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Resumo

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura nacional e internacional referente a programas de intervenção pre-
coce relacionado ao desenvolvimento motor de crianças e adolescentes com Síndrome de Down (SD). A revisão da literatura foi conduzida
entre setembro e novembro de 2010 nas bases de dados da Pubmed, Scopus e Bireme, através dos seguintes descritores: “desenvolvimento
motor”, “intervenção motora”, “intervenção precoce”, “Síndrome de Down”, “crianças”. Para a inclusão dos estudos foram considerados
os seguintes critérios: estudos realizados no período entre 2000 e 2010, artigo original, amostra de crianças, estudos que utilizaram inter-
venção precoce com o objetivo de descrever e relacionar o desenvolvimento motor, controle motor e comportamento motor. Ao final, 12
estudos foram incluídos. Os aspectos analisados foram os seguintes: delineamento, faixa etária, tamanho da amostra, local do estudo, va-
riáveis, instrumentação, análise de dados, resultados e conclusões. A maioria dos estudos utilizou-se de delineamento longitudinal (75%).
A faixa etária variou de 10 meses a 10 anos de idade e a amostra se estendeu de 10 a 121 sujeitos. As crianças de ambos os sexos apresen-
taram níveis de desempenho motor satisfatórios após a intervenção. Desta forma, torna-se relevante desenvolver novas pesquisas a fim de
contribuir para um diagnóstico mais abrangente sobre o desempenho motor de crianças com SD.

Descritores: Desenvolvimento infantil; Intervenção precoce (Educação); Síndrome de Down

Abstract

The aim of this study was to conduct a systematic review of national and international literature relating to early intervention programs
related to motor development in children and adolescents with Down syndrome (DS). The literature review was conducted between Sep-
tember and November 2010 in the databases of PubMed, Scopus and Bireme using the following descriptors: "motor development”, “motor
intervention”, “early intervention”,“Down Syndrome”, “children”. For the inclusion of the studies considered the following criteria: studies
performed between 2000 and 2010, article original, sample of children, studies using early intervention in order to describe and relate to
motor development, motor control and motor behavior. In the end, 12 studies were included. The aspects analyzed were: design, age, sample
size, study site, variables, instrumentation, data analysis, results and conclusions. Most studies made use of a longitudinal design (75%).
Their ages ranged from 10 months to 10 years old and the sample was extended from 10 to 121 subjects. The children of both sexes had sa-
tisfactory levels of motor performance after intervention. Thus, it becomes important to develop new research in order to contribute to a
more comprehensive diagnosis on motor performance of children with Down syndrome.

Descriptors: Child development; Early intervention (Education); Down syndrome

Introdução

A Síndrome de Down (SD) foi identificada por John Langdon
Down em 18661. É estimado que 95% dos indivíduos com SD te-
nham um cromossomo 21 extra como resultado da disjunção meió-
tica ou a segregação anormal dos cromossomos durante a formação
de gametas. Dos 5% restantes, menos de 1% é devido ao mosai-
cismo somático e o restante a translocação do cromossomo 212.

Após a Síndrome de Down ser reconhecida como uma entidade
diferenciada iniciou-se os estudos para identificar as variáveis e
patologias associadas. A maioria dos indivíduos com SD apresenta
patologias associadas determinadas por fatores genéticos, como
doença crônica do coração, hipotonia muscular, déficit do hormô-
nio tireóideo e obesidade3.

A partir dos anos 70, houve uma proliferação de estudos rela-
cionados ao desenvolvimento de crianças com SD. Paralelamente,
estudos referentes ao programas de intervenção precoce direcio-
nado aos efeitos de atividades físicas em crianças com SD tem
sido alvo de profissionais e pesquisadores das áreas da saúde.

A presente revisão foi realizada entre setembro e novembro de
2010, nas bases de dados eletrônicas Pubmed (www.pubmed.com),
Scopus (www.scopus.com), e Bireme (www.bireme.br), através dos
seguintes descritores: “desenvolvimento motor”, “intervenção mo-
tora”, “intervenção precoce”, “Síndrome de Down”, “crianças”. 

