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RESUMO 
 
 

 

Herrero D. Descrição do padrão de desenvolvimento motor pela 
avaliação General Movements em lactentes com síndrome de Down 
[Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2017. 
 

 

Introdução: Tão importante quanto saber "o que" está mudando no 

desenvolvimento motor, é "como" e "quando" ocorrem essas mudanças. A 

falta desses dados ainda não permite a descrição desse processo de forma 

linear e contínua em grupos com distúrbios de movimento, tais como recém-

nascidos com síndrome de Down. A memória pode ser um fator de 

diferenciação no caso de desempenho motor e a construção de aquisição da 

trajetória do movimento. Portanto, a integração motora-cognitiva, e a ativação 

mnemônica poderiam ser observadas na apresentação de uma riqueza do 

repertório motor de movimentação espontânea dos lactentes. Objetivo 

geral: Avaliar a qualidade da movimentação espontânea em lactentes com 

síndrome de Down. Objetivos específicos: a) descrever as características 

genéticas e ambientais sobre as características deste grupo de lactentes e o 

atual processo de intervenção; b) analisar a aplicabilidade da avaliação 

General Movements em lactentes até os cinco meses de vida em países de 

baixa e média renda e; c) avaliar a movimentação espontânea como 

facilitadora do vínculo mãe-bebê. Métodos: revisão e elaboração da 

temática, por busca em bases de dados científicos, para estruturar de forma 

factível a execução da avaliação e aplicação do questionário neste grupo de 

lactentes. Foi um estudo exploratório, com a avaliação presencial e por 

gravações de vídeo, de 47 lactentes, menores de 5 meses com síndrome de 

Down pela avaliação dos General Movements; além do preenchimento de um 

questionário com informações tais como: o momento em que o diagnóstico 

foi dito para os pais, o tempo de amamentação, o período que 

permaneceram na unidade de Cuidados Intensivos, se os pais estavam 

empregados e a idade dos pais. A avaliação foi feita na idade Fidgety (de 11 

a 20 semanas após a idade do termo). Os locais de coleta dos dados foram: 

24 lactentes do Hospital Infantil Darcy Vargas e a Instituição APAE de São 

Paulo (o hospital pertence ao SUS - Sistema Único de Saúde), ambos 

representam locais de referência no atendimento de crianças com síndrome 
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de Down no Brasil, e 23 lactentes do banco de dados por vídeo do Centro de 

Estudos de General Movements da Áustria. Resultados: O escore da 

avaliação foi significativamente menor do que em lactentes com desfecho 

neurológico comum. Quatorze lactentes com Síndrome de Down 

apresentaram Fidgety Movements normais, 13 não apresentaram FM e 20 

apresentaram FM exagerados, muito rápidos ou muito lentos. A falta de 

movimentos na linha média e várias posturas atípicas foram observadas. 

Nem o parto prematuro nem a cardiopatia congênita estavam associados a 

presença dos FM ou a mobilidade reduzida. Conclusões: Para a indicação 

do uso dessa avaliação de baixo custo no Brasil: a observação motora 

contribui para a avaliação qualitativa do movimento global e funcional do 

lactente de uma maneira assertiva, rápida e não invasiva. Quanto a 

relevância da avaliação da qualidade dos movimentos globais em lactentes 

com síndrome de Down: a heterogeneidade nos FM e suas características 

peculiares indicam que a intervenção deve ser feita o quanto antes para 

estimular e aprimorar o repertorio motor. Os dados apontam que a 

identificação dos FM em crianças com síndrome de Down, pode ser um 

marcador clínico para o planejamento e intervenção fisioterapêutica singular; 

contudo sua ausência não pode ser utilizada como indicador de normalidade 

motora funcional ou pretexto para adiar intervenções clínicas.  Uma segunda 

conclusão aponta para inexistência de associação entre cardiopatias 

congênitas e FM em crianças com síndrome de Down. 

 
 

Descritores: acesso e avaliação da assistência à saúde, tecnologia de baixo 

custo, síndrome de Down, General Movements, análise de vídeo, lactente. 
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ABSTRACT 
 
 

 

Herrero D. Description of motor development pattern by General Movements 

assessment in infants with Down syndrome [Thesis]. São Paulo (BR): 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2017. 

