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Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma doença caracterizada por um cromossomo 21 extra (trissomia 
21), apresentando uma condição genética, que leva uma série de deficiências motoras e cognitivas. O trata-
mento para essas alterações motoras e cognitivas é realizado pela Fisioterapia, através da estimulação precoce. 
Objetivo: Destacar a importância da estimulação precoce nas crianças portadoras da Síndrome de Down na 
óptica dos pais. Método: Estudo exploratório, realizado no período de agosto a novembro de 2015 na Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em Fortaleza–CE, onde foram selecionados prontuários das 
crianças com Síndromes de Down que realizavam o tratamento com estimulação precoce (n = 25), para em se-
guida realizar uma entrevista com os pais sobre alguns aspectos do desenvolvimento motor e cognitivo de seus 
filhos. Resultados: Dos pais entrevistados (56%) tem um conhecimento satisfatório sobre a Síndrome de 
Down, (48%) possuem conhecimentos satisfatório sobre a estimulação precoce. Observou-se ainda que (72%) 
das crianças iniciaram a estimulação precoce entre 7 e 12 meses. Os pais afirmaram que seus filhos na área 
motora, no que se diz respeito a realização do movimento de correr (60%) obtiveram melhora razoável, no andar 
(52%) obtiveram melhora satisfatória, no engatinhar (57%) de melhora razoável, no rolar (56%) teve melhora 
satisfatória, no sustentar da cabeça (62%) obtiveram melhora razoável. Conclusão: Nas áreas estudadas foi 
relatada pelos pais uma melhora significativa das crianças após a utilização da estimulação precoce e que a 
mesma traz inúmeros benefícios para a criança com Síndrome de Down, visando principalmente minimizar as 
alterações motoras e cognitivas das complicações decorrentes.
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