome, na elaboração de seus serviços atuais. 

 
Considerações finais 
 Através de pesquisas bibliográficas desempenhadas em 
artigos e sites especializados em Síndrome de Down, é possível 
verificar que houve na medicina um tremendo progresso na melhoria 
da qualidade de vida. Atualmente os portadores possuem qualidade 
de vida melhor, e atendimento humanizado da equipe multidisciplinar 
do sistema de saúde pública. 
 Graças ao atendimento humanizado prestado aos pacientes 
com Síndrome de Down a taxa de sobrevivência é significativamente 
melhorada desde o nascimento ao envelhecimento. A intervenção da 
equipe com a criança efetua grande diferença em sua vida. A 
supervisão desses profissionais, em conjunto à cada diretriz e 
programa, está auxiliando positivamente o progresso de todos. 
 Os vários métodos terapêuticos tornaram o tratamento dessa 
síndrome diferente, pois com o desenvolvimento do tratamento, o 
estado de saúde dos pacientes continua melhorando. No passado, o 
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período de sobrevivência era menor, de até 20 anos, mas a 
expectativa de vida atual é de cerca de 70 anos. 
 O regular monitoramento dos profissionais de saúde é crucial 
para o sucesso do tratamento. Por exemplo, na APAE, os pacientes 
com a síndrome são incluídos em programas de estimulação 
antecipada, atendimento clínico e instrucional. Além de prestar 
serviços e apoio às famílias, ela inclui também oficinas vocacionais 
de artesanato e oficinas culturais de dança. 
 A família é peça considerável no tratamento, pois darão 
sequência ao tratamento em casa, estimulando o filho de acordo com 
o planejamento de tratamento realizado pela equipe multidisciplinar. 
A família trabalhará com os profissionais de saúde para obter o melhor 
resultado do tratamento.  
 Família e equipes interdisciplinares desempenham um papel 
extremamente importante no desenvolvimento próspero e 
socialização. O atendimento humanizado abrangente para pacientes 
com Síndrome de Down é essencial para o desenvolvimento. 
 Essas famílias devem receber orientação, especialmente 
quanto às características da SD e seu impacto no crescimento das 
crianças, bem como conhecer os recursos necessários para promover 
o desenvolvimento delas. A família deve ser instruída sobre como 
estabelecer contato com os filhos, a fim de estabelecer um vínculo 
satisfatório influenciando o desenvolvimento. 
 Os profissionais que atendem crianças com SD e suas 
famílias, devem proporcionar apoio, e favorecer a formação de novas 
redes de suporte social. Além disso, políticas em relação aos serviços 
de oferta de apoio são importantes. 
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CAPÍTULO 28 
A FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES 
RESPIRATÓRIAS EM PORTADORES DE SÍNDROME DE 

DOWN122 
 

Physiotherapy in the Prevention of Respiratory Complications in 
Patients with Down syndrome 
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Lourrany Noronha de Melo125 
Resumo 
O tema deste capítulo é a atuação da fisioterapia na prevenção de 
complicações respiratórias em portadores de Síndrome de Down. 
Investigou o seguinte problema: qual é a importância da prevenção 
de infecções respiratórias em portadores de Síndrome de Down e 
como a fisioterapia pode atuar nessa prevenção? Cogitou a hipótese 
de que a fisioterapia, com suas abordagens, é importante e eficaz na 
prevenção de problemas respiratórios em portadores de Síndrome de 
Down. O objetivo geral é demonstrar a importância e a atuação da 
fisioterapia na prevenção de complicações respiratórias em 
portadores de Síndrome de Down. Os objetivos específicos são: 
descrever as principais alterações respiratórias da Síndrome de 
Down; descrever os tratamentos mais atuais abordados na literatura 
para prevenir as complicações respiratórias. Este trabalho é 
importante para o profissional da saúde devido ao alto número de 
afecções que acometem esse público e porque muitas delas podem 
ser prevenidas. Para a ciência, é relevante por ser um assunto pouco 
explorado na literatura. Agrega à sociedade por ser um tratamento 
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preventivo, que facilita o cuidado e a adesão dos portadores de 
Síndrome de Down, diminui a ocorrência de internações e taxas de 
mortalidade por problemas respiratórios. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica com duração de dois meses. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Funções Pulmonares. 
