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Introdução
A Síndrome de Down (SD) foi descrita pela primeira vez em 1866 pelo médico John Lang-

don Haydon Down (DOWN, 1866).  Em 1958, o médico pediatra e professor de genética Jérôme Le-
jeunne reconheceu-a como Síndrome, a qual apresenta-se com uma cópia extra do Cromomosso 21 e por 
isso também é chamada de Trissomia do 21 (LEJUNEE, 1959). 

Desde a década de 60, o cientista e geneticista Paulo Emanuel Polani, distinguiu e classificou 
as três variantes da SD, em: Trissomia simples, Translocação e Mosaico, apontadas no exame cariótipo 
(KOZMA, 2006 e MENDONÇA, 2017). Contudo, não há diferenças significativas entre as três formas 
de apresentação nas características fenotípicas e no desenvolvimento da pessoa com SD (PASHE;  MEN-
DES, ,2012).

A SD é a mais comum da espécie humana (OLIVEIRA et. al, 2008) e acomete cerca de 1 
a cada 600 nascidos vivos, no Brasil (CASTILLA; LOPEZ-CAMELO; PAZ, 1995). Segundo o Censo 
Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 23,9% da população brasi-
leira declara possuir algum tipo de deficiência, sendo que desses, 64 977 crianças (0-4 anos) a deficiência 
intelectual. Como descrito anteriormente, o indivíduo com SD tem déficit cognitivo, e, portanto, está 
incluso nessa estatística.

Essa Síndrome acarreta em alterações cognitivas, orgânicas e físicas como, por exemplo: bai-
xo tônus muscular e frouxidão ligamentar (UMPHRED, 2009; SUGIMOTO; BOWEN; MEEHAN 
2016). E, consequentemente, atraso na aquisição de habilidades motoras fundamentais, principalmente 
da primeira infância, tais como: controle cervical, rolar, sentar, arrastar, engatinhar e andar (RAMALHO; 
PEDREMÔNICO; PERISSINOTO, 2000). Com isso, maior dependência nas atividades de vida diária.

Entretanto, o comportamento e o padrão de desenvolvimento das crianças com SD não são 
fixos nem previsíveis, uma vez que todos os cromossomos do indivíduo estão envolvidos e, não apenas 
aquele que está alterado nesta população. Os estímulos e experiências vivenciadas também são fundamen-
tais para novas aquisições (SCHWARTZMAN, 2003).

Nesse sentindo, diversos estudos apontam que o desenvolvimento funcional e cognitivo das 
crianças com SD são influenciados tanto pelas características intrínsecas da criança, quanto pela influência 
do meio ambiente em que vive, especialmente os desafios as quais são expostas em seu cotidiano (NASCI-
MENTO, MAGALHÃES, 2003; MARI, 2000). Sendo assim, observa-se a importância da estimulação 
dos cuidadores para seu desenvolvimento.
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As crianças com SD desenvolvem-se na mesma sequência de crianças típicas, porém de forma 
mais lenta e na atual conjuntura, profissionais de diversas áreas da saúde e da educação têm consciência de 
que a estimulação é de extrema importância nesse processo de aquisição de novas habilidades (SANTOS, 
1993; MARI, 2000) facilitando e diminuindo os impactos das limitações advindas dessa síndrome. Vale 
ressaltar que a participação dos pais na terapia, frequência regular e início precoce do tratamento fazem 
diferença na evolução e melhora da autonomia e independência do paciente (SANTOS, 1993; MARI, 
2000; ANJOS et al., 2008).

Sendo assim, é importante que pais e cuidadores sejam instruídos a não prenderem emocio-
nalmente suas crianças, fazendo todas as tarefas por elas, o que acaba reforçando a dependência e limitan-
do a evolução. Permiti-las serem desafiadas, fará com que tenham que recorrer a outras formas ou pessoas, 
melhorando desenvolvimento social (i.e. função social) (SANTOS, 1993; BROWN, GORDON, 2001). 
Assim, possibilita, também, melhora na capacidade de solucionar problemas do cotidiano (i.e. autocuida-
do) e melhora na autonomia (i. e. mobilidade).

