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Introdução e objetivos: A Síndrome de Down é uma alteração genética
caracterizada por frouxidão ligamentar, hipotonia e instabilidade articular
que parecem influenciar sobre o desenvolvimento motor. O objetivo foi
caracterizar o comportamento motor de crianças com SD, durante a
manutenção da postura sentada e do arrastar, e identificar os ajustes
cinemáticos utilizados para a manutenção e deslocamento nesta posição,
além de descrever os fatores intrínsecos (tônus muscular) e extrínsecos
(fatores ambientais).

Métodos: Foi realizado durante o período de agosto de 2014 a julho de
2015, um estudo observacional, descritivo, no qual foram realizadas
avaliações dos dados demográficos, fatores genéticos, fatores ambientais
por meio de uma entrevista semiestruturada realizada com os responsáveis
das crianças e exame diagnóstico de SD (realizado previamente) além da
análise cinemática de 5 crianças SD por meio da filmagem de 5 crianças
com diagnóstico de SD, na posição sentada e durante o deslocamento por 10
minutos, posteriormente os dados cinemáticos desta população foram
analisados por três avaliadores que receberam treinamento prévio. Foi
realizada ainda uma avaliação subjetiva de hipotonia pelos avaliadores.

Resultado: Os resultados demonstraram que existe variabilidade de
deslocamento intraindividuos e entre indivíduos, sendo que cada criança
apresentou no mínimo 2 ajustes para a manutenção da postura ou para o
deslocamento. Todas as crianças apresentaram pelo menos uma vez o
mesmo ajuste para a manutenção da postura sentado e os fatores ambientais
parecem exercer influência sobre o desenvolvimento desta população visto
que crianças que recebem mais estímulos possuíram um repertório motor
mais variado e realizavam menos ajustes para manter a postura. As crianças
apresentaram a mesma condição genética, mas a avaliação do tônus
demonstrou que parece existir diferentes graus de hipotonia.



Discussão e conclusão: As crianças que exploravam mais o ambiente
possuem uma melhor qualidade no deslocamento e na manutenção da
postura sentada, sugerindo que a exploração do ambiente, bem como a
interação com a mesmo, melhora a aquisição motora. A hipotonia grave
parece ser um fator que dificulta a aquisição de posturas antigravitacionais
como o sentar, todavia não há um padrão de locomoção, cada criança
assume posturas e realiza comportamentos motores de acordo com os
fatores intrínsecos e extrínsecos.
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