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introdução
A Síndrome de Down é a anormalidade cromossômica mais frequente nos dias atuais. Essa 

desordem genética é atribuída a alterações durante os processos mitóticos e meióticos, resultando em 
anormalidades cromossômicas (PASTERNAK, 2002), podendo ocorrer de três maneiras: (1) Trissomia 
do 21, todas as células possuem 3 cromossomos 21; (2) Mosaico, 0,5 a 1% das células são comprometidas 
e o restante normais e (3) Translocação, na qual parte ou todo cromossomo extra se encontra ligado a um 
outro cromossomo. (CUNNIGHAM, 2008; SOBRINHO, GONÇALVEZ, SOUTINHO, 2008).

De acordo com o Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca 
de 45 milhões de pessoas possuem alguma deficiência física ou mental no Brasil. Destas, estima-se que 
300 mil tenham Síndrome de Down, que ocorre com uma prevalência de 1 para cada 600 nascimentos 
aproximadamente.

O diagnóstico clínico pode ser realizado no período imediato ao nascimento, porém o interesse 
nas avalições da síndrome só foi intensificado no século XIX, quando foram observadas necessidades com 
relação ao estabelecimento de critérios claros para a identificação dos casos (PACANARO, SANTOS, 
SUEHIRO, 2008). 

As características fenotípicas das crianças com síndrome de Down são variadas, podendo apresentar: 
hipotonia, baixa estatura, hiperflexibilidade das articulações, mãos pequenas e largas com prega palmar 
única, face larga e achatada, olhos distantes um do outro, nariz pequeno com base nasal achatada, baixa 
implantação das orelhas, língua projetada para fora da boca, palato ogival, cardiopatia congênita, genitais 
hipodesenvolvidos, excesso de pele na nuca, cabelo liso e ralo. (PUESCHEL, 1999; SCHWARTZMAN, 
1999).

Apesar da maioria das características físicas, cognitivas e comportamentais serem comum entre os 
indivíduos com síndrome de Down, sabe-se também que existe uma grande variabilidade individual, que 
é explicada pelos diferentes níveis de desenvolvimento e adaptação social encontrados em todo o mundo 
(MALGARIN et al., 2006; SANTOS, WEISS e ALMEIDA, 2010).

Entretanto, nem todas as crianças com síndrome de Down apresentam todos estes fenótipos; a 
deficiência mental é a única característica presente em todos os casos (ANTONARAKIS et. al., 2004). 
O diagnóstico prévio possibilita a intervenção precoce, tanto para a criança quanto para seus familiares 
(REIMAND et. al., 2003).
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No que diz respeito à qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down, observa-se melhora 
com relação à expectativa de vida que era de apenas nove anos em 1920, chega, hoje, até 56 anos em países 
desenvolvidos. No Brasil, não existem dados precisos sobre a expectativa de vida de pessoas com síndrome 
de Down, mas acredita-se que esteja em torno dos 50 anos (DIBAI FILHO et al., 2010; MARQUES e 
NAHAS, 2003).

Com relação ao desenvolvimento motor da criança com síndrome de Down, nos primeiros anos 
de vida, segundo Rogers e Coleman (1992), mostra-se atrasado, da mesma forma que as demais áreas do 
desenvolvimento; e a presença de hipotonia muscular nestas crianças exerce influencia com relação a este 
atraso motor. 

Por ser a infância um período em que são observadas e processadas mudanças do desenvolvimento 
a partir de evoluções no desempenho motor, na capacidade de fazer operações cognitivas e constituir 
habilidades sociais (BORTOLOTE e BRÊTAS, 2008; BRASIL, 2002), as atividades de autocuidado 
acabam ocupando um lugar de destaque nessa trajetória (BRASILEIRO et.al., 2009; GEBRAEL; 
MARTINEZ, 2011, SANCHES; VASCONCELOS, 2010; WONG; WONG, 2007).

As atividades de vida diária (AVD) são de suma importância e orientam ao cuidado com o próprio 
corpo em seu cotidiano, sendo fundamentais para que o indivíduo viva no mundo social, permitindo 
assim, sobrevivência básica e bem-estar (AOTA, 2008; AYUSO, 2007), além de ser decisivas na formação 
do senso de autonomia no indivíduo durante a infância (CANIGLIA, 2005; CREPEAU, COHN, 
SCHELL, 2003).