 No Brasil, alguns estudos têm dado maior atenção aos cuidadores de crianças com SD 
(CASARIN, 2003; PAZIN, AND MARIELZA, MARTINS, 2007) apontando que o desempenho fun-
cional e consequente autonomia das crianças com SD, estão relacionadas ao nível de suporte social-fami-
liar que elas recebem (PAZIN, AND MARIELZA, MARTINS, 2007)

Diante do exposto, é de fundamental importância investigar o auxílio que as crianças com 
SD recebem dos pais e/ou cuidadores no ambiente fora das terapias.  Assim, fornece-lhes suporte para 
estimulação das áreas deficitárias de forma mais direcionada e individualizada, visando o desenvolvimento 
e a autonomia.

Objetivo
O objetivo do estudo foi descrever o desempenho funcional de crianças de seis meses a 3 

anos de idade, com SD e o auxílio que recebe do cuidador, por meio do Pediatric Evaluation of Disability 
Inventory (PEDI). 

método
Participaram, deste estudo categorizado transversal, cuidadores de pacientes que fazem uso 

periódico do serviço de Fisioterapia no Centro Especializado de Reabilitação (CER) – Estimulação Pre-
coce, de Marília - SP, com diagnóstico de SD de ambos os sexos, na faixa etária de seis meses a 3 anos de 
idade. O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências (UNESP) de Marília – SP, 
sob parecer nº 3.032.108, aprovou a realização deste estudo, o qual seguiu as orientações da Resolução 
nº196/96 - Conselho Nacional de Saúde.

  A avaliação do desempenho funcional dos pacientes com SD foi feita pelo Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory (PEDI), hábil para abordar de forma detalhada e qualitativa as capacida-
des e habilidades de crianças de seis meses a 7 anos de idade, além do nível de independência para realizar 
as atividades de autocuidado, mobilidade e função social (MANCINI , 2005).
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O PEDI foi traduzido, adaptado e validado por Mancini, 2005, para contemplar as espe-
cificidades socioculturais brasileiras. No português: Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade 
(HALEY et al., 2000) denota questões de aplicabilidade, por meio de entrevista estruturada, direcionada 
ao cuidador, que retrata o desempenho da criança em casa. Esse instrumento fornece também, o nível 
de independência da criança, se precisa de auxílio do cuidador ou adaptação do ambiente para facilitar a 
execução de suas competências (MANCINI, 2005).

O Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI), é dividido em três partes:
 Parte I: avalia habilidades funcionais da criança, o qual é subdividido em 3 áreas: autocui-

dado (envolve as texturas dos alimentos ingeridos, utilização de utensílios e recipientes de beber, higiene 
oral, cuidados com os cabelos, entre outros);  Mobilidade ( aborda questões como transferências no ba-
nheiro, cadeiras, carro, ônibus, cama, chuveiro, entre outros) e Função Social (Relativo a compreensão 
do significado das palavras, sentenças complexas, autoproteção, tarefas domesticas, orientação temporal, 
entre outros) contendo respetivamente  73, 59 e 65 itens em cada área. Cada item é pontuado (0) quando 
é incapaz de desempenhar a atividade e (1) para capacidade de desempenho, resultando em um escore 
bruto para cada área de habilidade funcional avaliada (MANCINI, 2005).

Parte II: avalia a autonomia da criança nas mesmas três áreas: Autocuidado (8 itens), Mobili-
dade (7 itens) e Função social (5 itens). Então, os valores obtidos são avaliados numa escala ordinal, onde 
(0) significa que a criança é totalmente dependente do cuidador e (5) totalmente capaz de realizar com 
independência as atividades. Os escores intermediários correspondem aos níveis e auxilio prestado pelo 
cuidador para a criança executar as tarefas, assistência: máxima (1), moderada (2) e mínima supervisão 
(2). Os pontos são somados e resultam também em três escores brutos, um para cada área relacionada, de 
independência funcional (MANCINI, 2005). 