Na primeira etapa, foram identificados os estudos relacionados
aos aspectos motores. Posteriormente, foram lidos os resumos e se-

lecionados os artigos que atendessem aos critérios de inclusão es-
tabelecidos para a revisão: estudos realizados no período entre
2000 e 2010, artigo original, amostra de crianças, estudos que uti-
lizaram intervenção precoce com o objetivo de descrever e rela-
cionar o desenvolvimento motor, controle motor e comportamento
motor. Optou-se por não incluir teses, dissertações e monografias,
considerando as dificuldades de uma busca sistemática. Os artigos
que atenderam aos critérios de inclusão foram lidos na íntegra a
fim de classificar e incluí-los na revisão, totalizando 12 estudos. Os
aspectos analisados nos artigos originais foram os seguintes: deli-
neamento, faixa etária, tamanho da amostra, local do estudo, variá-
veis, instrumentação, análise de dados, resultados e conclusões.

Revisão da literatura

Um estudo longitudinal procurou avaliar efeitos de um programa
de intervenção motora em 27 crianças com Síndrome de Down e
23 crianças com paralisia cerebral com idade média de 14 meses.
O nível de desenvolvimento motor foi avaliado através de uma
escala que analisa habilidades motoras grossa (Gross Motor Function
Measure – GMFM) e um instrumento que avalia o desenvolvimento
global da criança (Bayley Scales of Infant Development – BSID). A
motricidade das crianças foi avaliada antes e após 12 meses de in-
tervenção motora, sendo as variáveis dependentes o desenvolvi-
mento global da criança, o ritmo de desenvolvimento motor e a
qualidade do movimento. Foram constatadas mudanças motoras
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durante a intervenção, mas os autores concluem que esta evolução
provavelmente se apoiou no processo maturacional. Além disso,
apontam que a amostra não foi estatisticamente significativa, e que
os resultados não trazem novidades em relação aos estudos reali-
zados nos últimos 20 anos. Em outras palavras, através de análises
de regressão chegou-se à conclusão que a intervenção motora não
acelerou o desenvolvimento ou melhorou a qualidade do movi-
mento para além do que se poderia esperar com base na maturação4. 

Um estudo com propósito de estabelecer curvas de desenvolvi-
mento motor talvez possa elucidar um pouco mais sobre a variável
maturação sobre o processo de aquisição dos marcos motores em
cada faixa etária. Para tanto, os pesquisadores utilizaram uma amostra
de 121 crianças com SD com idade de 1 mês a 6 anos. Os ambientes
explorados para este estudo foram os programas de intervenção mo-
tora precoce, instituições educacionais e as próprias casas dos indi-
víduos. A maior parte das crianças foi diagnosticada com trissomia
simples (80%), a metade apresentava problemas cardíacos. As crian-
ças não completaram todos os itens do instrumento GMFM até a
idade de 6 anos. Constatou-se que a curva de desenvolvimento
motor estabilizou-se a partir de 3 anos de idade. A probabilidade es-
timada da aquisição da habilidade de rolar (6 meses de idade) foi
equivalente a 51%, sentar (12 meses) atingiu 78%, rastejar (18 meses)
foi de 34%, caminhar (24 meses) chegou a 40%, e correr, subir es-
cadas, e saltar (5 anos), ficou entre 45% e 52%. Os pesquisadores
concluem que as crianças com SD necessitam de mais tempo para
atingir algumas habilidades motoras à medida que aumenta a com-
plexidade dos movimentos, e que os resultados têm implicações
para os pais e profissionais tomarem decisões sobre as intervenções
motoras, antecipando a aquisição das funções motoras5.

