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Introdução
A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do 21 é a cromossomopatia mais comum em seres 

humanos, caracterizada por uma carga genética extra no cromossomo 21, desde o desenvolvimento 
intrauterino (PUESCHEL, 1993). 

No Brasil, a incidência da síndrome em nascidos vivos, é de um para cada 600 a 800 
nascimentos, com média de 8.000 novos casos por ano no país, independente de etnia, gênero ou classe 
social. (BRASIL, 2012). 

Os indivíduos com SD, apresentam características físicas específicas, dentre as quais, é 
relevante destacar: microcefalia, extremidades de membros superiores e inferiores menores e mais grossos, 
hipotonia generalizada, hipermobilidade articular e prejuízo no desenvolvimento motor. Este pode ser 
atribuído às alterações do sistema nervoso decorrentes da síndrome, que interfere na produção e no 
controle de ativações musculares apropriadas. (BRASIL, 2013; FIGUEREDO et al., 2012). 

Evidências apontam um atraso das habilidades motoras, nos marcos básicos do desenvolvimento 
da criança com SD, atividades como o sentar, rolar, engatinhar, e o deambular, acontecem em idade 
cronológica superior ao esperado para crianças com desenvolvimento típico. (SANTOS, 2008; GARCIAS 
et al.; 1995).

Segundo Mancini et al., (2003) o desempenho funcional e a independência dessas crianças 
são inferiores ao de crianças com desenvolvimento típico. Esse estudo mostrou que havia uma maior 
dependência, da ajuda fornecida pelos cuidadores, por parte das crianças com SD, em função do seu 
menor repertório de habilidades funcionais, que pode ser justificada, devido à redução da força muscular, 
hipotonia e frouxidão ligamentar. 

A hipotonia presente em 100% dos casos, associada as demais alterações motoras, dificultam 
a realização de movimentos harmoniosos e em linha média, bem como a formação do esquema corporal, 
que pode ocasionar no uso inadequado dos membros e do tronco, com prejuízo na transição natural das 
fases de aquisição do desenvolvimento motor infantil (ALVES, 2011; RAMALHO; PEDREMÔNICO; 
PERISSINOTO, 2000). 

O desenvolvimento inicial desses indivíduos torna-se precário, prejuízos nas habilidades e 
interações com o ambiente, retardam ou bloqueiam sua exploração. Porém, a estimulação das funções 
sensoriais pode facilitar as experiências e sensações desses indivíduos com o meio ao qual pertencem 
(BONOMO; ROSETI, 2010).

Dessa forma, o potencial de desenvolvimento motor das crianças com SD, pode ser aumentado 
com o trabalho de estimulação precoce. Este está direcionado para a independência e inclusão social desses 
indivíduos, de acordo com os pontos fortes e suas necessidades individuais (MATTOS; BELLANI, 2010), 
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uma vez que, as habilidades motoras são fatores determinantes para auxiliar na independência da criança 
com SD. Portanto, um programa de Fisioterapia pode potencializar o desenvolvimento sensório-motor 
dessas crianças, conforme sua idade cronológica. 

A fisioterapia auxilia na aquisição dos marcos motores do desenvolvimento dessas crianças, 
da forma mais adequada possível, por meio da utilização de técnicas do conceito neuroevolutivo e de 
integração sensorial, que favoreçam a aptidão motora (PUESCHEL, 1993; PEREIRA; TUDELLA 2009).

Segundo Ribeiro et al., (2007) a participação dos pais durante o tratamento fisioterapêutico, 
é fundamental para o sucesso da terapia. A família deverá colaborar, na decisão de proporcionar ambientes 
favoráveis às experiências de aprendizagem no contexto domiciliar e social, para que promovam ao máximo 
o desenvolvimento da criança (PIMENTEL, 2004).

