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introdução
A Síndrome de Down (SD), descrita na literatura desde 1866, é causada por uma alteração 

genética, a qual acarreta múltiplos prejuízos cognitivos e motores, tais como desenvolvimento corporal, 
resultando em distúrbios do equilíbrio, coordenação motora e noção espacial (BRAGANÇA, 2010).

Meneghetti (2009) descreve que indivíduos com SD exibem atraso na aquisição e 
desenvolvimento das habilidades motoras, sendo estes adquiridos mais tardiamente que em indivíduos 
com desenvolvimento típico. Vários aspectos são sugeridos como fatores de causa para este atraso nos 
marcos motores destes indivíduos, tais como a fraqueza nas articulações, fraqueza muscular, falhas nas 
habilidades sensório-motoras, hipoplasia cerebelar e hipotonia.

O autor ainda afirma que frequentemente são descritas alterações de controle postural em 
indivíduos com SD que são relacionadas às dificuldades de coordenação motora, lentidão ao realizar 
tarefas e adaptação a condições ambientais mutáveis, menor capacidade de ajustar posturas antecipatórias 
e dificuldades com integração sensório-motor.

Em relação ao aspecto de desenvolvimento psicomotor, Romão (2009), Gallahue, Ozmun e 
Goodway (2013) descreveram se tratar de um processo continuo da concepção até a morte e abrange todos 
os aspectos do comportamento humano, dando importância a noção do conceito ao longo da vida. O 
desenvolvimento motor possibilita entender a individualidade, levando em conta que cada indivíduo tem 
um tempo para adquirir capacidades e habilidades de movimentos. É preciso considerar que a aquisição 
de cada indivíduo é bem específica quando se trata das habilidades de movimentos 
(maturação) e da taxa de extensão (experiência) além de sofrerem influência das tarefas executadas.

No que diz respeito ao desenvolvimento neuropsicomotor, Celestino (2011) diz trata-
se de um sistema complexo com características estruturais, integrado por sete fatores independentes: 
motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização 
temporal e lateralidade.

Em indivíduos com SD, os atrasos no desenvolvimento motor são decorrentes das 
características da síndrome, tais como a hipotonia, menor crescimento físico, alterações esqueléticas, 
sobrepeso, equilíbrio, alterações de percepção além de problemas cardíacos. Celestino (2011) relatou 
que os atrasos no aparecimento e na inibição de reflexos primitivos e posturais, aliados à hipotonia e 
hiperflexia, podem contribuir para substanciais atrasos de desenvolvimento psicomotor. Devido a estes 
sintomas, o indivíduo com SD pode apresentar prejuízos não apenas em seu desenvolvimento motor, mas 
também em sua relação social.
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Quanto ao processo de aprendizagem, os quais necessitam de respostas motoras, verbais ou 
gráficas, Zanoti (2013) referiu que indivíduos com SD podem apresentar dificuldades em percepção 
de relações espaciais, noção de esquema corporal, raciocínio, falhas no desenvolvimento de conceitos 
abstratos e formação de memória de curta e longa duração, que afetam os processos de automatização 
da aprendizagem. Assim o autor destacou a necessidade de intervenção, associando o potencial de 
aprendizagem à estímulos diversos, ou seja, favorecendo diversas experiências sensoriais, motoras e de 
aprendizagem.

Este estudo apresentou como hipótese que indivíduos com Síndrome de Down podem 
apresentar dificuldades em habilidades motoras globais e finas, devido a hipotonia e dificuldades cognitivas. 

objetivo
O objetivo deste estudo foi de caracterizar o desempenho psicomotor em indivíduos com 

Síndrome de Down.

método
Este projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade Estadual Paulista – FFC/UNESP – Marília-SP sob o 
número CAAE: 73222317.7.0000.5406. Todos os indivíduos apresentaram a assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido.

Participaram deste estudo cinco indivíduos diagnosticados com Síndrome de Down, de 
ambos os gêneros, com faixa etária entre 7 e 17 anos de idade, que frequentam o Ensino Fundamental 
I e II, público e privado, da cidade de Marília-SP e região, atendidos no Programa de Aprimoramento 
Profissional na Área da Saúde – PAP no Centro de Estudos da Educação e da Saúde (CEES – UNESP – 
FFC/ Marília – SP).

