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RESUMO 

 
 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo, enfatizar a atuação do fisioterapeuta, no 
tratamento dos pacientes com a Síndrome de Down, além de especificar a 
importância da estimulação precoce na criança com Down e descrever as principais 
técnicas utilizadas. Métodos: Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfico, onde 
foram utilizadas as seguintes bases de dados Scielo, Pedro, Pubmed, para pesquisa 
dos arquivos indexados. Além destes foram utilizados livros que abordavam a 
mesma temática. O período de busca compreendeu de 1989 a 2017. Conclusão: 
Conclui-se que as técnicas utilizadas são opções eficazes para o tratamento de 
pacientes com Síndrome de Down. Porém é necessário o desenvolvimento de 
campanhas de conscientização e incentivo aos pais e familiares, para que o 
paciente tenha um acompanhamento desde seu primeiro mês de vida e assim a 
estimulação necessária para uma melhor qualidade de vida. 
 
 

Palavras-chave: Fisioterapia, Estimulação Precoce, Conceito Bobath, Técnicas de 

estimulação precoce. 
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ABSTRACT 
 
 

Objective: This study aims to emphasize the performance of the physiotherapist in 
the treatment of patients with Down Syndrome, besides specifying the importance of 
early stimulation in the child with Down and describe the main techniques used. 
Methods: This is a bibliographic review, where the following Scielo, Pedro, Pubmed, 
databases were used to search the indexed files. Besides these books were used 
that addressed the same theme. The search period comprised from 1989 to 2017. 
Conclusion: It is concluded that the techniques used are effective options for the 
treatment of patients with Down Syndrome. However, it is necessary the 
development of awareness campaigns and encouragement to parents and family, so 
that the patient has a follow-up from the first month of life and thus the stimulation 
necessary for a better quality of life.   
 

Key-words: Physiotherapy, Early Stimulation, Bobath Concept, Early stimulation 

techniques. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Síndrome de Down (SD) é uma anormalidade, onde se trata de uma 

desordem cromossômica que se caracteriza por trissomia do cromossomo 21. 

Dentre tantas desordens na criança com Síndrome de Down, podemos citar as 

alterações em nível de desenvolvimento neuromotor, na qual, autores citam atrasos 

importantes na realização dos marcos (sentar, engatinhar e caminhar) das crianças 

em relação a outras. 

No Brasil, segundo dados do ministério da saúde, de acordo com o censo 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vivem cerca de 300 mil 

pessoas com a Síndrome de Down (SD). Após o nascimento e ao longo do seu 

desenvolvimento, o individuo com a Síndrome de Down precisa de alguns cuidados 

mediante a algumas características marcantes, como atraso no desenvolvimento 

motor, hipotonia muscular e frouxidão ligamentar (onde as articulações são mais 

flexíveis). A estimulação bem estruturada pode promover um melhor 

desenvolvimento no paciente. 

A escolha do presente tema visa demonstrar a importância da intervenção da 

fisioterapia, em crianças com Síndrome de Down, principalmente em bebês, tendo 

como intuito de proporcionar condições favoráveis para uma vida saudável aos 

pacientes com atrasos motores. 

Ciente dessas informações surge o questionamento: Qual a importância da 

intervenção da fisioterapia em pacientes com Síndrome de Down? A fisioterapia tem 

um papel fundamental na reabilitação desses pacientes, a estimulação no bebê 

ajuda também no desenvolvimento de estruturas cerebrais, além de dar a criança 

maior independência, autoconfiança e melhor qualidade de vida. 

Sabendo disto, o objetivo geral foi abordar a importância da intervenção da 

fisioterapia nos pacientes com Síndrome de Down, e os objetivos específicos são: 

Definir a Síndrome de Down, Descrever as principais condutas fisioterapêuticas e 

também correlacionar à importância da fisioterapia com a Síndrome de Down. 