Portanto, é imprescindível que a intervenção fisioterapêutica aconteça logo após o nascimento 
da criança, para favorecer respostas motoras mais próximas ao padrão de normalidade e evitar que 
movimentos e padrões anormais se instalem, proporcionando suporte adequado no processo inicial de 
interação da criança com o meio (MACHADO; SANTOS, 2014; MATTOS; BELLANI, 2010). 

Nesse sentido, justifica-se realizar um estudo para avaliar o desenvolvimento motor de crianças 
com síndrome de Down em atendimento fisioterapêutico.

Objetivo
Verificar a evolução do desenvolvimento motor de crianças com Síndrome de Down em 

atendimento fisioterapêutico.

Método
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências, 

Unesp - Marília, sob o n° 1.299.820. A realização da pesquisa ocorreu conforme orienta a Resolução 
196/96, no que concerne à concordância do participante/responsável, mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

Local da Pesquisa
A coleta de dados foi realizada no Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) da 

Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp -  Campus de Marília.

Participantes 
Adotaram-se como critérios de inclusão para os participantes do estudo: crianças com 

diagnóstico clínico de SD, idade entre 1 a 42 meses, que estavam em atendimento fisioterapêutico na 
Estimulação Precoce do Programa de Aprimoramento no CER II, realizado duas vezes por semana com 
sessões de 60 minutos cada. 

Os critérios de exclusão foram: não apresentar a síndrome, possuir idade superior a 42 meses 
e não fazer parte do programa de estimulação.

Participaram, então, seis crianças - duas do gênero feminino e quatro do gênero masculino.
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Quadro 1 - Caracterização dos Participantes do estudo.
Participantes Gênero Idade gestacional 

do nascimento 
(semanas)

Idade da criança/
Idade corrigida na 
primeira avaliação 

(meses)

Idade que iniciou-
se o programa de 

estimulação precoce 
(meses)

P1 F 37 03 01
P2 M 37 03 01
P3 M 35 07 05
P4 M 36 11 04
P5 F 37 18 06
P6 M 37 25 06

Fonte: elaboração própria

Materiais e Instrumento de Coleta de Dados
A coleta de dados foi realizada, por meio da escala Bayley de Desenvolvimento Infantil II 

(BaylyScalesofInfantandToddlerDevelopment, Bayly II). Avaliação padronizada para avaliar as habilidades 
mentais, motoras e de linguagem, desenvolvida para crianças de 1 até 42 meses. É constituída por 326 
itens, divididos em subescalas: escala cognitiva, escala motora - motricidade fina e grossa e escala de 
linguagem - expressiva e receptiva (KWUN et al., 2015).

Foi utilizada, apenas a subescala motora da escala Bayley de Desenvolvimento Infantil II, 
para a avaliação do desenvolvimento motor. A subescala é dividida em escala motora Grossa e Fina. A 
Escala Motora Grossa avalia como a criança movimenta seu corpo em relação à gravidade, constituída de 
72 itens, e a Escala Motora Fina avalia como a criança usa suas mãos e dedos para realizar determinada 
atividade, composta de 66 itens (KWUN et al.; 2015; SILVA et al.; 2011). 

Para a aplicação dos testes a Escala Bayley fornece um kit específico de materiais, manual e 
formulários. Devido ao custo de investimento com esses itens, a avaliação ainda é pouco utilizada no país, 
apesar de ser considerada padrão-ouro para avaliação do desenvolvimento infantil (ARIAS et al., 2011; 
KWUN et al., 2015; MOREIRA; FIGUEIREDO, 2013). 

Procedimentos para Coleta de Dados
Inicialmente, foi realizado um levantamento dos dados pessoais tais como: nome, gênero, 

idade da criança, idade gestacional do nascimento, idade que iniciou-se o tratamento fisioterapêutico 
no programa de estimulação precoce e diagnóstico médico, por meio de consulta no prontuário e/ou 
perguntas dirigidas aos responsáveis da criança. 

