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RESUMO
Crianças portadoras da Síndrome de Down apresentam um desenvolvimento motor e cognitivo tardio frente a crianças
normais.  É a  partir  desse princípio  que o presente estudo foi  elaborado.  O uso da musicoterapia  nas sessões de
fisioterapia,  visando melhorar  suas  dificuldades,  principalmente  nos  âmbitos  coordenação motora  grossa,  interação
social  e  memorização  de  palavras.  Será  realizada  uma  avaliação  juntamente  com  a  aplicação  da  Escala  de
Desenvolvimento Motor – EDM (Rosa Neto, 2002). A amostra do estudo será constituída por 12 crianças portadoras da
Síndrome de Down, com idades entre 4 a 8 anos, sendo 6 crianças submetidas a terapia com a presença da música e as
outras 6 crianças isentas da presença da música em suas terapias destinadas como grupo controle. Serão realizadas 10
sessões com cada criança, sendo que os encontros acontecerão uma vez por semana, com duração de 50 minutos cada
sessão na instituição Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR na Clínica escola de Fisioterapia. Ao final do
período proposto para o tratamento as crianças passarão por uma reavaliação com os mesmos métodos de avaliação do
início. O resultado esperado é que estas crianças apresentem uma melhora em seu desenvolvimento motor, cognitivo e
social.
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1 INTRODUÇÃO

A síndrome de Down (SD) é uma condição genética que resulta em características físicas e
mentais específicas, sendo a causa genética mais comum de deficiência mental (RIBEIRO, 2011).
Ela é caracterizada como uma alteração genética que apresenta um cromossomo a mais no par 21,
chamada de trissomia 21, que pode ocorrer de três formas: a trissomia simples, translocação e
mosaicismo (SOUSA et al., 2012).

De acordo com (BELOTTI, 2014). As limitações e dificuldades na síndrome se manifestam no
desenvolvimento motor, no cognitivo e na comunicação, principalmente no tocante à fala e este
atraso na aquisição da fala é o que mais traz transtornos para os pais. As crianças com síndrome de
Down passam a impressão de serem comunicativas, no entanto, esta comunicação se dá mais pelos
gestos que propriamente pela fala (PORTO-CUNHA & LIMONGI, 2008).

Nestas crianças, os movimentos motores grossos têm a tendência a aparecerem tardiamente,
em virtude da hipotonicidade corporal, fraqueza muscular ou até por doenças cardíacas congênitas.
Por causa destes fatores, pode ser que a criança adquira, primeiramente, os movimentos motores
finos (BELOTTI, 2014). Porém, mesmo sendo comum tais características, não significa que todas as
elas acometerão uma só criança nem que isso afetará no seu desenvolvimento.

Vários estudos revelam efeitos clínicos da música na precisão dos movimentos da marcha, no
controle postural, facilitando a expressão de estados afetivos e comportamentais em indivíduos com
depressão e ansiedade. Tais efeitos positivos da música têm sido observados em transtornos do
desenvolvimento como o déficit  de atenção,  a dislexia,  na doença de Parkinson,  na doença de
Alzheimer ou em doentes com espasticidade, nos quais a reabilitação com música ou estímulos a
ela relacionados como dança, ritmos ou jogos musicais potencializam as técnicas de reabilitação
física e cognitiva (MUSZKAT, 2015).
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A Musicoterapia,  através  de  atividades  específicas  para  cada  indivíduo  ou  grupo,  busca
minimizar as dificuldades da fala, dificuldades de socialização, além de promover a expressão, a
interação, a criatividade e a formação de identidade. Conta ainda com a possibilidade de auxiliar no
programa de reabilitação, de forma direta ou coadjuvante, com o fisioterapeuta (MUSZKAT, 2015).

Como qualquer  criança,  a  criança  com Síndrome de  Down tem necessidade  de  brincar,
correr,  pular,  competir,  cantar,  dançar  entre  outras  tantas  variedades  de  brincadeiras  e
procedimentos que estimulam seu desenvolvimento motor,  sensorial  e intelectual,  uma vez que,
através de toda a sua experiência vivencial, estará aprendendo (BELOTTI, 2014).

