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Introdução: A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do 21 é uma condição genética caracterizada pela existência de um 

cromossomo extra no par cromossômico 21. Características como pálpebras oblíquas, protusão lingual, palato em 

ogiva, hipotonia muscular e atraso no desenvolvimento, são comuns. O tratamento fisioterapêutico visa promover 

ajustes tônicos e posturais. A estimulação precoce busca minimizar déficits globais nos primeiros meses de vida. 

Objetivo: Verificar a influência da fisioterapia e da estimulação precoce no desenvolvimento de habilidades psicomotoras 

de uma criança com SD, sexo feminino, 10 meses. Metodologia: Estudo de caso de intervenção, descritivo, 

desenvolvido na clínica-escola de Fisioterapia da Univates, uma vez por semana, com duração de uma hora, no 

decorrer de 10 atendimentos fisioterapêuticos. Na avaliação usou-se o protocolo de Milani Comparetti, que visa 

identificar o nível funcional da criança de zero a dois anos de idade e detectar precocemente algum atraso neuromotor, 

a partir da correlação da aquisição motora para cada faixa evolutiva e dos reflexos presentes. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univates mediante CAAE 57583916.4.0000.5310. Resultados parciais: Na época 

da avaliação, com 10 meses, JW apresentava desenvolvimento motor compatível com criança em final de segundo 

trimestre: controle cefálico estabelecido, trocas voluntárias de decúbito e sedestação com apoio. O plano de tratamento 

baseou-se no conceito Bobath que busca a inibição de padrões anormais de postura e movimento, direcionado ao 

desenvolvimento de atividades funcionais. Foram utilizadas técnicas para modulação do tônus muscular, como co-

contração, tapping de deslizamento, ativação da musculatura abdominal, experimentação de posturas antigravitárias, 

estimulação afetiva, cognitiva, de linguagem e orientações à família. Atualmente, aos 12 meses, JW apresenta 

desenvolvimento psicomotor compatível com criança em final de terceiro trimestre: senta sem apoio, passa da posição 

sentada para decúbito ventral, empurra-se para trás, permanece em quatro apoios quando colocada na posição, 

mantém-se em ortostase com apoio ativo e troca passos com apoio passivo. É atenta, comunicativa, interage 

adequadamente com o meio, explora objetos, reconhece pessoas familiares, sorri, dá tchau, bate palmas, atende 

quando chamada, etc. Espera-se que ao final de dezoito encontros, JW tenha adquirido o engatinhar, para posterior 

treino de marcha. Conclusão: A fisioterapia e a estimulação psicomotora realizadas precocemente em crianças com SD, 



juntamente com a participação da família, têm-se mostrado essenciais para a harmonia do desenvolvimento global e 

aquisição de habilidades pois, aprimoram-se as capacidades motoras, mentais e de interação social. 

Descritores: Síndrome de Down (SD); Desenvolvimento; Fisioterapia. 