Parte III: é responsável por elucidar as modificações necessárias para o desempenho das tarefas 
funcionais nas áreas descritas anteriormente (MANCINI, 2005).

Neste estudo, o objetivo principal foi analisar a Parte II da PEDI, no entanto, para uma 
melhor análise dos dados encontrados, foi necessário discutirmos também os dados referentes a Parte I.

Participantes
 Pais ou responsáveis pelos pacientes com diagnóstico de SD que se encaixaram nos re-

quisitos descritos. Eles foram informados sobre os procedimentos do estudo e assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

materiais e Instrumentos
Inventario de avaliação Pediatra (PEDI), contendo 197 perguntas diretas e 20 alternativas.

Procedimentos de coleta de dados
 A entrevista foi direcionada ao cuidador e aplicada pela própria pesquisadora, no Centro 

Especializado em Reabilitação (CER), no período de novembro de 2018 a janeiro de 2019, com duração 
máxima de 1 hora.



 Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.2, 2019                                                       112

DefSen V Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

18 e 19 de março de 2019 ISSN  2594-9802

Análise dos dados
Foram traduzidos os escores bruto, resultado da somatória da pontuação obtida em cada item 

que constitui a escala, em escores normativos (EN) de acordo com a idade cronológica das crianças, que 
informaram sobre o desempenho esperado para o mesmo grupo etário com desenvolvimento típico. Neste 
estudo, para as crianças nascidas pré-termo, utilizou-se a idade corrigida.

Em seguida, os dados levantados foram separados e tabulados no Excel, no qual cada crian-
ça pode ser inserida com seus respectivos escores. Para cada grupo etário, o EN de 30 à 70 representa o 
esperado para crianças com o desenvolvimento normal; inferior a 30, representa atraso do desempenho e 
acima 70, ilustra um desempenho significantemente superior. O PEDI oferece ainda o escore contínuo, 
que indica a complexidade das atividades e o quanto delas a criança realiza, não importando a sua idade 
(ALEGRETTI; MANCINI; SCHWARTZMAN, 2002), porém não foi usado neste estudo.

Resultados e Discussão
O estudo contou com a participação de cuidadores de 10 crianças com Síndrome de Down 

com idade corrigida de 10 meses a 3 anos, média de 19,5 meses de idade. O Quadro 1 apresenta a idade 
corrigida e sexo das crianças, parentesco dos cuidadores participantes deste estudo. Assim como, a idade 
materna ao nascimento do filho com SD, profissão da mãe e grau de escolaridade.

Idade (m) Sexo Cuidador Idade (a) Profissão Escolaridade

P1 9 M Mãe 40 Marceneira 2º Grau Completo
P2 11 M Mãe 44 Do lar 2ª Grau Completo
P3 14 F Mãe 39 Operadora/Maquina 2º Grau Completo
P4 17 M Mãe 39 Dentista Superior Completo
P5 17 M Mãe 39 Cabelereira 2º Grau Completo
P6 22 M Mãe 45 Prof.ª Univ. Superior Completo
P7 22 F Mãe 26 Do lar 2º Grau Completo
P8 25 M Mãe 41 Do lar 2º Grau Completo
P9 27 M Mãe 45 Do lar 2º Grau Completo

P10 31 F Avó 29 Aux. de Prod. 2º Grau Completo

Quadro 1. Caracterização das crianças em atendimento em relação, idade corrigida 
e sexo. Cuidador, idade materna, profissão e escolaridade do cuidador.

Fonte: elaboração própria.
Legenda:  P: criança - m: meses - a:anos – M: masculino – F: feminino. Fonte: elaboração própria.