 

 

Introduction- As important as knowing "what" is changing in motor development, it 

is "how" and "when" these changes occur. The lack of these data still does not 

allow the description of this process in a linear and continuous way in groups with 

movement disorders, such as Down syndrome newborns. The memory can be a 

factor of differentiation in the case of motor performance and the construction of 

acquisition of the trajectory of the movement. Therefore, integration and its 

complete activation can be observed in the presentation of a rich motor repertoire 

in the spontaneous movement of infants. General purpose- To assess the quality 

of spontaneous movement in infants with Down syndrome.  Specific purposes- a) 

to describe information about the characteristics of this group of infants and the 

process of intervention in low-income countries; B) to analyze the applicability of 

the General Movements instrument in infants up to five months of life in low- and 

middle-income countries; C) to assess the spontaneous movement as facilitator of 

the mother-baby bond. Methods- review and elaboration of the thematic by 

searching in scientific databases at a first moment. Subsequent there was an 

exploratory study was conducted with the evaluation of 47 infants with Down 

syndrome by General Movements; in addition to filling out a questionnaire of 

information such as: the time the diagnosis is told to the parents, the time of 

breastfeeding, the period they stayed in the Intensive Care unit, the parents are 

employed, and the age of the parents. The evaluation was done at the Fidgety age 

(from 11 to 20 weeks after the term age). The data collection sites were: 24 infants 

from Darcy Vargas Children's Hospital and the APAE Institution of São Paulo (the 

hospital belongs to SUS - Sistema Único de Saúde), both represent reference sites 

for the care of children with Down syndrome, and 23 infants from Austria data 

recorded. Results- The assessment score was significantly lower than in infants 

with a common neurological outcome. Fourteen infants with Down syndrome had 

normal FM, 13 had no FM and 20 had FM exaggerated, very fast or very slow. The 
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lack of movements for the midline and several atypical postures were observed. 

Neither preterm birth nor congenital heart disease were related to FM or reduced 

mobility. Conclusions- for the indication in the use of the evaluation in Brazil: the 

researchers demonstrated that the quality motor observation contributes to the 

functional evaluation of the young nervous system. The application of GM 

assessment to vulnerable populations such as Brazil is therefore highly 

recommended. For the relevance of the evaluation applied to this group of infants 

with Down's syndrome: the research shows that the heterogeneity in FM and its 

peculiar characteristics justify the early intervention. 

 

 

Descriptors: access and evaluation of health care, low-cost technology, Down 

syndrome, General Movements, video analysis, infant. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

Nesses quatro anos de elaboração e execução da tese pude perceber a 

complexidade de estruturar uma linha de pesquisa e o raciocínio que percorresse 

aspectos teórico-práticos de maneira integrada e relevante. Essa apresentação 

talvez não seja apenas de quatro anos de estudo, mas dos meus quatro anos de 

vida. 

O início foi o mergulho profundo na experiência de trabalhar em um 

laboratório com um modelo murino da síndrome de Down. O entendimento do 

controle motor, sua ligação com a memória e as reações pré-programadas, além 

do efeito de medicação para melhora mnemônica, chamaram minha atenção.   

Por um ano estudei a ligação do controle motor com a memória e as reações pré-

programadas   na Case Western Reserve University of Cleveland–Ohio. Com 

meus filhos e meu marido enfrentamos uma temperatura de 35 graus negativos, a 

barreira da língua e a experiência de uma nova cultura longe da nossa zona de 

conforto e do colo de nossa família.  

Foi uma experiência rica em conhecimento, amadurecimento e leveza 

devido à diversão de meus pequenos encantados com os flocos de neve ao 

som de “Let it go”.  

Contextualizando a temática, sabe-se que a ciência de animais de 

laboratório é uma especialidade dentro do campo da medicina veterinária 

direcionada para o desenvolver de modelos experimentais que promovam 

conhecimento capaz de melhorar a qualidade de vida do ser humano e do próprio 

animal. 
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A utilização de experimentos em laboratório com camundongos tornou-se 

comum somente no século XIX. A partir de 1900, os camundongos tornaram-se 

um importante modelo experimental para estudos na área de genética devido as 

suas características. Por exemplo: serem de pequeno porte e prolíferos; terem um 

período de gestação curto; por suas vias intraperitoneal, oral, muscular, venosa e 

até intracerebral serem de fácil acesso para a administração de fármacos; e, 

apresentarem condições simples de domesticação e manutenção.  