Como critérios de inclusão, participaram desta pesquisa os indivíduos que apresentaram a 
assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido e de assentimento, diagnóstico multidisciplinar 
de Síndrome de Down e ausência de deficiências físicas, visuais, auditivas ou múltiplas.  Como critério 
de exclusão a ausência de assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido e de assentimento, e a 
presença de outras síndromes e outras deficiências.

A tabela 1 apresenta a caracterização dos participantes, em relação ao sexo, idade cronológica 
e ano escolar.

Tabela 1 - Descrição dos participantes do estudo

Indivíduo Idade Cronológica Sexo Ano Escolar
1 114 Feminino Primeiro Ano
2 205 Masculino Oitavo Ano
3 102 Feminino Primeiro Ano
4 203 Masculino Oitavo Ano
5 92 Feminino Segundo Ano

 Fonte: elaboração própria.
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Como procedimento, os indivíduos foram submetidos à Escala de Desenvolvimento Motor – 
EDM (ROSA NETO, 2002): tem como objetivo avaliar as seguintes áreas do desenvolvimento: motricidade 
fina (IM1), motricidade global (IM2), equilíbrio (IM3), esquema corporal (IM4), organização espacial 
(IM5), organização temporal (IM6) e lateralidade. O procedimento foi escolhido por ser validado para 
a população brasileira, sendo que será utilizado para a obtenção de um perfil motor em relação à escala 
padronizada. 

Para a aplicação do procedimento nos indivíduos 1 e 2, foram necessárias duas sessões, sendo 
50 minutos a primeira e 20 minutos a segunda. Nos demais indivíduos apenas uma sessão de 50 minutos 
foi o suficiente. Todas as aplicações foram realizadas de forma individual. 

O local selecionado para aplicação da avaliação foi uma sala de atendimento com iluminação e 
ventilação, livre de ruídos e interrupções externas, contendo uma mesa para as atividades que necessitassem 
de apoio e duas cadeiras, uma para a avaliadora e outra para o indivíduo.

O teste foi aplicado seguindo a ordem sugerida pelo autor, motricidade fina (óculo manual), 
motricidade global (coordenação), equilíbrio (postura estática), esquema corporal (imitação de postura, 
rapidez), organização espacial (percepção do espaço), organização temporal (linguagem, estruturas 
temporais) e lateralidade (mãos, olhos e pés).

Este instrumento determina a Idade Motora (IM) (obtida por meio dos pontos alcançados nos 
testes) e o Quociente Motor (QM) (obtido pela divisão entre a idade motora geral pela idade cronológica 
e multiplicado por 100) para cada habilidade.  

Com exceção dos testes de lateralidade, as outras baterias consistem em 10 tarefas motoras 
cada, distribuídas entre 2 e 11 anos, organizadas progressivamente em grau de complexidade, sendo 
atribuído para cada tarefa, em caso de êxito, um valor correspondente a Idade Motora (IM), expressa 
em meses. A IM é um procedimento aritmético para pontuar e avaliar os resultados dos testes sendo 
pontuada e expressa em meses é a idade motora. Ao final da aplicação, será atribuída ao indivíduo uma 
determinada IM, em cada uma das áreas referidas anteriormente (IM1, IM2, IM3, IM4, IM5, IM6), 
sendo após, calculada a Idade Motora Geral (IMG obtida pela somatória das habilidades e dividido por 
6) e o Quociente Motor Geral (QMG) (obtido pela divisão da IMG pela IC, multiplicado por 100) do 
indivíduo. 