Para o desenvolvimento desse estudo de revisão bibliográfico foram utilizadas as 

seguintes bases de dados: Scielo, Pedro, Pubmed, para pesquisa dos arquivos 

indexados, as palavras utilizadas para pesquisar os artigos em site foram: Síndrome 

de Down, Desenvolvimento motor, Estimulação precoce, Conceito Bobath 

,Fisioterapia em criança com Síndrome de Down, Fisioterapia. Além destes foram 
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utilizados livros que abordavam a mesma temática. O período de busca compreende 

de 1989 a 2017. Sendo os principais autores: Arthur, Barato, Barbosa, Mattos, 

Urzêba, Menegheth e Santos. 
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2. SINDROME DE DOWN  
 

A Síndrome de Down (SD) foi caracterizada de maneira clinica pela primeira 

vez pelo médico inglês John Langdon Down em 1866, mas, apenas em 1959, o 

francês Jerome Lejeune reconheceu suas causas genéticas, sendo, de todas as 

síndromes genéticas, a mais comum. Essa síndrome é causada por mudanças 

cromossômicas contendo o par do cromossomo 21, o qual se apresenta em 

trissomia, resultando em alterações físicas e cognitivas. Como mostra a figura 1 

(MENEGHETTI et al., 2009).  

Além do comprometimento intelectual, outros problemas de saúde podem 

suceder no paciente com a SD como: Cardiopatia Congênita, Hipotonia, Problemas 

Auditivos, de visão, Alterações na coluna cervical, problemas da Tireóide, distúrbios 

Neurológicos, Obesidade e envelhecimento precoce. A chance de uma criança 

nascer com Síndrome de Down aumenta principalmente com o avanço da idade 

materna: em torno dos 20 anos é de 1:1500, subindo para 1:380 aos 35 anos e para 

quase 1:28 aos 45 anos. (MATTOS et al.,2007).   

 

Figura 1 – Cariótipo da Síndrome de Down. 
 

 
Fonte: http://www.ghente.org/ciencia/genetica/down.htm 

 

No Brasil, calcula-se que a cada 600 nascimentos, ocorre um caso de 

Síndrome de Down, o que significa que nascem 8 mil bebês com SD por ano. A 

http://www.ghente.org/ciencia/genetica/down.htm
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estimativa é de que vivem no país 300 mil pessoas que nasceram com SD 

(BARATA, et al., 2010). 
O diagnóstico de Síndrome de Down gera um abalo nas mães; em virtude 

disso, elas demonstram dificuldade de construir expectativas em relação ao 

desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Sabe-se que os familiares das 

crianças se retiram do convívio entre as demais pessoas por constrangimento ou 

preconceito. Essas crianças requerem tempo e dedicação, principalmente se 

estiverem em fase de desenvolvimento, período em que estímulos, atenção e 

cuidado são essenciais (BARBOSA et al.,2011). 

Há em torno de 50 características físicas apresentadas pelas crianças com 

Síndrome de Down, logo após o nascimento. Essas características incluem: 

hipotonia, reflexo de moro fraco, excesso de pele na região do pescoço, perfil facial 

aplanado, fissuras palpebrais em declive, displasia pélvica, hiperextensibilidade. 

Além desses pontos, existem outros que produzem um quadro sintomatológico, 

como: disgenesias (alguns órgãos não se formam totalmente), espinha bífida, 

deformação no coração, estrabismo e alteração no pavilhão auricular podendo 

apresentar alterações físicas e mentais variáveis, associadas ao retardo no 

desenvolvimento neuropsicomotor. Como mostra a figura 2 (MATTOS, et al., 2010).  

 

Figura 2 – Bebê com Síndrome de Down. 

 
        Fonte: https://goo.gl/images/WEPdKg 
 

 Eles possuem, ainda, baixa estatura, pele ressecada, cabelos lisos, finos e 

ralos, genitália pequena, postura anteriorizada com ombros enrolados e semi-flexão 

de tronco, e base aumentada de membros inferiores pela falta de equilíbrio devido à 

https://goo.gl/images/WEPdKg
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postura anteriorizada. A presença de más oclusões e hipotonia muscular 

generalizada indica comprometimento articular, sobretudo de estruturas mais 

complexas como a articulação temporomandibular. A frouxidão ligamentar 

generalizada, secundária à alteração na estrutura do colágeno Tipo I, é responsável 

por várias das alterações ortopédicas como pé plano, instabilidade patelar, 

instabilidade do quadril e instabilidade atlanto-axial. Como demonstra a figura 3 

(MATTOS, et al., 2010).  

 

 Figura 3 – Bebê com Síndrome de Down. 