Ao analisar a idade das mães ao nascimento do filho, observou-se que 80% das mães envolvi-
das neste estudo, tiveram seu filho com SD após os 35 anos de idade. Sabe-se que a idade materna avança-
da é um fator de risco fortemente associada à SD (MENDONÇA 2011; GARDUNO-ZARAZUA et al. 
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2003). Talamini (2012) também observou em sua pesquisa, que as mães entrevistadas apresentavam entre 
30 e 40 anos de idade (média de 34,2 anos) no momento da gestação da criança com SD. Silva (2002) 
explica que o envelhecimento dos óvulos torna-o mais propenso as alterações genéticas, no entanto, Des-
sen e Silva (2002), dizem que tanto a idade materna, quanto exposição a radiações, ionizantes e uso de 
pílulas anticoncepcionais, podem ser fatores de risco para a síndrome. Todavia, além da idade materna 
avançada, outros fatores de risco para a não-disjunção meiótica não foram bem estabelecidos (GUSMÃO, 
TAVARES, MOREIRA, 2003; NAKADONARI, SOARES, 2006; TALAMINI, 2012; GARDUÑO-
ZARAZÚA et al., 2013).

Em relação à ocupação profissional, seis mães trabalham fora de casa e quatro mães em casa, 
algumas relataram ter abandonado a profissão devido a condição sindrômica do filho. O grau de esco-
laridade dos cuidadores das crianças com SD deste estudo foram: 2º grau completo (N=8) e superior 
completo (N=2). Alguns estudos apontam que a baixa escolaridade materna pode influenciar no desenvol-
vimento neuropsicomotor da criança (CUNHA, 2008; DA SILVA et al., 2013). Cunha (2008) diz que o 
baixo nível de escolaridade é um fator de risco para o atraso no desenvolvimento infantil, e esclarece que a 
escolaridade possibilita a conscientização da mãe sobre as primeiras ligações no dia-a-dia de mãe-filho, as 
quais refletem na interação da criança com seu meio externo. Sendo assim, será exposta a estímulos sen-
soriais que lhes proporcionarão melhora no desenvolvimento motor, intelectual e afetivo. Nesse sentido, 
em um estudo realizado com 405 mães primíparas em seis centros urbanos brasileiros, foi observado efeito 
significativo na escolaridade materna em relação ao conhecimento das mães sobre o desenvolvimento dos 
filhos, os autores em ampla discussão abordaram as consequências negativas da desinformação das mães, 
no processo de desenvolvimento da criança (MOURA et al., 2004). 

A Tabela 1 representa os escores padronizados normativos referentes à assistência prestadas 
pelos cuidadores (Parte II da PEDI) as crianças atendidas no Programa de Estimulação Precoce, nas áreas 
de autocuidado, mobilidade e função social. 

Criança Idade (meses)
P1 9 45,2 32,8 39,2
P2 11 61,2 32,8 58,3
P3 14 34,1 <10* <10*
P4 16 34,1 39,8 27*
P5 17 29,7* <10* 18,8*
P6 22 36,5 <10* 36,4
P7 22 <10* <10* 18,6*
P8 24 25,6* 23,7* <10*
P9 26 31,3 <10* 11*

P10 33 32,6 32,7 <10*

Tabela 1. Assistência do cuidador nas áreas de: autocuidado, mobilidade e função 
social.

                                             ASSISTÊNCIA DO CUIDADOR 

Autocuidado Mobilidade Função Social

Fonte: elaboração própria.
P: paciente.  A* atraso no desenvolvimento 30 à 70: desempenho normalidade. <30: atraso no desempenho.  
>70: desempenho superior. Fonte: elaboração própria.
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No que se refere a assistência do cuidador os escores normativos (EN) <30, classificado como 
atraso ou desempenho inferior para idade, no presente estudo foram encontrados atrasos nas seguintes 
áreas: autocuidado (N=3), mobilidade (N=6) e função social (N=7).

Na Tabela 2 são apresentados os escores padronizados normativos referentes às habilidades 
funcionais das crianças (Parte I da PEDI) desta pesquisa, nas áreas de: autocuidado, mobilidade e função 
social.