Esses valores foram quantificados e categorizados, permitindo classificar as habilidades 
analisadas em padrões: muito inferior (69 ou menos), inferior (70-79), normal baixo (80-89), normal 
médio (90-109), normal alto (110 - 119), superior (120-129) e muito superior (130 ou mais). 

resultados e discussão
Os resultados foram analisados estatisticamente, sendo utilizado o programa SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) em sua versão 18.0, com nível de significância de 5% (0,050), indicado por 
asterisco (*). Foi realizada uma análise estatística do grupo todo, independente da diferença da idade 
cronológica, indicada em meses, a partir do One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, conforme indicado na 
Tabela 2.
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Tabela 2 - Distribuição da média, desvio-padrão, valores mínimos e máximos, valor de p em relação à Idade 
Cronológica (IC) e Idades Motoras (IM) (meses) das habilidades da EDM.

N Média Desvio padrão Min Max Valor de p
Idade Cronológica 5 143,20 56,051 92 205 0,763
Idade Motora 5 47,60 5,177 39 52 0,904
Motricidade Fina 5 38,40 5,367 36 48 0,214
Motricidade Global 5 51,60 11,696 36 66 0,968
Equilíbrio 5 54,00 0,000 54 54 1,000
Esquema Corporal 5 60,00 0,000 60 60 1,000
Organização Espacial 5 60,00 0,000 60 60 1,000
Organização Temporal 5 28,80 6,573 24 36 0,510

Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 2, verificou-se que não houve diferença significativa entre as habilidades motoras 
estudadas (Motricidade Fina, Motricidade Global, Equilíbrio, Esquema Corporal, Organização Espacial 
e Organização Temporal) em relação à Idade Motora e à Idade Cronológica, sugerindo que as dificuldades 
motoras de indivíduos com SD podem ser persistentes, apesar das diferentes Idades Cronológicas. 

Observou-se que houve diferença entre as médias da Idade Cronológica e Idade Motora 
(MIC=143,20; MIM= 47,60). Esta diferença pode ser atribuída às diferentes faixas etárias dos indivíduos 
que participaram deste estudo, justificada pelo elevado desvio padrão. 

Entretanto, destaca-se na tabela 2, que para as habilidades Equilíbrio (IM=54), Esquema 
Corporal (IM=60) e Organização Espacial (IM=60), entretanto, apresentaram para estas habilidades 
desvio padrão idênticos (DP=0,0), sugerindo que entre estes indivíduos, para estas habilidades, não houve 
nenhuma diferença de desempenho. 

A tabela 3 apresenta a classificação de cada indivíduo em relação ao quociente motor para 
o procedimento aplicado. Nesta tabela, os escolares com IC 203 e 205 meses foram mantidos, pois no 
cálculo da IMG, eles apresentaram menor pontuação para cada habilidade. Deste modo, prosseguiu-se 
com o cálculo da IMG e sua classificação.

Tabela 3 - Distribuição dos valores de média, desvio-padrão, valores mínimos (Min) e máximos (Max) e valor 
de p em relação ao Quociente Motor (QM) e Classificação quanto ao Quociente motor (CL_QMG) para as 

habilidades de EDM
N Média Desvio padrão Min Max Valor de p

Motricidade Fina 5 29,60 8,503 18 39 0,979
Motricidade Global 5 40,80 19,512 23 72 0,847
Equilíbrio 5 42,40 15,126 26 59 0,923
Esquema Corporal 5 47,20 16,709 29 65 0,917
Organização Espacial 5 47,20 16,709 29 65 0,917
Organização Temporal 5 23,80 12,67 7 12 39 0,963
Quociente Motor Geral 5 38,40 14,622 23 57 0,969
CL_Quociente Motor Geral 5 0,00 0,000 0 0 1,000

Legenda: CL_QMG: (0) muito inferior, (1) inferior, (2) normal baixo, (3) normal médio, (4) normal alto, (5) 
superior, (6) muito superior.

Fonte: elaboração própria.
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Na Tabela 3 foi possível observar que os indivíduos não apresentaram diferença estatística 
entre as habilidades, sugerindo que a dificuldade destes pode ser influenciada por falhas motoras ou 
cognitivas. 

Os achados deste estudo indicaram que indivíduos com SD apresentaram dificuldades quanto 
às habilidades de Motricidade Fina, Motricidade Global, Equilíbrio, Esquema Corporal, Organização 
Espacial e Temporal. 