Elas são divididas nas categorias: banho, controle de esfíncteres, vestir-se, comer, alimentação, 
mobilidade funcional, cuidado com equipamentos pessoais, higiene e autocuidado, atividade sexual e o 
uso do vaso sanitário (AOTA, 2015). Ainda conforme a AOTA, cabe ao terapeuta ocupacional avaliar a 
independência e funcionalidade na realização das AVD visando maior qualidade de vida, promoção de 
autonomia para o paciente em diferentes faixas etárias, realizar a prescrição de adaptações e dispositivos, 
o treinamento funcional e orientações, para potencializar o desempenho e ampliar a participação nestas 
atividades. 

As AVD, também conhecidas como “atividades pessoais da vida diária”, “atividades básicas da 
vida diária” ou “atividades de vida diária”, correspondem às várias atividades que remetem aos cuidados 
pessoais e mobilidade do indivíduo (TEIXEIRA, 2003). Assim como acontece com as atividades de 
autocuidado, considera-se que é na infância que as primeiras experiências com as AVD acontecem, sendo 
possível observá-las desde os anos iniciais, quando a criança ainda é completamente dependente das ações 
de um cuidador que seja continente às suas demandas. As AVD são as tarefas que uma pessoa precisa 
realizar para cuidar de si, tais como: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, andar, comer, passar da cama 
para a cadeira, mover-se na cama e ter continências urinária e fecal. (KOOGAN, 2011).

As atividades voltadas para o cuidado com o próprio corpo são condutas rotineiras comuns a 
diferentes épocas e culturas, sendo fundamental para a sobrevivência humana O Catálogo de Avaliação 
do Nível de Independência de Crianças de 4 a 8 anos nas AVD proposto por Matsukura e Marturano 
(2001) é um instrumento que busca contribuir para a compreensão do processo de desenvolvimento 
sem a presença de disfunções; servir como parâmetro de correspondências para crianças que apresentem 
atrasos na autonomia; balizar o processo de avaliação em terapia ocupacional; e contribuir para estabelecer 
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planos de intervenção. O catálogo focaliza quatro habilidades básicas- alimentação, higiene, vestuário e 
comunicação. (MATSUKURA; MARTURANO, 2001). Este estudo tem os seguintes questionamentos: 
qual o nível de independência funcional de crianças com síndrome de Down nas AVD e como o familiar 
responsável percebe essa situação?

objetivo
O presente estudo tem como objetivo descrever o nível de independência de crianças com 

Síndrome de Down nas atividades de vida diária, na perspectiva materna. 

método
aspectos éticos

Os participantes da pesquisa receberam todas as informações pertinentes ao projeto, como: 
objetivos, procedimentos de coleta de dados, tempo de duração, resguardo da privacidade do participante 
e utilização dos dados para fins científicos, sendo após os esclarecimentos convidados a assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido, confirmando anuência.

O presente estudo obteve aprovação no comitê de ética sobre o parecer nº 7658147.1.0000.5406 
da faculdade de filosofia e ciências, UNESP Marília.

local da pesquisa
A pesquisa foi realizada no Centro de Estudos da Educação e da Saúde (CEES), que é a unidade 

auxiliar que funciona como uma clinica escola para apoio dos estágios dos cursos de fisioterapia, terapia 
ocupacional e fonoaudiologia de uma universidade pública do interior do estado de São Paulo.

Participantes
Foram selecionadas sete crianças com idade de 4 a 8 anos, do sexo feminino e masculino, com 

diagnóstico médico de Síndrome de Down, bem como os seus pais. Para participar da pesquisa foram 
convidados pais de crianças que estivessem sendo atendidas pelo CEES no programa de aprimoramento 
profissional.