A utilização do movimento corporal em associação a música contribuiu também para reforçar
a  assimilação  de  novas  palavras  com  seus  conteúdos,  além  de  auxiliar  na  memorização  das
mesmas. Desta forma, como ressalta (ILARI, 2003), pode-se concluir que o ato de cantar, tendo
como auxiliar o gestual proporciona a melhoria de desempenho em diversas áreas cerebrais, além
do desenvolvimento social, já que a criança se relaciona com outras pessoas.

Com posse dessas informações, espera-se que a interação fisioterapia e música auxilie na
criança com síndrome de down nos aspectos de coordenação motora grossa,  na sua interação
social e na memória. Admite-se que é no seio da família que a criança recebe toda a afetividade
necessária para o seu desenvolvimento. Contudo, paradoxalmente, ela tanto pode receber proteção,
como  também  pode  conviver  com situações  que  ofereçam  riscos  para  o  seu  desenvolvimento
saudável (BELOTTI, 2014).

2 MATERIAL E MÉTODOS

Refere-se a uma pesquisa aplicada, a qual será executada na Clínica Escola de Fisioterapia
do Centro  Universitário  de  Maringá (Unicesumar)  de  Maringá.  Serão recrutadas 12 crianças de
idades entre 4 a 8 anos de idade, portadoras da Síndrome de Down da lista de espera ou que
estejam em atendimento  nesta  clínica  e  cujos  pais/responsáveis aceitem participar  da  pesquisa
assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Serão inclusos na pesquisa as crianças que apresentam condições cognitivas e físicas para a
compreensão do tratamento proposto. Podendo ser de ambos os sexos. Os fatores de exclusão
serão: Crianças portadoras de alguma cardiopatia, surdez, cegueira, crianças que fazem o uso de
próteses ou órteses, com lesões medulares e que faltarem duas semanas consecutivas na terapia
ou apresentarem complicações durante o tratamento.

As crianças passarão por uma avaliação na primeira sessão e serão coletadas informações
de seus dados pessoais, antecedentes pessoais e familiares, exame físico (dados vitais, palpação
do trofismo, testes de força muscular, graduando de 0 a 5 seguindo as normas de Kendall et al.
2007), também contaremos com o auxílio da Escala de Desenvolvimento motor (EDM) do Francisco
Rosa Neto de acordo com as idades supracitadas. Uma reavaliação será feita na última sessão para
obter-se um resultado comparativo.

Será realizada uma sessão por semana, totalizando 10 sessões de cada criança. Em questão
da  avaliação,  só  um  item  será  diferente:  Será  solicitado  a  seis  crianças  as  músicas  de  sua
preferência,  as quais terão seu tratamento com a terapia associada a música, e  as outras seis
crianças terão um tratamento convencional, sem música envolvida. 

Quando  o  tratamento  for  iniciado  no  grupo  com  a  música,  seguirá  um  protocolo  de
atendimento: a sessão terá início com tentativa de aproximação através de uma música de boas-
vindas  usando  o  nome  dela,  seguida  de  alongamento  com  faixas  escolhidas  pela  criança  na
avaliação. Posteriormente, seguirá a sessão com o fortalecimento da musculatura, exercícios para
ganho de amplitude de movimento, coordenação motora grossa e fina, noção do corpo e equilíbrio,
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para tanto, serão utilizadas músicas pré-estabelecidas pelos terapeutas que, em suas letras terão os
comandos  para  os  exercícios  terapêuticos.  Esta  técnica  será  abordada  ao  longo  de  todo  o
tratamento. Será trabalhado muito as danças ou interações com movimentos amplos, como pular
corda,  visando o  ganho  de  uma motricidade ampla.  A criança será  estimulada  a  interagir  com
brinquedos ou instrumentos que usem som, podendo usar a voz e palmas para começar a trabalhar
os objetivos propostos. No final de cada sessão, será cantada músicas para dar tchau, despedindo-
nos da criança. No caso das crianças do grupo controle não haverá músicas de boas-vindas ou
despedida, e quanto ao protocolo de exercícios (alongamento, fortalecimento, ganho de amplitude
de movimento, coordenação motora grossa e fina, noção do corpo e equilíbrio) será o mesmo.

As sessões serão desenvolvidas em um pequeno grupo de convívio:  terapeuta, pais e/ou
cuidador e criança, progredindo nas sessões finais para a possibilidade de uma sessão com duas a
três crianças do mesmo grupo juntas. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  que a evolução dos pacientes tratados com o auxílio  da música  seja superior
quando comparado ao grupo controle.
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