Fisioterapia. Reabilitação Pulmonar. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is The role of physiotherapy in preventing 
respiratory complications in patients with Down Syndrome. The 
following problem was investigated: "What is the importance of 
preventing respiratory infections in patients with down syndrome and 
how can physiotherapy act in this prevention?" Cogitated the following 
hypothesis that "physiotherapy with their approaches is important and 
effective in preventing respiratory problems of Down Syndrome 
patients." The general objective is "To demonstrate the importance 
and the role of physiotherapy in the prevention of respiratory 
complications in patients with Down Syndrome" The specific 
objectives are: “Describe the main respiratory changes in Down 
Syndrome”; "Describe the most current treatments covered in the 
literature to prevent respiratory complications". This work is important 
for a health professional due to the high number of conditions that 
affect this public and that many of them can be prevented; for science, 
it is relevant because it’s a subject little explored in the literature; it 
adds to society because it’s a preventive treatment, which facilitates 
the care and compliance of patients with Down Syndrome, decreases 
the occurrence of hospitalizations and mortality rates due to 
respiratory problems in these patients.. This is a qualitative theoretical 
research lasting two months. 
 
Keywords: Down's Syndrome. Lung Functions. Physiotherapy 
Pulmonary Rehabilitation. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es El papel de la fisioterapia en la prevención 
de complicaciones respiratorias en pacientes con SD. Se investigó el 
siguiente problema: "¿Cuál es la importancia de prevenir las 
infecciones respiratorias en pacientes con Síndrome de Down y cómo 
puede actuar la fisioterapia en esta prevención?". Se consideró la 
siguiente hipótesis que "la fisioterapia con sus enfoques es importante 
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y efectiva para prevenir problemas respiratorios en pacientes con 
Síndrome de Down". El objetivo general es "demostrar la importancia 
y el papel de la fisioterapia en la prevención de complicaciones 
respiratorias en pacientes con SD". Los objetivos específicos son: 
"Describir los principales cambios respiratorios en el SD"; "Describir 
los tratamientos más actuales abordados en la literatura para prevenir 
complicaciones respiratorias". Este trabajo es importante para un 
profesional de la salud debido a la gran cantidad de afecciones que 
afectan a este público y que muchas de ellas pueden prevenirse; para 
la ciencia, es relevante porque es un tema poco explorado en la 
literatura; se agrega a la sociedad porque es un tratamiento 
preventivo, que facilita el cuidado y la adherencia de los pacientes con 
Síndrome de Down, disminuye la ocurrencia de hospitalizaciones y 
tasas de mortalidad debido a problemas respiratorios en estos 
pacientes. Esta es una investigación teórica cualitativa que dura dos 
meses. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down. Funciones Pulmonares. 
Fisioterapia. Rehabilitación Pulmonar. 
 
Introdução  
 A Síndrome de Down (SD) é a anomalia genética mais 
comum nos seres humanos, ocorre pela trissomia do cromossomo 21, 
ou seja, a existência de três cromossomos 21 no código genético. 
Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, a taxa de 
nascimentos de crianças com essa síndrome é de 1 para cada 600 a 
800 nascidos vivos (BRASIL, 2013). 
 Essa condição gera alterações em vários órgãos e sistemas 
do corpo, apresentando características anatômicas próprias que 
interferem no bom funcionamento fisiológico do organismo. 
Sindrômicos frequentemente apresentam disfunções respiratórias, 
cardiovasculares, imunológicas, musculoesqueléticas, 
gastrintestinais, geniturinárias, psiquiátricas, entre outras. As duas 
primeiras, são as principais causas de internação dessa população, 
principalmente nos primeiros anos de vida (ARIAS, 2013; 
ARUMUGAM, et al, 2016). 
 
 Este capítulo propõe responder à indagação: qual é a 
importância da prevenção de complicações respiratórias em 
portadores de SD e como a fisioterapia pode atuar nesta questão? 
Estudos relatam que esses indivíduos são comumente afetados por 
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afecções respiratórias, o que implica em alto número de internações 
e aumento da taxa de mortalidade. É clara a necessidade de ações 
voltadas para a prevenção dessas complicações comuns aos 
portadores da síndrome (ARIAS, 2013). 
