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Introdução e objetivos: A alteração genética da Síndrome de Down (SD)
interfere sobre o desenvolvimento motor, influenciando sobre o padrão
temporal das aquisições motoras e o repertório motor. Outros problemas de
saúde podem estar associados à SD, incluindo a cardiopatia congênita, que
tem alta prevalência em recém-nascidos com SD, sendo a principal
complicação associada em crianças com SD. O objetivo do presente estudo
foi verificar se há diferença entre o comportamento motor de crianças com
SD com e sem cardiopatia.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal observacional, com descrição
de série de casos. Participaram do estudo 10 crianças com diagnóstico de
SD, sendo 5 sem cardiopatia, pareadas por idade a 5 com cardiopatia. Após
a avaliação inicial e assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido, foi realizada entrevista com os responsáveis e utilizada a Ficha
de Registro do Inventário Portage Operacionalizado (IPO) para avaliação do
comportamento motor destas crianças, por dois avaliadores previamente
treinados. Para a análise de comparação entre os grupos, foi realizado o
teste t student para amostra independente, considerando nível de
significância α=0,05.

Resultado: Participaram deste estudo 5 crianças com cardiopatia (média de
idade=±14,82 meses) e 5 sem cardiopatia (média de idade=±15,31 meses).
Foram analisados os domínios do IPO para cada grupo. Os grupos
apresentaram diferença somente em relação ao escore do domínio
desenvolvimento motor (p=0,03), mas não para os demais domínios (auto
cuidado, estimulação infantil, socialização, cognição e linguagem) e escore
total. Para o domínio desenvolvimento infantil, o grupo sem cardiopatia
apresentou escore médio 34,5%±19%, enquanto o grupo com cardiopatia
apresentou escore médio de 63%±35,4%.

Discussão e conclusão: Os resultados mostraram que há diferença no
comportamento motor entre os grupos, demonstrando a necessidade de
avaliar crianças com SD considerando as diferentes disfunções associadas. A
alteração no desenvolvimento motor pode estar relacionada não



necessariamente à condição de saúde, mas ao período de imobilidade pós-
cirúrgico, que poderá favorecer o aprendizado do não uso. Estudos
longitudinais devem ser realizados para verificar a influência de diferentes
fatores sobre o comportamento motor.
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