Em seguida, foi aplicada a Escala Bayley-II, somente a escala Motora, a qual é composta 
por grupos de itens para cada faixa etária.  Antes de aplicar a avaliação, realizou - se o cálculo da idade 
corrigida para dois participantes, e a seleção dos itens referentes à idade cronológica de cada criança. 

 Para cada item registrado no formulário da escala motora, a criança avaliada recebia uma 
nota (0 ou 1) de acordo com o desempenho obtido. Ao término da aplicação dos testes, executou – se 
a somatória dos pontos de acertos da criança, escore bruto (raw score - RS) para classificação da idade 
motora de desenvolvimento. 
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Após intervalo de cinco meses a partir da primeira avaliação, foi realizada reavaliação 
para verificar a evolução do desenvolvimento motor dos participantes, que estavam em tratamento na 
Fisioterapia.

A avaliação e reavaliação foram realizadas por duas fisioterapeutas, em uma sala de atendimento 
da estimulação precoce da fisioterapia, a qual apresentava boa iluminação e ventilação, somente com o 
material do kit da escala Bayley referente aos testes da idade correspondente de cada criança.

Análise de Dados
Para classificação na escala BSID-II motora, foi utilizado o número de testes em que a criança 

recebeu crédito, somados ao número de testes equivalente a idades menores para cálculo do escore bruto. 
O RS foi convertido em pontos padronizados, para obtenção do index score (IS), com uma 

média de 100 e um desvio padrão de 15. Com base no IS, as crianças foram classificadas como portadoras 
de desempenho acelerado (IS≥115), desempenho dentro dos limites normais (IS 85 a 114), desempenho 
levemente atrasado (IS 70 a 84) ou significativamente atrasado (IS≤69). O IS motor indica o desempenho 
da criança em relação a sua idade. Pode-se analisar o desempenho de um item ou de um conjunto de itens 
isolados. 

De acordo com a idade cronológica ou corrigida da criança, o escore bruto (Raw Score) foi 
convertido em escore escalar (scaled score), que representa o desempenho da criança em determinado 
subteste em relação a outras crianças da mesma idade. No caso da escala motora, composta pelos subtestes 
motores fino e grosseiro, os escores escalares foram somados, para depois serem convertidos em escore 
composto (composite score) motor. 

Para análise dos resultados, foi realizada comparação dos valores de RS e IS de cada participante, 
entre a primeira e segunda avaliação.

Resultados e Discussão
Este estudo buscou avaliar o desenvolvimento motor de crianças com SD, em um programa 

de Estimulação Precoce com intervenção fisioterapêutica.
O score bruto (raw score –RS) obtido por cada participante, na primeira e segunda avaliação, 

permitiu identificar a idade motora de cada um, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 -  Idade motora dos participantes obtida a partir do Raw score
Participantes Raw Score 

Inicial
Raw Score 

Final
Idade Motora Inicial

(Meses)
Idade Motora Final

(Meses)

P1 18 35 02 05
P2 22 46 03 07
P3 40 60 06 10
P4 54 62 08 11
P5 70 78 15 20
P6 71 83 15 23

Fonte: elaboração própria
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Segundo Pereira e Tudella (2009), os programas de intervenção precoce têm apresentado 
bons resultados, na evolução sensório-motora de bebês atípicos. Nos dados da tabela acima, é possível 
observar, que todos os participantes do estudo, apresentaram evolução da idade motora, mediante o 
aumento do score bruto na segunda avaliação, realizada após cinco meses de intervenção fisioterapêutica. 

Os valores de RS, convertidos em pontos padronizados, permitiu a obtenção do IS, para 
a classificação do desempenho motor de cada criança, conforme sua idade cronológica. Os resultados 
alcançados foram apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 – Dados do Index score da escala Bayley de Desenvolvimento Infantil II 
Participantes Index Score Inicial Index Score Final

P1 68 50
P2 80 79
P3 61 74
P4 72 63
P5 74 84
P6 50 58

Fonte: elaboração própria

Com base no IS, todos os participantes apresentaram atraso no desenvolvimento motor, com 
IS abaixo de 85.  O que já era esperado, pois evidencias na literatura demonstram, que as crianças com 
SD, atingem os marcos motores básicos mais tardiamente que as crianças com desenvolvimento típico. 
(SANTOS, 2008).  