 
Fonte: https://goo.gl/images/FqAqAQ 

 

Muitos pacientes com Síndrome de Down desenvolvem problemas de 

tireoide, que podem ser difíceis de detectar a menos que sejam realizados testes 

sanguíneos. Além disso, são propensos a desenvolver problemas auditivos e de 

visão. Algumas mulheres com a Síndrome de Down são férteis, apresentam uma 

chance de 50% de que seu filho também tenha Síndrome de Down. Porém, muitos 

dos fetos abortam espontaneamente. Todos os homens com Síndrome de Down são 

estéreis. (BERKOW, 1989, p 2216). Como relatada na tabela 1. 

 

https://goo.gl/images/FqAqAQ
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Tabela 1 – Resultados das concepções de crianças normais e outras com 

outras patologias.  

 

 
Fonte: (Thompson, 2008, p.142). 

 

A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética muito conhecida e tem 

como característica um esperado atraso global do desenvolvimento. Porém, uma 

criança com Síndrome de Down é capaz de conquistar grande parte das habilidades 

motoras de uma criança com desenvolvimento típico, apesar do aparecimento 

provavelmente tardio das mesmas, podendo chegar ao dobro da idade média 

daquelas sem um déficit motor. Além disso, a falta de experiências físicas pode 

dificultar a exploração do ambiente que, associados a um déficit de integração 

sensorial e perceptiva de si mesmo, dos objetos e do espaço, interferem, em geral, 

no processo do desenvolvimento cognitivo dessa criança (BONOMO, et al., 2010). 

A indicação mais comum para o diagnóstico pré-natal é a idade materna 

avançada, já que esta é uma condição de risco para se ter uma criança com 

Síndrome de Down. Ironicamente, à maioria dos fetos com Síndrome de Down não é 

dado o diagnóstico no período pré-natal, porque são filhos de mães com menos de 

35 anos de idade, consideradas jovens para a amniocentese e punção das 

vilosidades coriônicas de forma rotineira. No entanto, com o desenvolvimento de 

testes “não invasivos”, essa realidade pode mudar, já que estes estão se mostrando 

bons marcadores de risco para o feto. Como mostra a tabela 2 (MATOS et al., 2007).  

 

Tabela 2 - Incidência da relação da idade das mães com a criança com 

Síndrome de Down. 
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                  Fonte: Thompson (2008, p. 139). 

 

Sabe-se que a falta de estímulos nos primeiros dias de vida pode levar a 

criança a ter uma dificuldade de adaptação sensorial, bem como atraso no seu 

desenvolvimento motor. Logo, costuma-se intervir precocemente quando um bebê 

apresenta desordens psicossomáticas, de desenvolvimento ou em estado de risco 

psíquico. O tratamento precoce é indicado como uma forma de aumentar a interação 

do organismo com o ambiente, obtendo respostas motoras próximas ao padrão da 

normalidade e prevenindo a aprendizagem de padrões anormais de movimento e 

postura (MATTOS et al., 2010). 
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3. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA SÍNDROME DE DOWN 

 

O trabalho com uma equipe interdisciplinar é de suma importância para o 

desenvolvimento da criança com SD, pois cada profissional realiza uma abordagem 

que envolve vários aspectos do desenvolvimento, de acordo com a sua formação e 

objetivos específicos. A intervenção destes profissionais, com relação à 

aprendizagem motora, visa estabelecer e/ou restabelecer a funcionalidade do 

movimento, trabalhando no sentido de ensinar à criança posturas e movimentos 

funcionais, sobretudo através da promoção de experiências motoras adequadas. 

Com a Fisioterapia sendo aplicada precocemente, é possível trabalhar esse 

processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que a criança com atraso motor se 

torne apta a responder às suas necessidades e às do seu meio de acordo com o seu 

contexto de vida. (MATTOS et al, 2010). 

A fisioterapia motora visa diminuir os atrasos da motricidade grossa e fina, 

estimulando e facilitando assim as reações posturais necessárias para o 

desempenho das etapas de desenvolvimento normal, e a prevenção das 

instabilidades articulares e deformidades ósseas (RIBEIRO, 2007). 

O método de facilitação neuromuscular proprioceptiva (PNF) é uma teoria de 

tratamento que apareceu na década de 1950, e parte do principio de que cada 

pessoa possui um potencial não explorado e de um enfoque positivista. Essa técnica 

visa ganho de coordenação motora, flexibilidade, fortalecimento muscular e 

estabilidade, quer seja axial ou apendicular, havendo efeitos positivos na reabilitação 

neurológica. (SILVA, 2017, p. 58). 