 As predisposições respiratórias apresentadas por esses 
indivíduos aumentam as internações hospitalares, propiciando a 
recorrência de infecções pulmonares, obstrução das vias aéreas 
superiores, deficiência da tosse e doença pulmonar obstrutiva crônica 
(ARUMUGAM et al, 2015).    
 A hipótese levantada neste estudo, com base no problema 
em questão é que a fisioterapia preventiva reduz problemas 
respiratórios e diminui a mortalidade dos portadores de SD. A 
fisioterapia é importante e eficaz na prevenção de afecções 
pulmonares, melhora a força muscular respiratória e aumenta a 
sobrevida dos pacientes (SCHUSTER et al., ,2012). 
 Os indivíduos com SD apresentam alterações morfológicas, 
como a fraqueza muscular e a quantidade reduzida de alvéolos. A 
hipotonia, a obesidade e o estilo de vida sedentário reduzem a força 
muscular respiratória, o que pode justificar o aumento das 
repercussões respiratórias. O tratamento de fisioterapia respiratória 
precoce apresenta grande capacidade na prevenção desses 
problemas (FURLAN et al, 2015, p.186). 
 É importante que os fisioterapeutas foquem além das 
disfunções musculoesqueléticas dos pacientes e elaborem planos de 
ação que envolvam o organismo como um todo, priorizando 
também o sistema pulmonar.  
 A adesão aos tratamentos fisioterapêuticos preventivos 
auxilia nos cuidados diários aos sindrômicos influenciando 
positivamente na qualidade de vida. Crianças diagnosticadas com 
SD, que desenvolvem infecções recorrentes do trato respiratório, 
apresentam menor qualidade de vida, quando comparadas àquelas 
sem essas afecções. Este fato evidencia a relevância de estudos 
como este para a sociedade (ARIAS, 2013). 
 O objetivo geral deste trabalho é atestar a importância e a 
atuação da fisioterapia na prevenção de complicações respiratórias 
em portadores de SD. Realiza uma revisão dos estudos mais atuais, 
que trazem técnicas de fisioterapia eficazes na recuperação das 
alterações do sistema pulmonar prevenindo futuras complicações. 
 Como objetivos específicos deste capítulo estão a descrição 
das principais alterações no sistema respiratório dos sindrômicos e a 
apresentação das técnicas fisioterapêuticas recentemente descritas. 
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 O estudo é uma revisão narrativa, fundamentada em artigos 
científicos, que aborda as principais disfunções do sistema 
respiratório em portadores de SD e os protocolos fisioterapêuticos 
utilizados para a prevenção e tratamento destas. 
 Foram selecionados dezesseis artigos publicados nos últimos 
dez anos nas bases de dados PubMed, PEDro, Scielo, Periódicos 
CAPES e Science Direct com as palavras chaves: “Síndrome de 
Down”; “funções pulmonares”; “fisioterapia”; “reabilitação pulmonar” 
nas línguas portuguesa e inglesa. 
 Os critérios de inclusão utilizados foram os estudos 
publicados nos últimos dez anos (2010-2020), realizados com 
portadores de SD, que abordaram as alterações respiratórias e 
utilizaram técnicas fisioterapêuticas visando o reestabelecimento do 
sistema pulmonar. 
 Foram excluídos os artigos publicados antes de 2010, exceto 
alguns estudos de grande relevância científica para o assunto, os que 
não obtivessem amostras humanas, os que não abordaram técnicas 
de fisioterapia e os trabalhos repetidos.  
 De acordo com Cervo et al, (2006, p. 60-61) uma pesquisa 
bibliográfica busca responder um problema com base em dados 
coletados em livros, artigos científicos, entre outros. Um estudo 
descritivo, objetiva descrever e associar fatos de forma imparcial. Por 
fim, uma pesquisa qualitativa é aquela que não utiliza análises 
estatísticas numéricas, mas a interpretação dos pesquisadores a 
respeito dos dados. Desse modo, a metodologia escolhida foi uma 
revisão bibliográfica, qualitativa, descritiva (PRODANOV e FREITAS, 
2013, p.69). 