O estudo de Pereira, Sankako e Braccialli, (2015) ao utilizar a avaliação Bayley em crianças com 
SD, também apontou significativo atraso no desenvolvimento motor, da maioria das crianças avaliadas.

Os participantes P3, P5 e P6 aumentaram o IS na segunda avaliação, porém, apenas P3 teve 
sua classificação de desempenho modificada: de - desempenho significativamente atrasado para levemente 
atrasado. Cabe ressaltar, que cada criança desenvolve habilidades no seu próprio ritmo, e apresenta seus 
pontos fortes e suas necessidades individuais, além disso, as experiências vividas no lar, na escola e na 
sociedade como um todo podem ser diferentes (FERREIRA et al., 2009; GÓES et al., 2015). 

Apesar de apresentar um desempenho significativamente atrasado para sua idade cronológica, 
com IS abaixo de 69, P6 foi quem teve maior evolução na idade motora. Na primeira avaliação, estava 
com 15 meses e na segunda com 23 meses.  É possível observar, que as crianças com SD podem progredir 
nas suas habilidades motoras, com estimulação do meio facilitada por profissional da área.

O participante P2, apresentou score mais próximo dos valores dentro da normalidade. 
Iniciou o tratamento fisioterapêutico com 02 meses, e segundo relato da mãe, o filho é bem estimulado 
em casa, fato que pode ter contribuído para que a sua idade motora, estivesse mais próxima da sua idade 
cronológica, uma vez que a intervenção precoce prioriza os primeiros quatro meses de vida do bebê, para 
se obter respostas motoras mais semelhantes ao padrão de normalidade, favorecida pelo trabalho que a 
família realiza em domicílio (COPPEDE et al., 2012; FERREIRA et al., 2009). 
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P1, também iniciou a intervenção nos dois primeiros meses de vida, no entanto, apresentou 
atraso significativo no desenvolvimento. Este participante apresentava alteração cardíaca; Comunicação 
Inter ventricular 3 mm além, de importante alteração de tônus. Algumas vezes, a presença de patologias, 
como a malformação cardíaca, pode retardar o início (DÉA, 2009), ou limitar a intervenção precoce, 
devido às condições cardiovasculares (OLIVEIRA; TONON, 2009).

Conforme os resultados demonstrados na tabela 2, P4 apresentou piora na classificação 
do desempenho motor, de leve atraso no desempenho, para significativo atraso. Situação que pode ser 
justificada, pelo fato do participante ter se ausentado da terapia durante um mês, pois precisou passar 
por um procedimento cirúrgico. Entretanto, evoluiu três meses, no que se refere a idade motora. O fato 
do participante, ter se beneficiado da intervenção, na maioria dos meses estipulados até a reavaliação, 
pode ter contribuído para melhora da sua idade motora, entretanto, o seu desempenho piorou quando 
analisado em relação a sua idade cronológica.

Diante do contexto apresentado, a individualidade de cada criança é um importante fator, que 
pode ser considerado na avaliação do desempenho motor, pois as crianças com SD apresentam diferenças, 
no que se refere ao potencial genético, características raciais, familiares e culturais, os quais interferem no 
processo de aquisição das habilidades motoras (SILVA; KLEINHANS, 2006; SCHWARTZMAN, 1999). 

Conclusão
Os resultados deste trabalho demonstraram, que todas as crianças avaliadas, apresentaram 

atraso no desenvolvimento motor. Contudo, todas tiveram evolução da idade motora após intervenção 
fisioterapêutica, o que evidencia a importância da fisioterapia ser iniciada precocemente em indivíduos 
com SD.
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