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RESUMO: O objetivo desta pesquisa é caracterizar as medidas antropométricas e avaliação dos órgãos 
fonoarticulatórios de crianças com síndrome de Down, visando relacionar esses achados com 
amamentação e alimentação suplementar. Os sujeitos que participarão desta pesquisa serão cinco díades, 
mães e crianças com Síndrome de Down com até quatro anos de idade, de ambos os gêneros totalizando 
dez sujeitos. O local selecionado será a Clínica de Fonoaudiologia do IES para a coleta de dados da 
avaliação de motricidade orofacial pelo fato dos sujeitos já estarem em acompanhamento, o que facilitará a 
coleta de dados. A coleta de dados será feita com entrevistas dirigidas às cinco mães de crianças com 
Síndrome de Down, de até 4 anos de idade de ambos os gêneros, individualmente, sobre a idade da 
criança, peso, intercorrências peri-natal e pós-natal, amamentação, primeira mamada, dificuldades 
encontradas, orientações recebidas, quem a orientou, quanto tempo amamentou, se foi introduzido o 
aleitamento artificial, se possui hábitos deletérios, se a alimentação é mais pastosa, líquida ou sólida e o 
porque,  por meio de perguntas fechadas e abertas  dando uma maior liberdade de resposta, será 
respondido com o nosso acompanhamento e sem intervenções. Estas respostas serão gravadas, em 
seguida transcritas e organizadas para análise, discussão e redação final da pesquisa. Sob autorização das 
mães, será realizada a avaliação antropométrica de cada sujeito, sugerindo o tipo facial dos mesmos e a 
seguir, será feito a avaliação dos órgãos fonoarticulatórios. Espera-se com esta pesquisa mostrar que 
algumas características físicas da síndrome de Down podem ser amenizadas com a amamentação, 
transição alimentar adequada evitando-se os hábitos orais deletérios. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Hipotonia muscular; Síndrome de Down 
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