Fernandes (2008) referiu que a partir do momento em que as habilidades motoras se 
desenvolvem, o sujeito cria possibilidade de aprendizagens para desenvolver, assim, os aspectos cognitivos. 
Por meio de novos desafios e de situações que criam a necessidade de adaptações novas a indivíduos, há a 
possibilidade de melhora seu desenvolvimento motor.  

Em relação à Motricidade Fina, Rosa Neto (2002) descreve que tais habilidades de movimento 
exigem certo amadurecimento do indivíduo em relação à força muscular, resistência, coordenação e 
tonicidade para que estas sejam realizadas adequadamente dentro do esperado para cada idade cronológica, 
isto mostra o fato de que os indivíduos avaliados neste estudo apresentaram melhor desempenho, de forma 
geral, na Motricidade Global (M=40,8; DP=19,512) que na Motricidade Fina (M=40,8; DP=19,512). 
Este fato mostra que o desenvolvimento motor ocorreu de forma proximal para distal, sendo observado 
um melhor desempenho da Motricidade Global nas diferentes faixas etárias. 

Deste modo, Fonseca (2008) referiu que o desempenho em Motricidade Global do 
sujeito depende então do comportamento perceptivo-motor, que acaba exigindo oportunidades de 
aplicação, exploração lúdica e sistemática, controle postural e motor, percepção de figura-fundo, 
integração intersensorial, noção de corpo-espaço-tempo, entre outras, como condições prévias para 
este desenvolvimento. Os indivíduos participantes obtiveram uma média de 40,80 no Quociente de 
Motricidade Global – QM2, mostrando a distância do valor ideal para a Idade Cronológica – IC e a 
necessidade de intervenção para favorecer o desenvolvimento desta habilidade. Assim, pode-se inferir que 
os indivíduos deste estudo podem não ter tido oportunidades de exploração e de experiências sensório-
motoras. 

Rosa Neto (2002) ainda referiu que há uma relação entre estruturação do esquema corporal 
e o equilíbrio e coordenação global. Para que haja equilíbrio, como base da coordenação dinâmica global, 
sustentando e assumindo qualquer posição do corpo contra a lei da gravidade, permitindo que fique 
parado algo que está em movimento ou mantendo-o sobre um pequeno espaço. Podemos relacionar esta 
informação ao valor obtido na avaliação do Equilíbrio do grupo deste estudo (M=42,40; DP=15,126) que 
se apresenta próximo aos valores de Esquema Corporal (M=47,20; DP=16,709).

Ainda na definição de Rosa Neto (2002), o esquema corporal é a organização das sensações 
que tem relação com o próprio corpo em conexão com dados do mundo exterior e é o item responsável pela 
formação da personalidade do sujeito. Podemos observar que os participantes deste estudo apresentaram 
resultados de Esquema Corporal inferior (M=47,20; DP=16,709). 

É importante citar que o autor ainda aponta que a imagem do corpo apresenta uma forma 
de equilíbrio que, como núcleo central da personalidade, se organiza em um contexto de relações mútuas 
do meio e do organismo.
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Entretanto, Meur e States (1984) apontam que o desenvolvimento do sujeito se dará devido 
a uma progressiva conscientização de seu corpo, de seu ser, possibilidades de ação e de transformar o 
mundo ao seu redor. Como consequência, o sujeito se sentirá bem conforme seu corpo lhe obedece, e 
conhecendo-o bem, pode utilizá-lo para movimentar-se e também agir de acordo com outros desafios. 
Assim, para os indivíduos deste estudo, podemos deduzir que houve pouca experiências em relação a 
exploração do corpo, em diferentes contextos e ambientes. 

Sobre a Organização Espacial, os resultados (M=47,20; DP=16,709) neste item foram 
semelhantes ao item anterior, onde os participantes obtiveram uma média inferior ao esperado para a 
idade cronológica. O desenvolvimento desta habilidade é necessário, considerando que a aquisição e a 
conservação de noções de distância, bem como superfície, volume, perspectivas e coordenadas determinam 
suas possibilidades tanto de orientação como de estruturação do espaço em que vive. 

