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Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma desordem genética no cromossomo 21, com fenótipo característico, 

hipotonia muscular generalizada, deficiência mental e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM). Objetivo: 

Verificar a influência da fisioterapia no desenvolvimento de habilidades motoras de uma criança com SD, sexo 

masculino, 12 meses de idade. Metodologia: Estudo de caso de intervenção longitudinal e descritivo, desenvolvido na 

Clínica-Escola de Fisioterapia da Universidade do Vale do Taquari - Univates, uma vez por semana, durante uma hora, 

no decorrer de dez atendimentos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univates por meio do 

protocolo CAAE 57583916.4.0000.5310. Resultados: Na avaliação foi aplicado o Teste Seletivo do Desenvolvimento 

Motor Milani Comparetti, que consiste da observação da movimentação da criança e tem por objetivo avaliar o nível 

funcional desta, detectando precocemente algum atraso ou déficit neuromotor. Pode ser usado para avaliar crianças do 

nascimento até vinte e quatro meses de idade. São observados comportamentos espontâneos de controle postural e 

padrões de movimento ativos, bem como respostas evocadas como reflexos primitivos, reações de equilíbrio e reações 

de endireitamento. À época o paciente apresentava idade média de desenvolvimento motor compatível com criança em 

final de segundo trimestre: controle cefálico, trocas de decúbito e sedestação com apoio; padrão postural de rotação 

externa, abdução e flexão de membros inferiores (MMII) em função de hipotonia muscular generalizada. As condutas 

terapêuticas estão baseadas no conceito Bobath, que busca a inibição de padrões anormais de postura e movimento e 

desenvolvimento de atividades funcionais. Durante o tratamento, realizou-se recrutamento da musculatura corporal 

técnicas de co-contração, tapping de deslizamento e alternado, input sensorial, enfaixamento em oito nos MMII para 

evitar o padrão postural patológico de “batráquio”, estimulação da postura em quatro apoios através de pontos chaves 

de controle motor, estimulação do deslocamento em decúbito ventral (DV) e da posição em ortostase, visando posterior 

estimulação da marcha. Aos 14 meses, adquiriu importantes habilidades em seu DNPM: senta sem apoio, rola de forma 

independente, passa da postura sentado para DV, engatinha, permanece em ortostase com apoio ativo, troca passos 

com apoio; seu DNPM está de acordo com o que se espera para crianças em início de quarto trimestre. Há discreta 

defasagem em relação a sua idade cronológica. Conclusão: A fisioterapia têm-se mostrado potente para modulação do 

tônus muscular, ativação da musculatura e consequente aquisição de habilidades motoras em posturas antigravitárias, 



facilitando o desenvolvimento de bebês com SD.