Criança Idade (meses)
P1 9 64,1 41,9
P2 11 66,8 41,9
P3 14 27,9* 16,5*
P4 16 59,5 48,5
P5 17 18,6* 24,8*
P6 22 42,1 <10*
P7 22 <10* <10*
P8 24 31,8 33,5
P9 26 30,3 27,6*

P10 33 32,8 39,5

36,1
<10*
36,2

                                                 HABILIDADES FUNCIONAIS 

42
49,1

32,8
55,6

13,8*
56,3

18,4*

Autocuidado Mobilidade Função Social

Tabela 2. Habilidades funcionais nas áreas de: autocuidado, mobilidade e função 
social.

Fonte: elaboração própria.
Legenda: P: Paciente/Criança.  A* atraso no desenvolvimento. 30 à 70: desempenho normalidade. <30: atraso 
no desempenho.  >70: desempenho superior. Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 1 e na Tabela 2 foram observados pelos escores normativos, de acordo com a clas-
sificação de Mancini (2005), que nas habilidades funcionais (Parte I da PEDI) todas as crianças que apre-
sentaram atraso no desempenho, também apresentaram escores abaixo do esperado na assistência recebida 
pelo cuidador (Parte II da PEDI). Desta forma, quanto maior o atraso do desenvolvimento funcional da 
criança, maior a necessidade de auxílio do cuidador e, assim pode-se entender que os cuidadores oferecem 
o auxílio adequado para as limitações das crianças.

Por outro lado, algumas crianças deste estudo apresentaram escores normativos abaixo do 
esperado na assistência do cuidador (Parte II da PEDI), enquanto nas habilidades funcionais (Parte I da 
PEDI) apresentavam-se dentro do intervalo de normalidade para idade, como podemos observar tanto no 
P8 em todas as áreas de avaliação: autocuidado, mobilidade e função social, como nos P4, P5, P8, P10 
na área de função social. Agostini, Bisognia e Martins (2013), em estudo usando o mesmo instrumento 
de avaliação, também observaram que algumas crianças apresentaram escores normativos mais baixos na 
assistência do cuidador (Parte II da PEDI), do que nas habilidades funcionais (Parte I da PEDI), especial-
mente na área de autocuidado. Os autores justificam que algumas mães realizam as tarefas pelos filhos e 
acabam desvalorizando suas habilidades funcionais. 



Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.2, 2019                                               115 

DefSen V Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

18 e 19 de março de 2019 ISSN  2594-9802

Muitos estudos relatam a superproteção dos pais como um fator negativo no desenvolvi-
mento neuropsicomotor da criança (MANCINI et al., 2003; CHACON, 2011; DA SILVA et al., 2017). 
Entende-se por superproteção parental como o fenômeno que se caracteriza pelo excesso de cuidados e 
zelo dos pais pelos filhos. A postura de superproteção dos pais de crianças especiais afeta as habilidades da 
criança, mascarando suas capacidades e, assim, prejudicando o desenvolvimento motor da mesma (LYN-
CH, HANSON, 2004). 

Nesse sentido, no presente estudo, ficou sugerido superproteção materna, especialmente na 
análise do escores normativos de P8 e ficou evidente no relato da mãe durante a entrevista, que ao ser 
questionada sobre algumas capacidades do filho, como por exemplo, se anda por lugares que tenham 
muitos obstáculos, como valetas e degraus, a mesma disse não permitir que o filho faça por ser perigoso. 
Apesar desse resultado, este estudo sugere melhor esclarecimento da maioria das mães no que diz respeito 
ao auxílio prestado as crianças em todas as áreas avaliadas.

Porém, devemos salientar que a área função social (Tabela 1), sugere um excesso de auxilio 
prestado por alguns cuidadores. Questões como: expressão funcional, habilidade de fornecer informações 
com clareza na articulação; resolução de problemas em parceria, incluindo comunicação; brincar com 
companheiro, planejamento; segurança, cuidados com escadas e/ou objetos cortantes, foram pontuadas 
com zero. Algumas famílias oferecem um ambiente mais propício para aquisição de comunicação e lin-
guagem do que outras, que não oferecem a mesma qualidade de estímulos, sendo assim, a criança tem 
menos experiências positivas para seu desenvolvimento. Além disso, conforme citado anteriormente, a su-
perproteção dos filhos pode influenciar negativamente seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 
(COLL et al., 2004). 