Foram excluídas da pesquisa as crianças que não se encontravam na faixa etária ou que os pais 
não possuíssem disponibilidade para participar da pesquisa. A Faixa etária foi delimitada para atender aos 
critérios do Instrumento de coleta de dados utilizado que é de 4 a 8 anos.

materiais
O material utilizado foi o protocolo de avaliação intitulado Catálogo de Avaliação do Nível de 

Independência de Crianças de 4 a 8 anos nas Atividades de Vida Diária.

coleta de dados
Foi proposto aos pais que respondessem as questões contidas no Catálogo de Avaliação de 

Independência de Crianças de 4 a 8 anos nas Atividades de Vida Diária de acordo com a idade de seu filho 
ou de sua filha, com a presença do pesquisador, enquanto a criança era atendida no CEES. O instrumento 
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conta com questões sobre: alimentação (se a criança consegue alimentar-se sozinha, utiliza talheres de 
forma correta, consegue deglutir sólidos e líquidos e consegue servir-se sozinha); higiene (sabe utilizar o 
banheiro de forma correta e independente, banha-se sozinha, lava as mãos e o rosto sozinha, como escova 
os dentes); vestuário (consegue colocar, tirar e amarrar os sapatos, colocar e tirar roupas); o instrumento 
não considera as características do ambiente para a realização da atividade, considera apenas a atividade 
distinta; linguagem (utiliza palavras, sentenças ou fala fluente); e comunicação (se utiliza gestos).

No final do catalogo é proposto aos pais levantarem algumas observações, sem nenhuma pergunta 
especifica. 

Conforme instrução do instrumento, para a avaliação, os pais pontuaram cada item por meio 
de cinco graus, que variaram entre “realiza sem ajuda física ou verbal” até o “não realiza”. O catálogo foi 
subdividido em faixas etárias, sendo as subdivisões em: 4 a 5 anos, 5 a 6 anos, 6 a 7 anos e 7 a 8 anos.

Com relação à comunicação da criança, neste estudo adotou-se a classificação trazida pela 
Associação Americana de Terapia Ocupacional (2015), que contempla a comunicação e a linguagem no 
item “gerenciamento de comunicação” na categoria  Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), 
definindo comunicação como a ação de enviar, receber e interpretar uma informação usando variedade 
de sistemas e equipamentos, como ferramentas para escrita, telefones, teclados, computadores, tablets, 
pranchas de comunicação, luzes de chamadas, escrita em Braile, entre outros. Desta forma, no quesito 
“comunicação” durante a entrevista foi realizadas as seguintes questões norteadoras:

•	 Como é a comunicação da criança com os pais?
•	 Como é a comunicação da criança com outros interlocutores?

registro da coleta de dados
O registro será feito através de anotações simultâneas do Catalogo de Avaliação do Nível de 

Independência de crianças de 4 a 8 anos nas atividades de vida diária, que é composto de perguntas 
alternativas qualitativas.  

análise de dados
A análise dos dados desse estudo é de natureza quantitativa, e contemplou os resultados obtidos 

no Catálogo de Avaliação do Nível de Independência de Crianças de 4 a 8 anos nas Atividades de Vida 
Diária, por meio de análise estatística. 

análise estatística das avaliações 
O primeiro procedimento de análise enfocou a pontuação de cada catálogo respondido pelos pais. 

Este procedimento ocorreu seguindo as pontuações estabelecidas no Catálogo de Avaliação do Nível de 
Independência de Crianças de 4 a 8 anos nas Atividades de Vida Diária. 

Os critérios de pontuação aconteceram a partir da somatória dos pontos obtidos em cada avaliação 
de atividade de vida diária, dividindo-se essa soma pelo número total de questões, obtém-se a “média”. 
As crianças que não apresentaram linguagem oral fluente em relação à sua faixa etária receberam um 
acréscimo em sua nota de acordo com sua forma de comunicação. As crianças que se comunicam com 
verbalizações e gestos, apenas com a mãe: 4 pontos; pessoas conhecidas: 3 pontos; estranhos: 2 pontos; 
crianças que se comunicam apenas com gestos ou de forma não-verbal, apenas com a mãe: 5 pontos; 
conhecidos: 4 pontos; estranhos: 3 pontos. Após o acréscimo destas notas, divide-se o valor total pelo 
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número de questões. Após calcular o valor da média, classificou-se a criança de acordo com a nota obtida, 
sendo assim, de 1 a 1,9 a criança foi considerada independente, de 2 a 4 semi-independente, 4,1 a 5 
dependente (MATSUKURA; MATURANO, 2001).

resultados e discussão
Em relação à caracterização dos participantes, a tabela 1 e a tabela 2 identificam perfil dos 

envolvidos neste estudo. A tabela 1 identifica as mães de crianças com diagnóstico de Síndrome de Down 
que participaram do estudo.