A maioria dos programas de intervenção precoce relacionado
ao desenvolvimento motor de crianças e adolescentes com SD
tinha como objetivo principal a antecipação da marcha através de
treinamento em mini esteira ergométrica. Neste contexto, respostas
ao treinamento em uma miniesteira ergométrica foi observada a
fim de elucidar se o método de intervenção motora precoce au-
menta a possibilidade das crianças com SD anteciparem o início
da marcha. Para tanto, foi conduzido um estudo longitudinal com
30 crianças com SD com 307 dias de vida. Destas, nove apresen-
tavam cardiopatia congênita, sete delas estavam no grupo experi-
mental. Cinco do grupo experimental e seis do grupo controle nas-
ceram antes das 38 semanas de gestação. Todas diagnosticadas
com trissomia simples. Através da escala de Bayley os pesquisadores
selecionaram as crianças para o início da participação no estudo,
sendo um dos critérios para a inclusão, sentar-se sozinhos por 30
segundos. Os bebês  recebiam fisioterapia pelo menos a cada duas
semanas. Além disso, as crianças recebiam treinamento em uma
miniesteira, 5 dias por semana, durante 8 minutos por dia em suas
próprias casas sob a supervisão dos pais que foram treinados para
a função. O treinamento perdurou até que adquirissem a marcha
independente. A cada 2 semanas a equipe de pesquisa frequentava
as casas para testar o progresso das crianças através da Escala,
sendo avaliado também o crescimento através de 11 medidas an-
tropométricas, a fisioterapia e a intervenção na esteira. As seguintes
habilidades, sentar por 30 segundos, andar com auxílio, levantar-
se para ficar em pé e andar de forma independente foram compa-
rados antes e após a intervenção. O grupo experimental atingiu a
habilidade de andar com ajuda e caminhar de forma independente
significativamente mais rápido (73,8 dias e 101 dias, respectiva-
mente) do que o grupo controle, com diferença estatística ente os
grupos. Assim, os resultados sugerem que com treinamento e auxí-
lio, os pais podem usar esteiras em suas casas para ajudar seus
filhos com SD a aprenderem a andar mais cedo, contribuindo para
melhora na qualidade de vida6.

Uma análise mais específica, incluindo avaliação das capacidades
físicas foram realizados longitudinalmente através de dois programas
de treinamento da marcha, um de baixa e outro de alta intensidade
em 30 crianças com SD com idade média de 10,0 ± 1,9 meses. Seis
parâmetros básicos da marcha foram avaliados, a velocidade, ca-
dência, comprimento e largura do passo, dupla sustentação e a di-
nâmica da base. Vinte e cinco participantes completaram a marcha

em1 ano após intervenção na miniesteira. A velocidade foi o principal
componente que apresentou variância (83,3%). Diferenças estatisti-
camente significativa foram encontradas, ambos os grupos aumen-
taram os escores da velocidade ao longo da intervenção, o grupo de
alta intensidade produziu escores mais elevados do que o grupo de
baixa intensidade. Especificamente, o grupo de alta intensidade pro-
duziu maior velocidade e cadência, e menores escores no compo-
nente de dupla sustentação do que o grupo de baixa intensidade.
Além disso, ambos os grupos reduziram significativamente a assi-
metria de rotação dos pés ao longo do tempo. Em resumo, a inter-
venção na esteira no grupo de alta intensidade proporcionou efeitos
mais significativos sobre o desenvolvimento de parâmetros básicos
da marcha do que o treinamento de baixa intensidade7. 

Um novo estudo explorou as alterações na rigidez e os valores
de impulso da marcha de 16 crianças com idade entre 8 e 10 anos
de idade com SD após a prática de tarefas específicas. Os partici-
pantes foram avaliados 6 vezes, pré e pós-teste foram realizados,
com intervalos de 12 dias entre os testes. Antes da intervenção os
indivíduos apresentaram uma marcha ineficiente na esteira, podendo
ser explicado pela frouxidão ligamentar, hipotonia muscular, dimi-
nuição do equilíbrio, instabilidade perceptiva, limitações cognitivas
e afetivas. As práticas tiveram duração de 30 a 45 minutos, sendo
realizadas no intervalo entre pré e o pós-teste. Os participantes
completaram 4 sessões, do segundo ao quinto dia após o pré-teste,
consistindo de 12 repetições de 60 segundos de caminhada na es-
teira na velocidade de 75% da sua marcha habitual. As crianças
melhoraram significativamente o comportamento da marcha após
o programa de intervenção na esteira, demonstrando uma capaci-
dade de adaptação, diminuindo a rigidez durante a marcha8.