No entanto, a maioria das crianças, do presente estudo, fazem outras terapias, como Fono-
audiologia e Terapia Ocupacional, sendo assim, estão constantemente estimuladas com comandos verbais 
e em constante interação com as terapeutas, o que pode justificar o melhor escore normativo na área de 
função social da habilidade funcional da criança (Tabela 2), mesmo com auxílio de algumas mães apre-
sentando-se maior do que o necessário. 

Nesse panorama, faz-se necessário uma atenção especial e direcionada a orientação dos pais 
nessa área. Pavão et al., 2011, em estudo identificaram que houve influência positiva de programas de 
orientação domiciliar para os pais/cuidadores, sobre o desenvolvimento funcional de crianças com neces-
sidades especiais.

Foi observado ainda que os escores normativos da habilidade funcional das crianças, na área 
de mobilidade (Tabela 2) foram os menores se comparado com das outras áreas para a maioria dos partici-
pantes. Mancini et al., 2003 associa os resultados negativos na área da mobilidade obtidos em seu estudo, 
com a superproteção parental, impedindo a aquisição de novas habilidades funcionais. No entanto, neste 
estudo, os resultados negativos na área de mobilidade talvez possam ser justificados também pela falta 
de tempo das cuidadoras. Observou-se, pelo relato das cuidadoras, que devido ao excesso de tarefas do-
mesticas, atenção dividida a outros membros da família, compromissos fora do ambiente familiar, como: 
consultas médicas, sessões terapêuticas e algumas vezes a dupla jornada de trabalho (doméstico e fora), 
acabam fazendo com que as mães realizem as atividades pelos filhos, para otimizar o tempo.
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Conclusão
O presente estudo descreveu o desempenho funcional de crianças com SD e o auxílio que 

recebem do cuidador. No qual, foi observado que as crianças que apresentaram habilidade funcional 
deficitária, receberam maior auxilio do cuidador, ou seja, algumas cuidadoras auxiliam de acordo com a 
necessidade da criança. Porém, pode-se dizer que algumas mães superprotegem seus filhos e que isso afeta 
negativamente o processo de desenvolvimento, como ficou sugerido, principalmente na parte de habilida-
de funcional da criança na área de mobilidade, como a área de maior atraso das crianças e na qual algumas 
mães relataram restringirem a autonomia dos filhos.

Outro fator em destaque, neste estudo, foi a área de função social, onde algumas crianças 
apresentaram escore normativos abaixo do esperado na assistência do cuidador, enquanto nas habilidades 
funcionais apresentavam-se dentro do intervalo de normalidade, sugerindo que os cuidadores fazem mais 
do que as crianças realmente precisam. Porém, apesar desses resultados, pode-se justificar ainda, que os 
estímulos que as mesmas recebem fora do ambiente familiar, tendo em vista que todas participam da es-
timulação precoce da fisioterapia e algumas ainda de fonoterapia e terapia ocupacional, favoreceram esses 
resultados. Por isso, ressalta-se a importância da frequência regular e início precoce nos tratamentos. 

Apesar dos benefícios da estimulação precoce em ambiente clinico, ele não substitui os estí-
mulos no ambiente familiar, tendo em vista que é onde a criança passa a maior parte do tempo. Por isso, 
faz-se necessário, que os profissionais da área da saúde reforcem a importância da família oferecer estímu-
los e permitir experiências, para favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor e autonomia da criança 
com SD.

Neste estudo observou-se também pelo relato das cuidadoras que, a rotina atarefada delas 
podem influenciar na independência da criança, pois para otimizar o tempo acabam executando as ativi-
dades pelos filhos. Diante desse fato, sugere-se novos estudos que verifiquem a sobrecarga dos cuidadores 
para verificar a interferência no desempenho das crianças com SD.
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