O Método Bobath, é um tipo de tratamento que auxilia na estimulação 

precoce, o qual envolve basicamente a inibição de reflexos patológicos e a 

facilitação de novas aquisições funcionais (WOOLLACOTT et al.,2005) 

O conceito Neuroevolutivo Bobath é uma abordagem para a solução de 

problemas, para a avaliação e para o tratamento de indivíduos com distúrbios da 

função, do movimento e do controle postural, devido a lesões do sistema nervoso 

central. (RAINE, 2006; IBITA, 2008). 

O Método Bobath foi desenvolvido a partir de experiências clínicas, por Berta 

Bobath (Fisioterapeuta) e Karel Bobath (Neurologista e Psiquiatra) em 1943 e 

adquiriu como base o controle motor e os modelos de neurociência disponíveis na 

época. É um processo interativo que inclui o paciente, sua família e uma equipe 
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interdisciplinar que deve estar presente desde a avaliação até o tratamento do 

individuo (ARNDT et al., 2008). 

Há inúmeras abordagens para o tratamento de pacientes com problemas 

neurológicos, porém o Bobath é uma das mais comumente utilizadas. As técnicas 

utilizadas por este Conceito fornecem ao fisioterapeuta o embasamento teórico e o 

protocolo de intervenção clinica necessário à intervenção em fisioterapia 

neuropediátrica. (RAINE et al., 2009). 

A técnica utiliza procedimentos que objetivam desenvolver padrões 

apropriados do tônus muscular e da postura. Os movimentos promovem no paciente 

estabilização, equilíbrio e descarga de peso no solo e, ainda, trabalha-se a 

dissociação pélvica combinada com movimentos de inclinação do tronco e alcance 

dos membros superiores, a fim de recuperar o controle motor (ARTHUR et al., 2010). 

Com sua difusão e evolução, além dos benefícios proporcionados aos 

pacientes neuropediátricos, uma das principais contribuições do Conceito 

Neuroevolutivo Bobath foi à comprovação de que o sistema nervoso é capaz de 

aprender a responder a estímulos inibitórios dos padrões de movimento que 

interferem com a movimentação normal (GUSMAM et al., 2010) 

Antes de iniciar o emprego do conceito Bobath para a facilitação dos 

movimentos ativos, devemos alinhar o tônus postural, seja por meio da inibição ou 

da estimulação, de acordo com seu tônus, veja na figura 4. (SILVA, 2017, p.61). 

 

Figura 4 – Utilização das técnicas de acordo com o tônus postural do 

paciente  
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Fonte: (WEINERT et al., 2011) 

 

Na intervenção deve haver uma variedade de técnicas adaptadas para 

atender a evolução das necessidades individuais. Cada terapeuta deve atuar de 

forma diferenciada e de acordo com suas experiências e personalidade. Porém, todo 

o tratamento deve ser embasado na teoria e prática do Conceito. Segundo Bobath, a 

referência para que se saiba se a intervenção é eficiente, é a ocorrência de 

movimentos funcionais, com adequado alinhamento biomecânico, coordenação 

motora e controle motor. (WEINERT, et al, 2011, p.46). 

Com a Fisioterapia sendo aplicada precocemente, é possível trabalhar esse 

processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que a criança com atraso motor se 

torne apta a responder às suas necessidades e às do seu meio de acordo com o seu 

contexto de vida, como mostra a figura 5. (MATTOS et al,. 2010). 

 

Figura 5 – A estimulação precoce 

Facilitação 

Hipertonia Estimulação 

Hipertonia Inibição 

Normal 
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Fonte: https://goo.gl/images/pQWb5a·. 

 

A hidroterapia pode ser proveitosa ao fornecer métodos alternativos para 

estimular a reeducação dos padrões respiratórios. Através de brincadeiras lúdicas 

como realização de bolhas na água com a boca, a utilização de canudos e diferentes 

objetos para soprar, estimulam-se a musculatura orbicular da boca e favorece sua 

oclusão, além do fato da musculatura respiratória ser estimulada pela pressão 

hidrostática exercida repetidamente sobre o corpo imerso, como mostra a figura 6. 

(GUIMARÃES, 1996, p.54 – 62). 

