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Resumo 

 

Introdução: Síndrome de Down (SD) é causada por um erro na divisão genética, observando uma 

trissomia no cromossomo 21, caracterizando-se por atraso no desenvolvimento psicomotor e 

alterações fenotípicas. O tratamento fisioterapêutico é indicado desde o nascimento, visando 

estimular a aquisição das etapas do desenvolvimento neuromotor da criança, proporcionando 

oportunidades para a elaboração de funções mais complexas. Objetivo: Analisar a importância da 

fisioterapia no atendimento à criança com SD. Métodos: Realizou-se uma revisão de literatura 

utilizando as bases de dados Google, Scielo e Bireme, com artigos entre os anos de 2007 a 2015. 

Resultados: Foram encontrados 29 artigos, dentre eles 15 incluídos e 14 excluídos por diferentes 

motivos. Conclusão: A fisioterapia é fundamental no cuidado à criança com SD, pois estimula junto à 

equipe multiprofissional e à família, o desenvolvimento global destas crianças, respeitando o seu 

tempo e valorizando suas potencialidades, além de atuar como educador em saúde junto á família, 

com objetivo de prevenção e promoção da saúde da criança com SD e seu núcleo familiar. 

 

Descritores: Síndrome de Down; Fisioterapia; Tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

Introduction: Down Syndrome (DS) is caused by an error in the genetic division, with alteration in the 

chromosome 21, where we can see a psychological and motor delay in the development and 

phenotype alterations. The physiotherapeutic treatment is recommended since the moment the child is 

born, in order to stimulate the acquisition of the stages in the neuromotor growth in the child, 

promoting opportunities for the elaboration of more complex functions. Objective: Analyze the 

importance of the physiotherapy in the care of children with DS. Methods: We conducted a literature 

review using the databases Google, Scielo, and Bireme with articles between the years 2007 to 2015. 

Results: We found 29 articles in total, 15 of them were included and 14 excluded for different 

reasons. Conclusions: Physical Therapy is fundamental in the care of a children with DS, for it 

stimulates the global development of these children, along with the multiprofessional team and the 

family, respecting their time and favoring their potentials, in addition to acting to educate the family on 

health so as to prevent problems and promote the health of the children with DS and their nuclear 

family. 

 

 

Keywords: Down syndrome; Physiotherapy; Treatment 



4 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

A Síndrome de Down (SD) é determinada pela presença de um cromossomo 21 extra, que é 

responsável pelas características físicas e fisiológicas as quais resultam em atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor1. Este atraso seria atribuído às alterações do sistema nervoso 

decorrentes da síndrome, dificultando a produção e o controle de ativações musculares apropriadas. 

Além do atraso nas questões motoras, a criança com SD apresenta dificuldades de adaptação social, 

de integração perceptiva, cognitiva e proprioceptiva2. 

Uma das características principais da SD, 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, mas ela permanecerá presente por toda a vida, em graus 

diferentes3. 

Atualmente, os limites no desenvolvimento das crianças com SD não estão firmemente 

estabelecidos, e dependem da competência dos programas terapêuticos apresentado a elas4. O 

tratamento precoce é indicado como uma forma de aumentar a interação do organismo com o 

ambiente, obtendo respostas motoras próximas ao padrão da normalidade e prevenindo a 

aprendizagem de padrões anormais de movimento e postura2. 

A fisioterapia atua na estimulação da aquisição das etapas do desenvolvimento neuromotor, 

explorando o potencial destas crianças, preparando-as para uma função motora mais complexa 

posteriormente a fim de proporcioná-las maior qualidade de vida e maior longevidade5. 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a importância da fisioterapia no atendimento à 

criança com SD, através de uma revisão de literatura. A pesquisa desenvolve-se pela necessidade de 

atualização sobre o tema. 
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Materiais e Métodos 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, por meio da busca de dados nos sites disponíveis na 

internet: Google, Scielo e Bireme, a maioria publicada no período de 2010 a 2015, foi incluída dois 

artigos de 2007 e um de 2008 para complementar a pesquisa. 

Foram selecionados os artigos que utilizassem os seguintes temas: Síndrome de Down, 

Importância da fisioterapia na SD, Atuação fisioterapêutica na SD. Os descritores utilizados foram: 

Síndrome de Down, Fisioterapia e Tratamento, combinados da seguinte forma: Fisioterapia no 

Tratamento da Síndrome de Down e Fisioterapia na Síndrome de Down. 

No total foram encontrados 29 artigos sobre o tema, porém 15 foram incluídos na pesquisa e 

14 excluídos.Dos artigos encontrados, um foi do Bireme, cinco no Scielo e o restante no Google. 