Rosa Neto (2002) refere que a habilidade de organização espacial designa nossa habilidade 
para avaliar precisamente a relação física entre o nosso corpo e o ambiente, e para realizar modificações no 
curso de nossos deslocamentos. Duas etapas são destacadas a respeito da evolução da organização espacial: 
uma ligada à percepção imediata do ambiente, representada pelo espaço perceptivo ou sensório-motor; 
outra é baseada nas operações mentais que saem do espaço representativo e intelectual. 

Entretanto, Meur e States (1984) destacam a importância de se considerar as possibilidades 
e conhecimentos corporais, a condição emocional diante do educador e de outras crianças, o tempo 
disponível além do ritmo da criança, para que esta adquira uma noção espacial.

Em continuidade às definições de Rosa Neto (2002), a organização temporal contém uma 
dimensão lógica (conhecimento da ordem e da duração, eventos acontecem com intervalos), uma 
dimensão convencional (sistema cultural de referências, horas, dias, semanas, meses e anos) e ainda outro 
aspecto de vivência que aparece antes dos outros dois (percepção e memória da sucessão e duração dos 
acontecimentos diante da ausência de elementos lógicos ou convencionais). 

O autor ainda afirma que a consciência de tempo se estrutura sobre mudanças percebidas 
sem depender de ser sucessão ou duração, sua conservação está vinculada à memória e à codificação 
da informação presente nos acontecimentos. Tal codificação tende a dificilmente ser compreendida por 
indivíduos com SD devido ao possível comprometimento intelectual. 

Neste item, podemos observar que os resultados da avaliação realizada mostraram valores 
menores (M=23,80; DP=12,677) se comparados as demais habilidades. Bonomo e Rossetti (2010) 
destacaram a importância da interação da criança com o ambiente é fundamental para a aquisição das 
habilidades cognitivas e o movimento é a base para essa interação. O conjunto das aptidões motoras, 
sociais e cognitivas permite à criança explorar o universo de maneira mais organizada. Logo, um atraso 
no desenvolvimento motor da criança pode se relacionar com um atraso nos demais campos, incluindo a 
estruturação da inteligência sensório-motora.

Os resultados deste estudo vão ao encontro aos referidos por Bonomo e Rossetti (2010), 
em relação às habilidades de consciência corporal, orientação espacial e habilidades globais. Os autores 
destacaram que indivíduos com SD podem necessitar de maior tempo para desenvolver a sua primeira 
etapa cognitiva. Para compreender o “eu”, os objetos, o espaço, a causalidade física e o tempo é preciso 
agir, locomover-se e manipular aquilo que as rodeiam. Deste modo, os autores referem que a partir da 
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transformação dos objetos e o meio, ocorrerá um avanço dos aspectos cognitivos. Dessa forma, uma redução 
nas experiências motoras pode atrapalhar a adaptação da criança e o seu processo de desenvolvimento 
cognitivo.

Em relação às limitações deste estudo, pode-se indicar o número reduzido de indivíduos. 
Dentre as implicações e aplicações clínicas para a Ciência da Reabilitação, destaca-se a necessidade de 
intervenções interdisciplinares precoces, como também a continuidade destas intervenções para outras 
idades, visto que se pôde verificar que apesar das diferenças cronológicas da amostra, os indivíduos 
apresentaram desempenhos semelhantes nas habilidades motoras.

Assim, podemos inferir que as dificuldades motoras e cognitivas podem continuar ao longo 
da vida destes indivíduos, podendo acarretar prejuízos em outras áreas, como social e acadêmica.

 Os resultados deste estudo alertam sobre a necessidade de programas educacionais e 
multiprofissionais para a reabilitação de aspectos motores precocemente e, a sua continuidade para outras 
faixas etárias. 

Conclusão
Este estudo permitiu concluir que indivíduos com SD apresentam dificuldades nas habilidades 

de Motricidade Fina, Motricidade Global, Equilíbrio, Esquema Corporal, Organização Espacial e 
Temporal em diferentes idades, sendo que estas dificuldades podem ser persistentes e relacionadas a 
déficits motores e cognitivos. 
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