 
A fisioterapia na prevenção de complicações respiratórias em 
portadores de Síndrome de Down 

 
Aspectos anatômicos e morfológicos do sistema pulmonar na 
Síndrome de Down  
 De acordo com as Diretrizes de Atenção à pessoa com 
Síndrome de Down (SD) do Ministério da Saúde (2013), o primeiro a 
fazer uma descrição científica da anomalia foi o médico inglês John 
Langdon Down, em 1866, que inicialmente foi chamada de Idiotia 
mongólica, recebeu posteriormente uma classificação menos 
pejorativa. Em referência ao médico que a descobriu, a Síndrome de 
Down, é chamada de síndrome pela apresentação de um conjunto de 
sinais e sintomas. 
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 A SD ocorre por um desequilíbrio cromossômico, no 
desenvolvimento do código genético do feto, ocasionando a formação 
de um terceiro cromossomo no par 21, assim o indivíduo carrega 47 
cromossomos no seu DNA e não 46. A Síndrome apresenta 
características físicas diferenciadas que influenciam no 
desenvolvimento de disfunções nos vários sistemas do corpo, como 
os sistemas cardiorrespiratório, imunológico, endócrino, e outros. 
Esses pacientes são propícios ao desenvolvimento de infecções 
recorrentes do aparelho respiratório, e são frequentemente 
encaminhados à internação hospitalar, principalmente na infância 
(BRASIL, 2013). 
 Dentre os problemas respiratórios apresentados está a 
apneia obstrutiva do sono, com taxa de ocorrência de 30 a 50%. Essa 
disfunção é associada em alguns estudos com o estreitamento das 
vias aéreas e o aumento de amígdalas e adenoides. Assim como as 
anomalias orofaciais apresentadas por esses pacientes, como a 
presença de cavidade oral pequena, a redução do tamanho dos ossos 
da ponte nasal e da mandíbula, a diminuição do tônus da língua e dos 
músculos responsáveis pela mastigação e as expressões faciais. 
Outras disfunções apresentadas são a doença obstrutiva das vias 
aéreas, pneumonias e infecções do trato respiratório superior 
(AUSTENG et al., 2014; LAL et al., 2015; IBRAHIM et al., 2019). 
 A doença obstrutiva das vias aéreas é gerada por 
laringomalácia, traqueomalácia, broncomalácia, estenose subglótica, 
entre outros. Dados demonstrados por Lausnay et al. (2020) em 
estudo que analisou procedimentos endoscópicos realizados em 
pacientes com Síndrome de Down, mostraram que 44% dos 
pacientes apresentaram algum tipo de malácia, 23% traqueomalácia, 
7,7% broncomalácia e 14% laringomalácia. A estenose subglótica foi 
encontrada em apenas 3,1% dos indivíduos desse grupo (LAUSNAY 
et al., 2020).  
 A pneumonia pode estar relacionada com as aspirações 
recorrentes, predispostas por uma redução do reflexo 
gastroesofágico. Por fim, as infecções são associadas com a resposta 
imunológica reduzida das vias aéreas, gerada pela baixa atividade de 
mitocôndrias dos macrófagos e linfócitos dessa região (ARUMUGAM, 
2015). 
 Além de todas as alterações apresentadas acima, os 
portadores de SD apresentam redução da força dos músculos 
abdominais e respiratórios, ou seja, redução da pressão inspiratória 
máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx) quando 
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comparados com indivíduos não sindrômicos, que pode levar a uma 
ineficácia de tosse, propiciando complicações no trato respiratório. 
Apresentam hipoplasia pulmonar com redução do número de alvéolos 
e distensão dos ductos alveolares (SGARIBOLDI et al., 2013; 
FURLAN et al., 2015; MACHADO, 2018, p.28). 
 Pela grande quantidade de disfunções que podem surgir no 
decorrer da vida dos portadores dessa anomalia, é imprescindível a 
realização de tratamento precoce para a prevenção das doenças 
apresentadas.  
 Com a fisioterapia precoce, foi possível observar 
o fortalecimento muscular, principalmente da musculatura 
inspiratória, além de outros ganhos que podem gerar menor 
frequência de internações e satisfatória qualidade de vida 
(SGARIBOLDI et al 2013). 
A fisioterapia respiratória é de grande valia pois por meio de técnicas 
e recursos, como o fortalecimento de músculos inspiratórios e 
expiratórios, posicionamentos, manobras de desobstrução pulmonar, 
exercícios respiratórios e hidroterapia, entre outros, melhora a 
dinâmica respiratória e o funcionamento do sistema pulmonar como 
um todo. Beneficia a qualidade de vida e auxilia na diminuição da 
ocorrência de infecções e disfunções respiratórias (BRITTO et al, 
2005).  
