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Introdução: A Síndrome de Down (SD) é a anormalidade cromossômica associada ao retardo mental mais fre-
quente, é caracterizada como uma condição genética causada pela trissomia do cromossomo 21 resultando em um 
genótipo de 47 cromossomos em cada célula. Os portadores da SD podem apresentar alterações neuromusculares, 
osteo-articulares e alterações no sistema nervoso que podem acarretar no atraso do seu desenvolvimento motor. A 
Fisioterapia deve atuar precocemente, auxiliando na aquisição motora e estimulando o potencial sensorial, motor e 
cognitivo desses indivíduos. Objetivo: Verificar a importância do acompanhamento fisioterapêutico nas aquisições 
de marcos motores em crianças acometidas pela SD. Métodos: Foi realizada uma revisão literária entre os meses de 
setembro a dezembro de 2015, nas bases de dados: Bireme e Scielo, através dos descritores: fisioterapia, estimulação 
precoce e síndrome de Down. Foi realizada a busca de artigos publicados no período de 2004 a 2015, nas línguas in-
glesa e portuguesa, que estivessem disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas anteriormente.  Resultados: 
As características mais evidentes da síndrome são retardo mental, prega palmar única, protrusão da língua, inclinação 
palpebral superior e hipotonia muscular que levam ao atraso neuropsicomotor. Podem ainda, apresentar cardiopatias 
congênitas, desenvolver afecções pulmonares e doenças hematológicas. A hipotonia muscular, sobretudo do tronco 
leva a alterações do equilíbrio e controle postural gerando atraso no aparecimento das reações posturais de equilíbrio, 
endireitamento e proteção. O equilíbrio de tronco é essencial para o sentar independente da criança e suas futuras 
aquisições. A Fisioterapia pode contribuir para os ganhos funcionais através de diversos recursos, como, para o ganho 
do controle de tronco pode ser utilizado um equipamento de suspensão (balanço) realizando deslocamento no plano 
sagital; bandagem funcional para correção do arco plantar, e a Realidade Virtual que se baseia nos conceitos de neu-
roplasticidade e nos princípios do aprendizado motor, otimizando as habilidades psicomotoras. Outro recurso que pode 
ser utilizado é a Equoterapia, pois os movimentos tridimensionais realizados pelo cavalo se assemelham aos movi-
mentos da marcha humana, a medida que o cavalo se move são dados estímulos sensoriais e neuromusculares que 
interferem nas aquisições motoras, deslocando o centro de massa, proporcionando alinhamento biomecânico, ativação 
muscular, redução dos déficits de equilíbrio. Conclusão: Crianças com SD apresentam características próprias 
que resultam no atraso global em seu desenvolvimento, e a Fisioterapia dispõe de recursos eficazes para auxiliar nas 
aquisições motoras, reduzir o atraso no desenvolvimento e prevenir alterações futuras. 

Descritores: Estimulação precoce, Fisioterapia e síndrome de Down. 
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