Na maioria dos estudos encontrados, ênfase foi dada a compa-
rações entre grupos de baixa e alta intensidade. No entanto, esta
pesquisa incluiu um terceiro grupo. O primeiro e segundo grupo
era de trinta crianças (17 meninos e 13 meninas) com idade média
de 10 ±1,9 meses (G1 e G2 = 30), o terceiro grupo tinha 15
crianças (7 meninas e 8 meninos com idade média de 10,4 ± 2,4
meses (G3 = 15). O G1 e G2 foram divididos em grupo de treina-
mento de baixa  intensidade e grupo de alta intensidade, o G3
(controle) não recebeu treinamento em esteira. A média de idade
do início da caminhada foi de 19,2, 21,4 e 23,9 meses para o
grupo de alta intensidade, baixa intensidade, e o grupo controle,
respectivamente. O grupo de alta intensidade iniciou a marcha
significativamente antes que o grupo controle (p = 0,011). Na mar-
cha com auxílio, ocorreu diferenças significativas nos padrões de
marcha de modo geral (p = 0,037). Análises estatísticas demons-
traram que o comprimento do passo foi o parâmetro de marcha
que mais contribuiu para a diferença geral nos grupos (p = 0,033),
e o grupo de alta intensidade apresentou escores mais significativos
em relação ao comprimento do passo do que o grupo C (p =
0,030). Segundo os autores, o treinamento de alta intensidade an-
tecipou o início da caminhada, modificando positivamente os pa-
drões de marcha, principalmente no comprimento da passada em
crianças com SD9.

São evidentes os benefícios que o treinamento em esteira pro-
porciona às crianças com SD. Além de melhorar as capacidades
motoras, nota-se também um aumento do nível de atividade dos
participantes. Efeitos de um treinamento de marcha sobre o nível
de atividade física em 30 crianças com idade média de 10 meses
com SD foram analisados. As crianças foram submetidas a dois
protocolos de treinamento, um grupo foi designado para treina-
mento de alta intensidade e outro para baixa intensidade, até ad-
quirirem marcha independente. A atividade física foi monitorada
através de um acelerômetro, por um período de 24 horas a cada
dois meses durante a intervenção, no intervalo de 1 ano pós-inde-
pendência. As crianças que receberam o treinamento de alta in-
tensidade apresentaram níveis mais elevados de atividade vigorosa
do que crianças do grupo de baixa intensidade, que por sua vez
gastaram mais tempo em atividades leves. Contudo, os pesquisa-
dores concluem que são necessários mais estudos nesta linha para
elucidar de forma mais efetiva a relação entre o estímulo e a ma-
nutenção da atividade física em crianças com SD10.

Bertapelli F, Silva FF, Costa LT, Gorla JI. J Health Sci Inst. 2011;29(4):280-4281



282 Desempenho motor de crianças com Síndrome de DownJ Health Sci Inst. 2011;29(4):280-4

Uma intervenção interessante foi realizada nos Estados Unidos
com a utilização de pesos colocado nos tornozelos das crianças a
fim de antecipar a marcha no primeiro ano de vida. Dezesseis crianças
receberam treinamento de alta intensidade e quatorze receberam
treinamento de baixa intensidade. O pré-requisito para início do trei-
namento foi a execução de 6 passos na esteira com auxílio do avalia-
dor. O protocolo incluiu 8 minutos, 5 dias por semana, a uma velo-
cidade inicial de 0,15 m/s, sendo que no grupo de alta intensidade
houve incrementos na velocidade, sendo adicionados pesos nos tor-
nozelos (carga inicial estimada a partir de dados antropométricos).

Ambos os grupos aumentaram a sua marcha mais significativamente
ao longo do treinamento, antecipando o desenvolvimento da marcha.
Desta forma, evidencia-se que o treinamento em esteira em recém-
nascidos com SD é um excelente complemento para intervenção
motora com a finalidade de reduzir o atraso do início da marcha11.

