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Introducao: O desenvolvimento motor de uma criança com Síndrome de Down apresenta um atraso motor, dificultando a produção e o
controle de ativações musculares. O Conceito Bobath tem como finalidade tratar indivíduos com perturbações de movimentos, funções e
controle postural, causados por uma lesão do Sistema Nervoso Central.

Objetivos: Este trabalho tem por objetivo verificar a eficácia do Conceito Bobath na área de mobilidade, em uma criança com Síndrome
de Down, do sexo feminino e com 1 ano e 3 meses de idade, ampliando, dessa forma, os recursos fisioterapêuticos no tratamento desses
pacientes.

Método: Os instrumentos para avaliação da paciente foram o PEDI (Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade) e uma
Avaliação Funcional (produzida pelos pesquisadores). Do questionário PEDI, foi utilizada a área de mobilidade, que avalia as
habilidades funcionais, contendo os seguintes itens: transferências no banheiro; transferências de cadeira/cadeiras de rodas; mobilidade
na cama/ transferências; métodos de locomoção em ambiente interno; locomoção em ambiente interno; locomoção em ambiente externo;
subir escadas; descer escadas. Na avaliação Funcional foram avaliados quesitos como dados pessoais, história clínica, exame físico,
padrões de postura, de movimento, e marcha. A intervenção foi através do Conceito Bobath, utilizando-se mudanças de posturas, as
quais foram estimuladas através do tapping, co-contração e pontos-chaves de controle. Foram realizadas 22 sessões, 3 vezes na semana,
com 60 minutos de duração.

Resultados: Antes da intervenção com o Conceito Bobath, a pontuação do PEDI representava o escore 4 e após intervenção o total do
escore foi 12, observando-se alterações significativas dos resultados comparativos na avaliação pré e pós- intervenção. Observou-se
também que, na avaliação funcional pré-intervenção a criança possuía apenas o controle de cabeça e o controle precário de tronco. Na
avaliação pós-intervenção já foi constatada uma melhora na movimentação da criança, mantendo-se ausentes apenas os movimentos de
ajoelhar e semi-ajoelhar sozinha, mostrando que houve ganhos positivos com a intervenção.

Conclusão: As intervenções realizadas alteraram positivamente os padrões de postura e movimento, demonstrando ganhos importantes
no desenvolvimento global. Contudo, se faz necessária mais pesquisas nessa área, pois este estudo abriu caminhos para que haja novas
pesquisas relacionados a intervenção fisioterapêutica com o Conceito Bobath na Síndrome de Down."
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