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Introdução e objetivos: A síndrome de Down (SD) é uma cromossomopatia
causada pela trissomia do cromossomo 21. Crianças com essa síndrome
apresentam-se clinicamente com deficiência intelectual, alterações físicas,
motoras e sócio afetivas, sendo a fisioterapia e a equoterapia opções de
tratamento comumente empregadas. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a
mobilidade funcional de pacientes com SD antes, durante e após sessões de
fisioterapia convencional e equoterapia.

Métodos: Esta pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de ética e
pesquisa (CEP) com número de protocolo 2516. Foram selecionados 16
pacientes da APAE, com SD idade média 13,8 (± 3,03), sendo 10 masculinos
e 6 femininos, alocados aleatoriamente para uma das modalidades de
tratamento: fisioterapia convencional ou equoterapia. Foram realizadas 5
sessões de fisioterapia convencional ou 5 sessões de equoterapia, 1 vez por
semana com duração de 30 minutos cada. O instrumentos de avaliação
utilizado foi o teste Timed Up and Go (TUG), e os valores apresentados em
média e desvio padrão.

Resultado: Com relação ao teste TUG, foi observado uma discreta
diminuição no tempo pós intervenção de ambas as modalidades, sendo os
valores para fisioterapia antes da intervenção média 9,33s (± 1,56) e após
intervenção 9,19s (±2,03) e para equoterapia antes da intervenção média
8,46s (± 0,89) e após intervenção 8,05s (± 0,85).



Discussão e conclusão: Pudemos observar que houve uma melhora da
execução do teste TUG em ambos os grupos, entretanto os valores do grupo
tratado na equoterapia apresentou uma diminuição mais relevante que o
grupo tratado na fisioterapia. Este estudo infere que a fisioterapia
convencional e a equoterapia promoveu uma melhora na mobilidade
funcional e equilíbrio dinâmico, fatores importantes no tratamento de
crianças com SD.
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