Como já mencionado no texto, são muitos os fatores intrínsecos
que podem prejudicar o desenvolvimento da marcha de crianças
com SD. Além disso, fatores extrínsecos também podem atrapalhar
o desenvolvimento da marcha, principalmente a existência de obs-
táculos durante o percurso da marcha. Na tentativa de entender

Quadro 1. Resumo das variáveis, instrumentos e resultados sobre o desempenho motor relacionado à intervenção motora em crianças
com SD

Autor Ano Variáveis Instrumentos Resultados

Mahoney 4 2001 Desenvolvimento
global e habilidades 
motoras grossa

Bayley Scale of Infant 
Development; Peabody 
Developmental Motor Scales

Não foi comprovado que a intervenção me-
lhorou as variáveis para além do que pode-
ria esperar com base na maturação

Palisano5 2001 Habilidades motoras 
grossas

Gross Motor Function
Measure 
(GMFM)

As habilidades motoras se normalizaram a
partir de 3 anos de idade

Ulrich6 2001 Marcha; Habilidades
motoras grossas

Esteira Ergométrica; 
Bayley Scales of Infant
Development

O grupo experimental iniciou a marcha
mais rápido do que o grupo controle (73,8
dias e 101 dias, respectivamente)

Ulrich8 2007 Marcha Esteira Ergométrica; Melhoraram significativamente a marcha
após o programa de intervenção precoce

Wu12 2007 Marcha; Habilidades
motoras grossa

Esteira Ergométrica; 
Bayley Scales of Infant 
Development

O treinamento em esteira antecipou o início
da marcha, especialmente no comprimento
da passada

Angulo-Barroso7 2008 Marcha; Habilidades
motoras grossas

Esteira Ergométrica; 
Bayley Scales of Infant 
Development

Ocorreu aumento no nível de atividade fí-
sica através do treinamento de alta intensi-
dade na esteira ergométrica

Angulo-Barroso10 2008 Marcha Esteira Ergométrica; 
Bayley Scales of Infant 
Development

83,3 % dos participantes completaram a
marcha em1 ano após intervenção na mini-
esteira

Ulrich11 2008 Marcha; Habilidades 
motoras grossas

Esteira Ergométrica; 
Bayley Scales of Infant 
Development

Tanto o treinamento de alta intensidade
quanto o treinamento de baixa intensidade
anteciparam o início da marcha

Wu12 2008 Marcha; Habilidades
motoras grossas

Esteira Ergométrica; 
Bayley Scales of Infant 
Development

Os efeitos do treinamento de alta intensi-
dade levou o grupo a andar sobre um obs-
táculo antes que o grupo de baixa intensi-
dade dentro de 6 meses após a intervenção
na esteira

Fiss13 2009 Habilidades motoras 
grossas

Gross Motor Function 
Measure (GMFM); 
Goal Attainment Scaling
(GAS)

A intervenção motora melhorou aspectos
motores tais como, deitar e rolar, engatinhar
e ajoelhar

Looper14 2010 Habilidades motoras
grossas

Gross Motor Function
Measure (GMFM)

A pesquisa revelou que as órteses podem
ter um efeito prejudicial sobre o desenvol-
vimento de habilidades motoras grossa em
crianças com SD

Lloyd15 2010 Marcha;
Habilidades motoras
grossas

Esteira Ergométrica; 
Bayley Scales of Infant 
Development

Os resultados mostraram que atividade dos
membros inferiores é altamente correlacio-
nada com a antecipação da marcha
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um pouco sobre o comportamento das crianças ao deparar-se com
obstáculos foi realizado um estudo com características parecidas
com as anteriores. Algumas variáveis foram observadas durante a
tentativa de transpor obstáculos: rejeição em transpô-los, engatinhar,
cair, e andar sobre o obstáculo. Inicialmente, os dois grupos esco-
lheram engatinhar ou andar ao transpor um obstáculo. Após seis
meses de treinamento o grupo de alta intensidade na esteira preferiu
caminhar. Ao se aproximar dos obstáculos, os dois grupos come-
çaram a mostrar ajustes locomotores de forma antecipatória. Nos
últimos três passos antes de chegar aos obstáculos, ambos os grupos
aumentaram a largura do passo, diminuindo a velocidade, a ca-
dência e o comprimento do passo. Concluiu-se que os efeitos do
treinamento de alta intensidade levou o grupo a transpor um obs-
táculo antes que o grupo de baixa intensidade dentro de 6 meses
após a intervenção na esteira12. 