Os artigos incluídos foram de variados tipos de estudos como: estudo transversal, piloto, 

qualitativo, quantitativo, prospectivo, intervencionista, descritivo, observacional, revisão de literatura e 

estudo de caso, sendo selecionados aqueles que tinham relação com a importância da fisioterapia na 

SD. 

Foram considerados como critérios de exclusão aqueles que fossem trabalhos de conclusão 

de curso de graduação, artigos com indivíduos adultos e artigos que não abordassem 

especificamente o tema proposto. 

Foi feita uma leitura seletiva e aprofundada dos artigos escolhidos e partes importantes foram 

utilizadas para embasamento teórico. 
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Resultados 

 

Dos artigos selecionados os mais relevantes estão dispostos na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Artigos mais relevantes da pesquisa. 

Artigo Referências Métodos Resultados 

A aquisição da 

motricidade em crianças 

portadoras de SD que 

realizam fisioterapia ou 

praticam equoterapia. 

Torquato JÁ, Lança AF, 

Pereira D, Carvalho FG, 

Silva RD.  

Fisioterapia Movimento, 

2013.  

Estudo transversal com 

33 pacientes divididos em 

dois grupos. 

Houve melhora nos dois 

grupos, porém mais 

evidente no grupo que 

realizou a fisioterapia 

convencional6. 

Os efeitos da equoterapia 

como recurso terapêutico  

associado com a 

psicomotricidade em 

portadores de SD.  

Schelbauer CR,  

Pereira PA. 

Revista  

interdisciplinar, 2012. 

Estudo prospectivo, 

quantitativo e  

intervencionista. Cinco 

pacientes com SD; 10 

sessões, duas vezes por 

semana com duração de 

30 minutos; dois meses 

de tratamento. 

Houve melhora na 

motricidade fina e global, 

equilíbrio estático e 

dinâmico e nas fases da 

marcha7. 

Shantala no 

desenvolvimento 

neuropsicomotorem 

portador da SD. 

Carvalho RL, Moreira TM, 

Pereira MAG. 

Pensamento Plural: 

Revista Científica da 

UNIFAE, 2010. 

Estudo de caso  

Um paciente; 20 sessões 

com duração de 50 min. 

A Shantala contribuiu de 

forma positiva para o 

comportamento motor da 

criança estudada8. 

Hidrocinesioterapia no 

tratamento 

fisioterapêutico de um 

lactente com SD: estudo 

de caso. 

Toble AM, Basso RP, 

Lacerda AC, Pereira K, 

Regueiro EMG. 

Fisioterapia Movimento, 

2013. 

Estudo de caso. 

Lactente do sexo 

masculino, um ano e 

quatro menos de idade. 

Propiciou melhora no 

desempenho motor nas 

posturas 

antigravitacionais, prona e 

sentada9. 
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Tabela 1 – Artigos mais relevantes da pesquisa. 

Artigo Referências Métodos Resultados 

Aquisição do sentar 

independente na SD 

utilizando o balanço. 

Godzicki B, 

Silva PA, 

Blume LB. 

Fisioterapia Movimento, 

2010. 

Pesquisa descritiva do 

tipo estudo de caso. 

Três crianças, sexo F, 

frequência de três vezes 

por semana, 30 minutos a 

sessão. 

Os pacientes do estudo 

adquiriram o sentar 

independente antes do 

tempo descrito pela 

literatura10. 

Desempenho motor e 

sensorial de lactentes 

com e sem SD: estudo 

piloto. 

Campos AC, Coelho MC, 

Rocha NACF. 

Fisioterapia e Pesquisa, 

2010. 

Estudo piloto de caráter 

transversal. 

Oito lactentes,sendo 

quatro com SD e quatro 

normais, com 24 

semanas. 

Os lactentes com SD 

interagem com menos 

frequência em atividades 

de interação com o 

ambiente11. 

Perfil do atendimento 

fisioterapêutico às 

crianças com SD até os 

três anos de idade em 

instituições 

especializadas. 

 

 

Morais KDW  

Mestrado Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 

2010. 

Estudo qualitativo, 

através de coleta de 

dados por entrevistas 

com 11 fisioterapeutas. 

Os profissionais utilizam o 

conceito Bobath, a família 

participa do atendimento 

com duração de 30 min, 

duas vezes por semana5.  

A intervenção 

fisioterapêutica no 

ambulatório de cuidado a 

pessoa com SD no 

Instituto de Medicina 

Física e Reabilitação HC 

FMUSP. 

Almeida MD, 

Moreira MCS,  

Tempski PZ. 

Acta Fisiatra, 2013. 

