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Introducao: Crianças com Síndrome de Down (SD) apresentam limitações e restrições em mobilidade, autocuidado, aprendizagem,
comunicação, esporte, lazer e escolarização. O perfil de funcionalidade dessas crianças está em constante mudança, devido a fatores
contextuais, como acesso e melhora dos serviços de saúde e políticas públicas de inclusão social.

Objetivos: Descrever aspectos da funcionalidade e de fatores contextuais de crianças e adolescentes com SD de uma cidade de Minas
Gerais.

Método: Estudo descritivo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética CAAE N° 390.326. Foram avaliadas todas as sete crianças com
SD da zona urbana da cidade de Diamantina-MG, entre cinco e 15 anos de idade. Dois avaliadores treinados coletaram dados dos
seguintes aspectos de funcionalidade: funções do corpo - cognição (Mini-Exame do Estado Mental) e equilíbrio (Escala de Equilíbrio
Pediátrica) e; atividade e participação - independência em autocuidado, mobilidade e habilidade social (Pediatric Evaluation Disability
Inventory) e participação escolar (School Function Assessment - SFA). Dentre os fatores contextuais foi avaliado o fator ambientala –
percepção de barreiras à participação social (Craig Hospital Inventory of Environmental Factors). Os resultados foram apresentados de
forma descritiva e em proporções.

Resultados: 100% da amostra apresentou déficit das funções mentais; 85% apresentou déficit de equilíbrio; 100% são dependentes nas
atividades de autocuidado e habilidade social e 57% dependente na mobilidade; 57% da amostra estudam em escola especial e atingiram
as maiores pontuações na SFA (entre 65 a 93 pontos de 100 possíveis), 43% estudam em escola regular e atingiram entre 49 e 64 pontos
na SFA; 71% perceberam barreiras de serviços e assistência à participação social, 57% perceberam a escola como barreira e 42%
perceberam barreiras físicas e estruturais.

Conclusão: Crianças com SD apresentam incapacidades que englobam deficiências, limitações e restrições. Aspectos positivos da
funcionalidade dessas crianças demonstram grande potencial para participação social durante o desenvolvimento e vida adulta,
entretanto, fatores ambientais facilitadores são necessários para que essa participação efetivamente aconteça. "
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