Escalas de desenvolvimento motor são ferramentas fundamentais
para auxiliar na investigação dos efeitos que programas de inter-
venção motora proporcionam aos seus participantes. O GMFM é
uma das ferramentas disponíveis para avaliar as condições motoras
como para observar se a participação num programa de intervenção
sensório-motora resulta em melhoras na aquisição de habilidades
motoras. Para tanto, 10 crianças com idade entre 13 e 29 meses
com SD foram avaliadas transversalmente. As crianças que rece-
beram intervenção motora mostraram melhora significativa nas ha-
bilidades motoras básicas como deitar e rolar, engatinhar e ajoelhar
quando comparadas com crianças do grupo controle13.

Na intenção de verificar o comportamento motor das crianças
que utilizam órteses foi realizado um treinamento em esteira em 17
crianças com SD. O critério para inicialização do treinamento foi:
levantar-se sozinhos e ficar de pé. As crianças foram divididas em
grupo controle (que recebeu treinamento na esteira) e grupo expe-
rimental (que receberam treinamento em esteira com órteses). Foram
registrados 3 minutos de marcha na esteira, sendo avaliadas as ha-
bilidades motoras. O GMFM foi utilizado para avaliar o desenvol-
vimento de habilidades motoras. O tempo médio no estudo foi de
268 dias para o grupo controle e 206 dias para o grupo experimental.
Todas as crianças apresentaram escores significativamente maiores
no GMFM ao longo do estudo. Em um mês de marcha o grupo
controle apresentou escores maiores no GMFM do que o grupo ex-
perimental, como levantar-se e andar, correr e saltar. Os pesquisa-
dores apontam  limitações na amostra e nos modelos estatísticos
utilizados para validar o estudo. No entanto, a pesquisa revelou
que as órteses podem ter um efeito prejudicial sobre o desenvolvi-
mento de habilidades motoras grossa em crianças com SD14.

A mesma metodologia dos estudos anteriores foi empregada
para avaliar a atividade neuromotora nos membros inferiores de
crianças durante um período de 24 horas. Os dados foram analisa-
dos em dois grupos (G1 – menos ativo e G2 – mais ativo). Os re-
sultados mostraram que atividade dos membros inferiores é alta-
mente correlacionado com a antecipação da marcha. Desta forma,
recomenda-se que estímulos precoce sejam rotina a fim de facilitar
a aquisição da marcha das crianças com SD15. 

O resumo das variáveis, instrumentos e resultados dos estudos
estão apresentados no Quadro 1. 

Discussão

A maioria dos estudos adotou delineamento longitudinal (75%),
três estudos utilizaram tratamento transversal, totalizando 25%.

Os Estados Unidos foi o país que mais publicou artigos sobre o
desempenho motor de crianças com SD (91,7%), seguido por Ca-
nadá com apenas um estudo encontrado nas bases de dados (8,3%).
Optou-se pela busca de estudos publicados a partir de 1996, devido
à existência de algumas revisões antes deste período16-17. Os estudos
encontrados foram publicados entre o período de 2001 e 2010,
sendo três artigos em 2001 (25%), dois em 2007 (16,7%), quatro
em 2008 (33,3%), somente um artigo em 2009 (8,3%), e dois em
2010 (16,7%).  

Em relação à faixa etária, a maioria dos estudos analisou bebês
com idade de 10 meses (58,3%), dois utilizaram crianças com
faixa etária entre 1,7 meses e 10 anos de idade (16,7%), um estudou
crianças com 14 meses (8,3%), um estudo variou entre 13 e 29
meses e um estudo não apresentou a idade das crianças. 