Estudo observacional. O acompanhamento 

fisioterapêutico é 

fundamental, pois 

estimula o 

desenvolvimento motor e 

atua como educador em 

saúde junto à família1. 
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Discussão 

 

De acordo com Mattos e Bellani, a estimulação precoce, sustentada pela adesão familiar no 

tratamento e nos mecanismos da plasticidade neural é de suma importância para o desenvolvimento 

global das crianças com SD. A fisioterapia auxilia a criança a alcançar as etapas de seu 

desenvolvimento da forma mais adequada possível, buscando a funcionalidade na realização das 

atividades diárias e na resolução de problemas2. 

Segundo Araruna, Lima e Prumes, a fisioterapia está voltada para a elaboração de propostas 

que estejam de acordo com as necessidades do paciente e com problemas referentes aos ajustes 

posturais frequentes na SD, como os atrasos motores12.O fisioterapeuta é indispensável no trabalho 

de crianças com síndrome de Down, a fim de direcionar a facilitação das atividades motoras 

adequadas para cada criança, conforme a idade cronológica2. 

Dentre os instrumentos de intervenção fisioterapêutica encontrados nos artigos, destacam-se 

a Equoterapia, Massagem Shantala e a Hidrocinesioterapia. De acordo com artigos pesquisados 

estas técnicas apresentaram resultados positivos com melhora no desenvolvimento motor e cognitivo 

dos pacientes6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. 

 Barreto, Gomes, Silva e Gomes concluíram através de seu estudo que a Equoterapia foi de 

extrema importância não somente para facilitar a aquisição das funções psicomotoras, como também, 

benefícios físicos, psíquicos e sociais, promovendo ajustes tônicos, equilíbrio e postura, flexibilidade, 

lateralidade, noção espaço-corporal e temporal, atenção e memória, coordenação motora global e 

fina, mudança no perfil de personalidade e socialização nos portadores de SD14.  

A Massagem Shantala por sua vez, em estudo de caso realizado por Carvalho, Moreira e 

Pereira obteve resultados positivos pela evolução em vários aspectos do comportamento motor, 

como desenvolvimento da linguagem, melhora da preensão manual e da transferência manual de 

objetos, melhora do controle cefálico, de tronco e de apoio para marcha, assim como da qualidade do 

sono8. 

Os benefícios da Hidrocinesioterapia no estudo de Toble, Basso, Lacerda, Pereira e 

Regueiro, foi o de oferecer, pelos princípios físicos da água, um ambiente propício para a estimulação 

sensorial do lactente e o aprimoramento do controle e do fortalecimento dos músculos do tronco, 

resultando em melhor desempenho motor nas posturas antigravitacionais, prona e sentada9. 
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Outras formas importantes de estimulação que oferecem resultados satisfatórios são através 

da utilização de brinquedos coloridos e sonoros que estimulam a visão, a audição e a coordenação 

de movimentos no bebê, exercícios específicos de equilíbrio com o uso da bola de Bobath e da 

prancha de equilíbrio. O uso de redes, balanços e brincadeiras com o corpo devem ser estimulados e 

orientados à família. Assim, desde cedo a criança deverá experimentar estas sensações, tanto na 

terapia, como em casa3. 

Diante da grande variação das habilidades e dificuldades da criança com SD, programas 

individuais de fisioterapia devem ser elaborados e nestes enfatizada a melhoria do desenvolvimento 

motor de cada criança e a motivação necessária para o desenvolvimento destas15. A inserção da 

família como parte ativa do tratamento, é fundamental demonstrando que a troca de informações dos 

terapeutas com os pais é relevante para que estes entendam a importância da terapia continuada e 

da prática funcional para a aprendizagem da função motora2. 

Os estudos revisados neste trabalho foram todos afirmativos da importância da fisioterapia no 

cuidado à criança com SD, proporcionando o desenvolvimento, não apenas motor como também 

global da criança, reduzindo os prováveis atrasos e aproximando o máximo possível do 

desenvolvimento normal, buscando dar a essas crianças a maior independência possível. Uma 

criança quando adequadamente estimulada, que não fica escondida dentro de casa, mas que 

participa da vida social e familiar pode ter um desenvolvimento motor mais satisfatório4. 
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Conclusão 

 

A fisioterapia é fundamental no cuidado à criança com SD, pois estimula junto à equipe 

multiprofissional e à família, o desenvolvimento global destas crianças, respeitando o seu tempo e 

valorizando suas potencialidades, além de atuar como educador em saúde junto á família, com 

objetivo de prevenção e promoção da saúde da pessoa com SD e seu núcleo familiar. 
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