 
Protocolos fisioterapêuticos 
 Alguns estudos abordam diversos tratamentos como 
exercícios de respiração, fortalecimento dos músculos respiratórios 
com a utilização de Threshold IMT®, técnicas de hidroterapia, 
treinamento com inspirômetro de incentivo, exercícios de mímica 
facial e exercícios aeróbicos para aprimorar o padrão respiratório 
(KHALILI e ELKINS, 2010; SGARIBOLDI et al., 2013; HUSSEIN, 
2017; BRAGA et al., 2019; IBRAHIM et al, 2019).  
 A hidroterapia é um recurso vantajoso para esses pacientes. 
Os primeiros relatos do uso da água com finalidade terapêutica datam 
de 2400 a.C., evoluindo com o passar dos séculos. Um dos princípios 
físicos mais utilizados por seus efeitos no corpo humano é a pressão 
hidrostática, que é uma força constante exercida pela água em toda 
a superfície de um corpo submerso em meio aquático, criando 
resistência no momento da inspiração e facilitando a expiração, por 
favorecer a retração da caixa torácica (MACHADO, 2018, p 21; 
CARVALHO, 2018, p.10 - 20).  
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 Corroborando com os dados supracitados, Braga et al, 
(2019), elaboraram uma pesquisa quasi-experimental, que realizou 
um programa de exercícios aquáticos convencionais associados às 
técnicas de Halliwick e Bad Ragaz, como resultado atingiram 
melhoras significativas na PImáx e PEmáx, valores justificados pela 
influência da pressão hidrostática. 
 Em contraponto, Castoldi, Périco e Grave, 2012, realizaram 
um estudo utilizando o método Bad Ragaz, porém o aumento da força 
da musculatura inspiratória não foi significante, esse achado foi 
justificado devido ao método utilizado, realizado de forma horizontal, 
não permitindo uma ação expressiva da pressão hidrostática sobre o 
tórax.  A fisioterapia aquática é um recurso válido como opção de 
tratamento preventivo em portadores de SD por proporcionar o 
fortalecimento da musculatura respiratória.  
 Outro recurso foi o protocolo de fisioterapia respiratória 
(PFR). Sgariboldi et al, (2013) executaram um protocolo de treino, no 
qual foram propostos exercícios de reeducação diafragmática contra 
resistida e exercícios abdominais para fibras superiores. Ao final foi 
observada uma diferença significativa da PImáx. Os autores sugerem 
a possibilidade de ganho de força muscular nos sindrômicos usando 
este treino. 
 Repercussão parecida foi encontrada por Schuster, Rosa e 
Ferreira (2012), que analisaram o ganho de força muscular 
inspiratória em portadores de SD após um programa de treinamento 
com Threshold IMT® com carga mantida a 30% da PImáx, obtiveram 
melhora expressiva da força muscular inspiratória. 
 Esses trabalhos demonstraram que por meio do PFR é 
possível aumentar a força dos músculos respiratórios, fato justificado 
pela morfologia e embriologia dessas musculaturas, classificadas 
como músculos esqueléticos, há a capacidade de adaptação das 
fibras ao treinamento, gerando o aumento da força desses músculos 
(MACHADO, 2018, p.21). 
 Além do aumento da força muscular respiratória, a fisioterapia 
pulmonar também é efetiva na melhora da Capacidade Vital Forçada 
(CVF), do Volume Expiratório Forçado após um segundo (VEF1), do 
Pico de Fluxo Expiratório (PFE) e da Ventilação Voluntária Máxima 
(VVM), como constatado em estudo realizado no Cairo, Egito. O 
programa de exercícios respiratórios, associado ao uso do 
inspirômetro de incentivo propiciou o aumento desses parâmetros em 
indivíduos portadores de SD (HUSSEIN, 2017). 
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 Ibrahim et al. (2019) abordam outro ponto importante da 
reabilitação dessa população, o trabalho da musculatura facial e 
bucal. Os autores utilizaram exercícios sensório motores na região 
dos lábios, bochechas, gengivas e língua, massagem nessas regiões, 
atividades de sorrir e enrugar os lábios, movimentos para lábios e de 
expressões faciais. Essas técnicas objetivam melhorar o tônus e a 
propriocepção dessas áreas, auxiliando o fechamento, maior controle 
dos lábios e melhoria do padrão respiratório nasal, aspectos que 
contribuem positivamente na prevenção de complicações 
respiratórias. Esses exercícios permitiram também uma melhora da 
CVF, VEF1 e PFE. 
