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Introdução e objetivos: O entendimento de como as diferentes áreas do
desenvolvimento relacionam-se ou não umas com as outras contribui para a
escolha das intervenções na Síndrome de Down (SD). Este estudo teve por
objetivo verificar a relação entre cinco áreas do desenvolvimento de
crianças com SD avaliadas pelo Inventário Portage Operacionalizado (IPO).

Métodos: Estudo descritivo correlacional de caráter retrospectivo,
realizado entre agosto e novembro de 2015, analisando prontuários de
crianças com SD atendidas em um centro de reabilitação de referência. A
pesquisa foi aprovada pelo CEPSH da UDESC registrada com CAAEE nº.
39722114.7.0000.0118. De acordo com os critérios de inclusão, foram
selecionados 13 prontuários e analisados dados sociodemográficos, clínicos
e desempenho em cinco áreas do desenvolvimento neuropsicomotor entre
0-6 anos através do IPO. O nível de associação entre as áreas de
socialização, cognição, linguagem, autocuidado e desenvolvimento motor foi
testado através da Correlação de Pearson, com p<0,05.

Resultado: Houve melhor desempenho na socialização com médias acima
de 80% do esperado e pior desempenho na área de linguagem com médias
abaixo de 30% do esperado para crianças típicas na mesma faixa de idade.
Observou-se uma correlação significativa positiva de forte magnitude entre
socialização e linguagem (r=0,72; p=0,0054) e entre linguagem e cognição
(r=0,82; p=0,0005) e correlações significativas positivas de moderada
magnitude entre socialização e cognição (r=0,66; p=0,0125), socialização e
autocuidado (r=0,65; p=0,015) e linguagem e autocuidado (r=0,63;
p=0,0185).

Discussão e conclusão: As áreas da linguagem, cognição e autocuidado
apresentaram maiores comprometimentos. A socialização teve o melhor
desempenho. Os resultados obtidos demonstram que há uma forte
associação entre as áreas de socialização e linguagem, e entre linguagem e
cognição no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com SD entre 0-6
anos. Estes achados são importantes para elaboração de estratégias de



intervenção que considerem a interação das dificuldades de linguagem,
cognição e autocuidado.
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