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Introdução e objetivos: O desenvolvimento da criança com Síndrome de
Down (SD) se dá de forma e momentos diferentes, quando comparado com
crianças sem SD. Um programa de intervenção com a participação da
família é importante na elaboração de metas concretas baseadas no
ambiente familiar. O objetivo foi elaborar um instrumento de avaliação sobre
a participação dos pais no processo de reabilitação dos filhos com Síndrome
de Down e entender como esta participação influencia no desenvolvimento
motor das crianças.

Métodos: Para a elaboração do questionário, foram realizados dois grupos
focais e a análise de prontuários de um projeto de extensão
institucionalizado realizado desde 2013. Este projeto tem como objetivo o
acompanhamento de crianças com comprometimento motor relacionado a
diferentes condições de saúde e tem como referencial teórico para a
elaboração da avaliação e da intervenção, a prática orientada a tarefas
específicas. Foram avaliados prontuários de 15 crianças com SD, com idade
entre 5 meses a 4 anos.

Resultado: A partir da análise de conteúdo destas informações, foi
elaborado um questionário intitulado “Fatores ambientais e desempenho
motor”. Este questionário é composto por sete domínios, que incluem a
rotina diária da criança, o lazer, as intervenções terapêuticas previamente
realizadas, o ganho de habilidades motoras, a participação dos membros da
família, o lazer e o ambiente onde a criança vive. O questionário elaborado
poderá favorecer o entendimento sobre como os pais se incluem no processo
de reabilitação e mostrar como a participação deles neste processo
influencia nos ganhos de habilidades motoras dos filhos.

Discussão e conclusão: Após este processo inicial de elaboração, a
validação de conteúdo ocorrerá em três estágios diferentes e ao final, a nova
versão do instrumento será entregue aos pais, para que possam respondê-lo.
A prática centrada na tarefa e na família é fundamental para o processo de
reabilitação. Desta maneira, instrumentos de avaliação que permitam



identificar a participação dos pais e familiares no processo de reabilitação,
são fundamentais para favorecer o ganho de habilidades motoras.
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