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Introducao: A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética e ocorre devido presença de um cromossomo extra no par de
cromossomos número 21, causando alterações no Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM). Na atenção à criança com SD,
estimulação neuropsicomotora da Fisioterapia pode resultar em incrementos no movimento e controle motor destes.

Objetivos: Analisar o efeito de um programa de intervenção fisioterapêutica no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com
Síndrome de Down (SD) de 3 a 6 anos de idade.

Método: Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e pesquisa da UFPR sob o parecer consubstanciado n° 1.620.570 seguindo a
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.. Para avaliar o desenvolvimento motor dessas crianças foram
utilizados os seguintes instrumentos: Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II e Escala de Desenvolvimento Motor (EDM).
As avaliações foram realizadas pré e pós-intervenção. O programa de intervenção proposto pelos autores foi de duas vezes por semana,
durante 4 semanas, sendo cada intervenção com duração média de 40 minutos. A intervenção foi baseada no conceito de instigar o
DNPM por meio de estimulação funcional neuropsicomotora, e a escolha das brincadeiras surgiu após a avaliação de acordo com as
necessidades de cada criança. Assim, cada participante recebeu maior atenção e estímulos nas áreas com menores pontuações observadas
na avaliação.

Resultados: O estudo teve 4 participantes, de ambos os sexos. Pela EDM pós-intervenção, 2 crianças que anteriormente apresentaram
desenvolvimento motor inferior e muito inferior, foram classificadas com desenvolvimento motor normal médio. Já pela Denver, não
foram observados resultados pós-intervenção, e apenas uma criança apresentou normalidade nas tarefas solicitadas na área de linguagem,
resultado encontrado previamente a intervenção e apenas mantido.

Conclusão: A estimulação neuropsicomotora promoveu acréscimos quantitativos e qualitativos para as crianças participantes deste
estudo, o que ressalta o papel da fisioterapia neurofuncional nestes indivíduos."
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