 

Figura 6 – Bebê com Síndrome de Down fazendo hidroterapia 

 
Fonte: https://goo.gl/images/PQxUNr 

 

A densidade corporal destas crianças está diminuída pela hipotonia, fato este 

que leva a uma facilitação da posição de flutuação, possibilitando a realização de 

https://goo.gl/images/pQWb5a%C2%B7
https://goo.gl/images/PQxUNr
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atividades como o nado adaptado, trazendo diversos benefícios, como o 

fortalecimento muscular global e o treino respiratório. A pressão hidrostática oferece 

estímulos proprioceptivos e táteis, que ajudam na adequação do tônus, no trabalho 

sensorial, assim como na resistência aos movimentos (FLINKERBUSCH, 1993, p. 

47-63). 

O treinamento do controle motor deve ser realizado em um ambiente tranquilo 

propenso a atividade muscular, os movimentos repetitivos e frequentes são 

essenciais para o aprendizado motor. A fisioterapia motora para criança com 

Síndrome de Down potencializa o desenvolvimento para os principais marcos 

motores como rolar, arrastar, sentar, engatinhar, manipular objetos, levantar, 

permanecer de pé sem ajuda e andar, como mostra a figura 7. (SHERPHERD, 1998) 

 

Figura 7 – Treino de controle motor 

 
Fonte: https://goo.gl/images/HRgksu 

 

Na posição sentada o principal objetivo do tratamento constitui em treinar a 

criança a apanhar objetos e manuseá-los, favorecendo o equilíbrio e ajustes 

posturais (SHEPHERD, 1998). 

https://goo.gl/images/HRgksu


 25 

4. BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA SÍNDROME 
DE DOWN 

 

O desenvolvimento motor do lactante ocorre primeiramente nas posturas 

prona e supino pelo fato de ainda não terem adquirido controle de tronco, não 

permanecendo nas posturas sentada e em ortostatismo. A posição prona favorece o 

controle cervical quando a criança explora o ambiente, seguido de apoio nos 

antebraços e nas mãos afim de o observar melhor, essas experiências são 

relevantes e essenciais para a formação das curvaturas da coluna vertebral da 

criança (MATTOS; BELLANI, 2010). Quando sentado deve ser estimulado a brincar 

com objetos que ele possa pegar, treinando também movimentos dos braços 

(SHEPHERD, 1998). 

As técnicas de inibição e facilitação são ordenadas pelo fisioterapeuta por 

meio de pontos-chave, seguindo a regra de que o movimento normal consegue 

modular o tônus. Dessa forma, quanto maior o controle motor do paciente, menos 

suporte será fornecido pelo fisioterapeuta por meio dos pontos-chave. Isto é, os 

pontos-chave estarão localizados em regiões mais distais, o que contribui para a 

independência do paciente. (SILVA, 2017, p.61) 

Os pontos chave de controle são na maioria das vezes as articulações dos 

pacientes. Como estes são pontos moveis em nosso esqueleto, permitem a 

condução do movimento com maior facilidade e menor desgaste tanto para o 

paciente quanto para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta deve tocar o mínimo possível 

o paciente e utilizar a palma de suas mãos para conduzir o ponto-chave. Evita-se o 

toque dos dedos, pois estes podem se tornar estímulos excessivos aos receptores 

sensoriais, como mostra a figura 8 e 9. (WEINERT et al., 2011) 
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Figura 8 – Ponto chave na cabeça 

 

 

Fonte: (WEINERT et al., 2011) 

 

 

Figura 9 – ponto chave esterno 

 

 

 

Fonte: (WEINERT et al., 2011) 

 

Os pontos chave de controle possibilitam a execução das técnicas de inibição 

e facilitação, bem como das técnicas de estimulação tátil e proprioceptivas (tapping, 

placing, holding). (WEINRT et al, 2011). 

 

Figura 10 - Ponto-chave no ombro 
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Fonte: (FORTI-BELLANI, C. et al., 2011). 

 

Figura 11 - Ponto-chave no quadril  

 
Fonte: (FORTI-BELLANI, C.et al., 2011) 

 

As técnicas de inibição e facilitação podem ser compreendidas como os 

padrões influenciando o tônus. Ou seja, por meio dos padrões pelos pontos-chave 

de controle haverá produção de mudanças no tônus, que ira influenciar no controle 

postural e na execução de atividades funcionais. Dessa forma, os padrões serão 

utilizados para modificar os padrões anormais de movimento e de postura, e 

consequentemente, inibir a hipertonia dos pacientes (GUSMAN e TORRE, 2010). 