Perfil dos participantes  

Tabela 1 – Dados de caracterização das mães.

Participantes idade Profissão estado civil
M1 60 anos Lavrador Casado
M2 48 anos Auxiliar de Serviços Gerais Casada
M3 45 anos Do lar Casada
M4 37 anos Massoterapeuta Casada
M5 46 anos Advogada Casada
M6       32 anos    Auxiliar de enfermagem Casada
M7 45 anos Oficial de Justiça Casada

Fonte: elaboração própria

De acordo com a tabela 1 é possível observar que todas as mães possuem idade superior a 32 anos, 
e na grande maioria são empregadas e trabalham fora. Penrose (1961), afirma que o aumento da taxa de 
síndrome de Down em progênie de mães cuja idade ultrapassa 35 anos é devido aos seus óvulos também 
envelhecerem, diminuindo assim a capacidade de fertilização pelos espermatozoides. Outro fator a ser 
ponderado é que a fertilização desses óvulos está associada a um risco maior de alterações genéticas. Por 
exemplo, alterações cromossômicas, como a Síndrome de Down, são mais comuns em crianças nascidas 
de mulheres mais velhas. Há um aumento contínuo no risco desses problemas cromossômicos conforme 
a mulher envelhece.

Tabela 2 – Dados de caracterização das crianças. 

Participantes idade sexo escolaridade tempo em terapia 
C1 5 anos Masculino Maternal I 2 anos
C2 4 anos Masculino Maternal I 2 anos
C3 7 anos Feminino 2º ano do ensino fundamental 6 anos
C4 5 anos Masculino Maternal II 1 ano
C5 8 anos Feminino 3ºano do ensino fundamental 7 anos
C6 4 anos Feminino Maternal II 3 anos
C7 9 anos Feminino 1º ano do ensino fundamental 2 anos

Fonte: elaboração própria
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De acordo com a tabela 2 é possível observar que todas as crianças frequentavam a escola regular e 
que todas eram acompanhadas em mais de uma área no CER/CEES. Além disso, observa-se que a relação 
entre a seriação e a escolaridade é incompatível em alguns dos participantes. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a educação infantil é a primeira 
etapa da educação básica e abrange a creche e a pré-escola para as crianças de 0 a 5 anos. As outras fases 
do ensino básico são o ensino fundamental dos 6 aos 14 anos e o ensino médio dos 15 aos 17 anos. Os 
participantes estão na etapa escolar correta, porém a seriação de alguns varia, em um dos casos a criança 
está com atraso de 3 anos com relação a seriação.

classificação das crianças de acordo com a avaliação 

Tabela 3 – Classificação das crianças 
Categorias Frequência absoluta Frequência relativa 
Dependentes 1 14,28%
Semi-independentes 5 71,44%
Independentes 1 14,28%
Total 7 100%

Fonte: elaboração própria

De acordo com os dados apresentados na tabela 3, é possível observar que apenas uma criança é 
independente, e diante disso foi observado que é a única criança participante da pesquisa que apresenta 
comportamento inadequado, porém é uma criança ativa que realiza diversas atividades durante o dia 
como natação, e acompanhamento com terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Também observamos 
que apenas uma criança é classificada como dependente, e esta criança é moradora de zona rural da cidade 
na qual foi realizada a coleta. Em razão da dificuldade de acesso ao serviço, ela frequenta apenas um 
atendimento semanal. 

O desempenho funcional de uma criança é diretamente influenciado pelas características dos 
contextos físico e social. Mensurar o impacto que a doença ocasiona na vida da criança e de sua família 
tem sido um desafio para os profissionais que lidam com este paciente. (BRASILEIRO et al, 2009). 

Com relação aos participantes da presente pesquisa, constatou-se que as crianças que possuem 
um atraso com relação ao desempenho nas atividades de vida diária são crianças que estão localizadas em 
zonas rurais e de baixa renda.