Quanto ao tamanho da amostra, ocorreu uma variação entre 10
e 121 sujeitos. A metade utilizou uma amostra de 30 indivíduos.
Três estudos utilizaram uma amostra entre 10 e 17 sujeitos (25%),
dois variaram entre 45 e 50 (16,7%) e apenas um abrangeu mais
de 100 crianças (8,3%). É importante ressaltar que o estudo desen-
volvido no Canadá foi responsável pelo maior tamanho amostral,
totalizando 121 sujeitos. As características dos estudos estão apre-
sentadas no Quadro 2. 

O desenvolvimento da marcha foi uma das variáveis mais estu-
dadas na maioria dos estudos, acompanhada de outros aspectos
do desenvolvimento motor grosso tais como, deitar e rolar, sentar,
engatinhar e ajoelhar, levantar e ficar em pé. 

Para avaliar o desenvolvimento da marcha foi utilizada esteira
ergométrica e para avaliar aspectos do desenvolvimento motor os
pesquisadores utilizaram escalas de desenvolvimento tais como,
Bayley Scale of Infant Development – BSID, Gross Motor Function
Measure – GMFM, Goal Attainment Scaling – GAS e Peabody De-
velopmental Motor Scales – PDMS.

Verificou-se que a maioria dos estudos utilizou projetos experi-
mentais semelhantes, sendo analisada a eficácia da intervenção
precoce para crianças com SD. A revisão desses estudos revela
que a intervenção precoce é realmente um meio de antecipar mar-
cos motores, principalmente da função motora grossa como a mar-
cha. Através dos resultados supramencionados é possível verificar
mudanças positivas no desempenho motor, vista como capacidade
indispensável para o desenvolvimento integral da criança. Além
disso, é importante ressaltar que na maioria dos estudos os pais
acompanharam efetivamente a realização das pesquisas, sendo
beneficiadas com a intervenção precoce de seus filhos. 

Alguns estudos adotaram como fatores de exclusão das crian-
ças nas pesquisas, as que apresentavam alguns problemas de
saúde, como a cardiopatia congênita. Em adição, outras carac-
terísticas físicas normalmente observadas nesta população podem
contribuir para o atraso da aquisição das habilidades motoras,
como hipotonia, instabilidade atlantoaxial, obesidade e hiper-
mobilidade. 

Quadro 2. Características dos estudos sobre desempenho motor em crianças com SD

  Autor Ano                            Delineamento Faixa etária N País

  Mahoney4 2001                           Longitudinal 14 meses 50 EUA
  Palisano5 2001                           Transversal 1,7 – 72 meses 121 Canadá
  Ulrich6 2001                           Longitudinal 10,7 meses 30 EUA
  Ulrich8 2007                           Longitudinal 8 – 10 anos 16 EUA
  Wu12 2007                           Longitudinal 10 meses 45 EUA
  Angulo-Barroso7 2008                           Longitudinal 10 meses 30 EUA
  Angulo-Barroso10 2008                           Longitudinal 10,7 meses 30 EUA
  Ulrich11 2008                           Longitudinal 10 meses 30 EUA
  Wu12 2008                           Longitudinal 10 meses 30 EUA
  Fiss13 2009                           Transversal 13 – 29 meses 10 EUA
  Looper14 2010                           Transversal – 17 EUA
  Lloyd15 2010                           Longitudinal 10,7 meses 30 EUA
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Conclusão

Torna-se necessário a partir dos dados levantados, o desenvolvi-
mento de técnicas e programas específicos de acordo com a idade
da criança, sendo planejadas e realizadas avaliações motoras de ro-
tina para que o programa de intervenção precoce possa ser eficaz.

Desta forma, torna-se relevante desenvolver novos estudos sobre
o desempenho motor a fim de fornecer subsídios que possa contri-
buir para o crescimento da área em questão, sabendo que poucos
estudos foram encontrados, sobretudo em crianças e adolescentes
brasileiros com Síndrome de Down.
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