Quanto às questões sensoriais, os camundongos apresentam: audição 

aguda (que pode responder a uma grande variedade de frequências); olfato de 

grande desenvolvimento; sistema visual pouco desenvolvido (sua retina apresenta 

poucos cones, não diferencia cores) com abertura dos olhos em cerca de 10 dias 

de vida; e, tato bem desenvolvido (com a presença de cinco dedos nas patas para 

locomoção, equilíbrio e manuseio de alimento).  

No período de amamentação tem um fato peculiar que auxilia na escolha 

para animais mais propensos à sobrevivência: há uma mudança da cor da barriga 

após o preenchimento do estômago pelo leite (se destaca uma mancha branca no 

local). Esse período de amamentação dura em média 30 dias. 

Para determinar características do comportamento de camundongos 

saudáveis, um estudo de Chumbinho estruturou um etograma e realizou a 

qualificação e a quantificação de atitudes durante a observação por 60 minutos 

(após a substituição da gaiola) e a cada semana até a idade adulta.  

Destacaram-se qualitativamente as seguintes atividades: a) Exploração do 

ambiente (EA): levantamento vertical com ou sem apoio das patas dianteiras na 

parede da gaiola. b) Procura de alimento (PA): busca de alimento revirando a 

maravalha pelas patas dianteiras. c) Auto higienização (AH): ato de o animal 
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lamber-se ou limpar-se. d) Repouso ou descanso (RE): atitude de deitar-se ou 

dormir durante a observação. e) Montagem (Mo): atitude de apoiar as patas 

dianteiras ou traseiras no dorso de outro animal. 

Quantitativamente uma vez a cada semana, entre a 4ª, 6ª e a 8ª semana de 

vida realizaram a análise por meio de filmagem de cada grupo. Onde obtiveram os 

seguintes dados: a) Dinâmica e tipificação das atitudes do animal durante o tempo 

de 60 minutos, desde a infância até a idade adulta; b) Prevalência dos tipos de 

atividade observada nos grupos de camundongos; c) Prevalência destas 

atividades em relação a idade; d) Diferença, entre cada agrupamento, do perfil 

prevalente de atividades. 

Esta observação foi realizada de maneira que não interferisse na rotina dos 

camundongos e pudesse trazer informações mais próximas da espontaneidade do 

comportamento. O estudo conclui que as principais atividades realizadas pelos 

camundongos em biotérios eram: a) de repouso quando são infantis (4ª semana 

de vida); b) explorar o ambiente e buscar o alimento quando amadurecem e 

tornam-se adultos (8ª semana de vida); e, c) durante toda a vida, apresentam 

constante atividade de auto higienização e de contato físico. 

Leon acrescenta que camundongos são considerados um excelente modelo 

para estudos genéticos, devido ao seu ciclo de vida relativamente curto, sua 

grande similaridade genética aos seres humanos e a maneira relativamente 

simples com que seu genoma pode ser manipulado. 

Por exemplo, na doença de Alzheimer e na síndrome de Down podemos ter 

como uma representação ideal para estudo o modelo de camundongo chamado 

Ts65Dn. Esse modelo é o melhor descrito na literatura como o que apresenta 

características mais similares aos indivíduos com síndrome de Down. Ele possui 
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uma trissomia do cromossomo 16, homologo em 60% ao cromossomo 21 nos 

seres humanos.  

As questões neuroanatômicas e cognitivas são as mais afetadas pela 

neurogênese deficiente e diminuição de células granulares no giro dental, com 

atraso na aquisição dos marcos motores e comprometimento das habilidades 

espaciais, deficiência na memória de associação e reconhecimento. Além das 

disfunções óculo-motoras e o desproporcional déficit funcional dependente do 

hipocampo.   

Esta semelhança faz deste um modelo ideal para investigar a 

possibilidade de intervenção assertiva para melhora da qualidade de vida em 

pessoas com a síndrome de Down devido aos achados neste grupo de 

camundongos. 

Estudos realizados por Costa, que foram os primeiros a identificar efeitos 

positivos da administração de uma droga (memantina) na memória e aprendizado 

de camundongos Ts65Dn, foram traduzidos em um ensaio clínico piloto em 

pessoas com SD, no qual se observou um efeito significativo da memantina na 

performance de sujeitos adultos com SD em uma forma de testagem 

neuropsicológica de memória episódica, conhecida como Califórnia Verbal 

Learning Test II.  Tais observações levaram recentemente o Professor Alberto 

Costa a propor a hipótese glutamatérgica para a SD.   