Araújo e Galvão (2007) evidenciam a importância das atividades de vida diária para o 
desenvolvimento da criança. Segundo as autoras muitas vezes as AVD, requerem um padrão motor 
complexo, coordenação motora fina e constantes adaptações da postura, portanto, mesmo que a criança 
realize algumas atividades em um espaço de tempo maior do que eventualmente poderia ser requerido, 
os pais devem permitir que ela participe da execução e tomada de ações. Diante disso é possível concluir 
que os pais que são superprotetores acabam de certa forma atrapalhando as crianças para que seu 
desenvolvimento seja adequado, já que as mesmas não criam experiências e não adquirem as habilidades 
através da repetição. 
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De acordo com os resultados obtidos na aplicação do Catálogo de Avaliação do Nível de 
Independência de Crianças de 4 a 8 anos nas Atividades de Vida Diária, observou-se que as crianças 
apresentaram maior dificuldade na área relacionada à independência na alimentação, como por exemplo, 
segurar talheres e com relação à higiene pessoal, como por exemplo, tomar banho e se enxugar.

Durante a aplicação do catálogo de atividades de vida diária foi observado que as mães ao 
mesmo tempo em que referem superproteção com as crianças, pois acreditam que elas necessitam de um 
cuidado redobrado, manifestam medo de a criança se tornar adulta e não ser totalmente independente, 
identificando-se nesses casos um estado de ambiguidade das famílias em relação ao seu papel no processo 
de treinamento de habilidades da criança com síndrome de Down para a sua independência nas AVD. 

Moura et al. (2004), em ampla pesquisa em psicologia do desenvolvimento que avaliou o 
conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil em crianças ditas normais, demonstraram que 
os pais que apresentam melhor conhecimento em relação às etapas da evolução da criança conseguem 
executar com mais eficiência as práticas de cuidado com o filho, e isto interfere de forma positiva no 
desenvolvimento da criança.

Em suma, é preciso compreender como a família e como as mães vivenciam essa experiência, o 
que o nascimento de um filho com síndrome de Down provoca em suas vidas, quais são suas necessidades, 
como ela define a situação, para que seja possível a instrumentalização profissional, no sentido de qualificar 
a assistência dos profissionais de saúde às famílias. 

O terapeuta ocupacional necessita de um olhar amplo para que, a partir do momento em que 
começarem o treinamento das AVD, possam incluir os pais nestas atividades a fim de que os mesmos 
contribuam para uma maior independência das crianças de forma adequada.

conclusão
Com o aumento da expectativa de vida das crianças em situação de cronicidade, torna-se vital a 

realização de estudos que permitam conhecer a realidade dessas famílias ao conviver com essa condição 
no contexto de vida diária, com a finalidade de identificar suas necessidades, e propor intervenções tanto 
individuais quanto coletivas de assistência. (DAMIÃO, 2002).

Os pais de crianças com Síndrome de Down possuem sobrecarga adicional em todos os níveis: 
social, psicológico, financeiro, físico. Os cuidados diários com a criança demandam envolvimento maior, 
com acentuada preocupação quanto ao seu desenvolvimento, aos cuidados em longo prazo e ao próprio 
impacto desse cuidado sobre a vida pessoal dos familiares. Esses fatores podem causar um senso de 
limitação e restrição, resultante de compromisso prolongado e crônico de cuidado (SHAPIRO,1998). 
Além da sobrecarga, essa situação pode desencadear o estresse e a depressão, aspectos importantes no 
funcionamento individual dos membros da família, uma vez que seus efeitos refletem na dinâmica do 
grupo familiar, podendo alterar as relações entre seus membros (PEREIRA, 2006).

Diante disso o terapeuta ocupacional precisa observar qual a relação dos pais com as crianças, como 
os mesmos lidam com as atividades das crianças, e a troca de informação com os familiares também é muito 
relevante nesse processo de enfrentamento. Em alguns casos o terapeuta pode fazer o encaminhamento dos 
familiares para a psicologia, quando a família assume o papel de fazer todas as atividades para a criança isso 
é algo preocupante, pois a criança não consegue ter autonomia em suas atividades e consequentemente 
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sente dificuldade em se inserir na sociedade.  
Alguns autores corroboram ao dizer que os pais, após um período de orientações recebidas e de 

convivência com a criança, percebem-se em condições de conversar com outras famílias que estejam 
enfrentando a situação, passam a se sentir responsáveis pelos benefícios que receberam e imaginam que 
devem ajudar quem precisa (ALVES, 2004).
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