 Os exercícios aeróbicos são importantes para portadores de 
SD, podem ser definidos como de baixa intensidade e longa duração, 
e são chamados dessa forma pela promoção do uso do metabolismo 
aeróbico. Este tipo de exercício é utilizado principalmente para obter 
condicionamento físico, e promove uma resposta no sistema 
respiratório, como o aumento da ventilação pulmonar, do volume 
corrente e do consumo máximo de oxigênio (VO2máx.) (MACEDO, 
2018, p.100-102).  
 Khalili e Elkins (2009), realizaram uma pesquisa usando um 
protocolo de exercícios aeróbicos. Obtiveram um aumento no volume 
expiratório forçado após um segundo e na capacidade vital forçada. 
Resultados parecidos foram encontrados por Kafy et al (2014) em 
trabalho que aborda um treino similar com ergômetro de remo. 
 Outra técnica utilizada pela fisioterapia para ganhos 
respiratórios em pacientes com SD foi a equoterapia, que segundo a 
 Associação Nacional de Equoterapia (ANE) é uma estratégia 
de tratamento que utiliza o cavalo como recurso terapêutico para o 
benefício de pessoas portadoras de disfunções musculoesqueléticas 
e/ou necessidades especiais. Costa et al (2015), propuseram um 
protocolo com este método, justificando que os valores diminuídos 
das pressões torácicas e a desarmonia da mecânica respiratória 
ocorrem pela hipotonia em músculos como o transverso do abdome, 
diafragma, oblíquos e intercostais, dificultando a estabilidade da caixa 
torácica e a qualidade respiratória. A interação entre cavalo e 
cavaleiro é interessante, pois sentar no animal estimula os sistemas 
proprioceptivo e vestibular, favorecendo o fortalecimento da 
musculatura respiratória através da regulação do tônus muscular 
(HERRERO et al, 2010; COSTA et al, 2015). 
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Considerações Finais 
 O capítulo abordou a atuação da fisioterapia na prevenção de 
complicações respiratórias nos indivíduos com Síndrome de Down e 
apresentou a importância dessa prevenção, pois proporciona o 
aumento da qualidade de vida e diminui a ocorrência de internações 
hospitalares. 
 Demonstrou como a fisioterapia, sua gama de recursos e 
técnicas beneficiam os pacientes com SD. O estudo descreveu as 
principais alterações anatômicas e funcionais do sistema pulmonar 
destes indivíduos e apresentou as técnicas fisioterapêuticas 
abordadas na literatura nos últimos 10 anos. 
 Diversas técnicas de tratamento fisioterapêutico podem e 
devem ser consideradas pelos profissionais para atender pacientes 
sindrômicos. Todas as técnicas citadas neste estudo apresentaram 
achados relevantes e significativos na redução das incapacidades 
respiratórias em pessoas diagnosticadas com SD. Isso demonstra a 
importância da realização de mais pesquisas na área para aperfeiçoar 
as formas de tratamento e a disponibilidade de recursos. 
 Os protocolos de hidroterapia aumentaram a força da 
musculatura respiratória pela ação da pressão hidrostática sobre o 
tórax. Os programas de fisioterapia respiratória, com exercícios 
diafragmáticos e abdominais, o uso de aparelho de carga pressórica, 
e com inspirômetro de incentivo, promoveram o aumento da CVF, do 
PFE, do VEF1 e da VVM e propiciaram o aumento da força muscular. 
Os protocolos aeróbico e de equoterapia, permitiram o aumento dos 
volumes pressóricos e o aprimoramento da dinâmica respiratória 
através do fortalecimento muscular em membros superiores e 
inferiores, e pela regulação do tônus da musculatura de sustentação 
da caixa torácica.  
 Todas as técnicas citadas encontraram resultados positivos e 
ganhos significativos relacionados aos déficits do sistema respiratório 
dos portadores de SD. A escolha da técnica mais adequada 
dependerá da avaliação feita pelo profissional fisioterapeuta e da 
necessidade apresentada pelo paciente. 
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