Os pacientes com Síndrome de Down sofrem alteração de tônus muscular, 

alteração da postura e do movimento apresenta um desequilíbrio entre estimulação 

e inibição sináptica durante a programação e execução de determinado movimento, 

o que apresenta como consequência ocorrência de padrões de movimentos 

inadequados. Portanto, o conceito Bobath preconiza a inibição desses padrões 

anormais e objetiva maior controle do movimento e da postura, coordenação pelo 
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manuseio do paciente ou promovendo a alteração na direção das atividades 

funcionais, como na figura 12. (CENTRO BOBATH, 1997). 

 

Figura 12 - Inibição do padrão de rotação interna e flexão do membro 

superior 

 
 Fonte: (FINNIE, 2000). 
 
 

O conceito neuroevolutivo Bobath também utiliza outras técnicas que 

objetivam a aquisição de padrões de movimentos normais e funcionais, como: 

transferência de peso, placing, holding e tapping, exemplificados na figura 13, 

técnicas de estimulação tátil e proprioceptiva (CENTRO BOBATH, 1997). 

 

Figura 13 - Tapping alternado na abdução do membro superior 

 
Fonte: (FORTI-BELLANI, et al. 2011). 
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Há 40 anos aproximadamente, a bola suíça vem sendo utilizada no conceito 

neuroevolutivo Bobath. Porém, atualmente, as bolas suíças têm sido utilizadas 

também em tratamentos de pacientes com sequelas neurológicas, ortopédicas e 

inclusive na terapia intensiva. As bolas suíças podem ser usadas tanto para o 

atendimento de crianças como em atendimento de adultos, inclusive em vários 

setores: ambulatorial, hospitalar e domiciliar (CARRIÈRE, 1999). 

A Bola Suíça pode ser utilizada como um recurso adicional no tratamento das 

incapacidades funcionais nos pacientes neurológicos, pois busca recuperar as 

atividades motoras de forma globalizada, tendo se tornado um instrumento 

terapêutico muito aceito, não só nos departamentos de Fisioterapia, mas também 

entre outros profissionais. (TEIXEIRA et al., 2003) 

O trabalho cinesioterápico com a Bola Suíça visa reeducar a flexibilidade e as 

alterações musculares, possibilitando uma terapia relaxante, melhorando de forma 

gradativa, as disfunções pulmonares; equilíbrio e coordenação; e força muscular·. O 

objetivo do tratamento com a bola suíça é a facilitação do controle motor 

(MARSHALL, et al., 2005). 

A intervenção fisioterapêutica incluída com apoio dos pais gera melhores 

resultados no desenvolvimento motor do paciente. A família ajudará na nas 

experiências de aprendizagem que irão ocorrer, para que promovam, ao máximo, o 

desenvolvimento do paciente com Síndrome de Down. (PIMENTEL, 2004).    
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Síndrome de Down tem como uma de suas principais características o 

atraso global do desenvolvimento, é papel da fisioterapia atuar no cuidado e 

tratamento do individuo com SD, para promover adequada assistência e minimizar 

os impactos negativos na qualidade de vida dessas crianças. O trabalho com uma 

equipe interdisciplinar é de suma importância para o desenvolvimento da criança 

com SD, pois cada profissional realiza uma abordagem que envolve vários aspectos 

do desenvolvimento, de acordo com a sua formação e objetivos específicos. 

As principais condutas abordadas nesta revisão mostram a eficácia de um 

tratamento quando a fisioterapia é aplicada precocemente, sendo assim possível se 

trabalhar esse processo de ensino-aprendizagem corretamente, minimizando 

alterações musculoesqueléticas, disfunções pulmonares e auxiliar nos marcos 

motores entre outras questões. 

Conclui-se que as técnicas utilizadas são opções eficazes para o tratamento 

de pacientes com Síndrome de Down. Porém é necessário o desenvolvimento de 

campanhas de conscientização e incentivo aos pais e familiares, para que o 

paciente tenha um acompanhamento desde seu primeiro mês de vida e assim a 

estimulação necessária para uma melhor qualidade de vida. 
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