Durante o desenvolvimento, sabe-se que ocorre uma mudança na 

composição de receptores de NMDA, que está associada com a maturação do 

sistema visual em roedores e, potencialmente, em seres humanos.  

A utilização de memantina para melhorar a qualidade de vida de pessoas 

com síndrome de Down é recente. Este medicamento funciona como um 
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antagonista não competitivo do receptor NMDA (N-metil-de-aspartato). Em doses 

terapêuticas, esta droga é usada para inibir o efeito patológico de uma provável 

hiperatividade do receptor de NMDA, levando a uma alteração dos processos 

fisiológicos mediados por ele, os quais envolvem a aprendizagem e a memória. 

Os receptores de NMDA (NMDARs) tem um papel fundamental no processo 

de aprendizagem, memoria e desenvolvimento, além de apresentarem 

subunidades com alta concentração no córtex e hipocampo e importante papel de 

regulação nesses eventos, o GluN2A e o GluN2B. A diferenciação entre os dois 

dá-se essencialmente nas características quanto as propriedades cinéticas, 

desenvolvimento dos padrões expressos, localização celular e a sua regulação de 

tráfico.  

O GluN2A é expresso no período tardio de desenvolvimento e é encontrado 

principalmente nos sítios sinápticos. Em contraste, o GluN2B é expresso no 

período pré-natal e está em alta concentração nos sítios extra sinápticos nos 

animais adultos. Sabe-se que a troca das subunidades de GluN2, neste caso, 

GluN2B para GluN2A ocorre durante o desenvolvimento e na resposta a atividade 

e experiência vividas. O equilíbrio dos NMDARs sinápticos e extra sinápticos 

apresenta-se alterado em algumas desordens neuronais.     

É esperada uma melhora cognitiva por um processo de recuperação do 

equilíbrio e restauração na transmissão e plasticidade sinápticas. Sabe-se que 

100% da biodisponibilidade da memantina possui um tempo para atingir a 

concentração máxima no soro de 3-7h, a sua meia - vida é de 60-100h, não é 

metabolizada no fígado, sendo que seus metabólitos não são ativos, e que é 

completamente excretada pelos rins.  
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Contudo 80% da memantina permanece na forma inalterada, ou seja, sem 

sofrer metabolização, porém ela possui baixa ligação (45%) às proteínas 

plasmáticas do sistema sanguíneo. A taxa média calculada para o líquido 

cefalorraquidiano (LCR)/Soro é de 0,52, ou seja, 52% da droga chega ao SNC, 

provavelmente por ser a memantina uma molécula anfifílica catiônica, ou seja, tem 

afinidade lipofílica, mas também  forma cátion com muita facilidade, deixando-a 

com característica polar (hidrofílica), o que reduz sua taxa de concentração no 

LCR e facilita sua excreção renal mediada por proteínas de transporte de cátions. 

Um sistema anfifílico pode ser definido como toda espécie química, de 

origem orgânica ou inorgânica que possui em sua estrutura química uma parte 

polar e hidrofílica e outra apolar e hidrofóbica, e que seja capaz de promover a 

interação entre meios que apresentam polaridade diferente como, por exemplo, 

água e óleo. Quando se fala em substância hidrofílica e polar entende-se que esta 

parte da molécula interage com a água, enquanto a hidrofóbica e apolar tende a 

repelir a água e interagir com um composto apolar, em virtude de substâncias de 

essa natureza interagir física e quimicamente com outra semelhante a ela. O 

representante mais importante desse tipo de sistema são as moléculas 

surfactantes e alguns polímeros. 

Em vários ensaios clínicos, foi avaliada como é segura e bem tolerada pelo 

organismo. Durante o processo de aprovação da União Europeia e experiência 

pós-comercialização de segurança da Alemanha, onde a memantina estava 

disponível há mais de duas décadas, mais de 100 milhões de doses diárias 

haviam sido vendidas. Merz Pharmaceuticals GmbH recebeu relatos de 73 

eventos adversos em 48 pacientes. Destes, apenas os seguintes eventos foram 

relatados em mais de um doente: nervosismo (n = 6), convulsões (n = 4), tremor (n 
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= 3), reação agressiva (n = 3), insuficiência circulatória (n = 2), hipertensão (n = 2), 

tonturas (n = 2), discinesia (n = 2), náusea (n = 2), perturbações menstruais (n = 

2), erupção bolhosa (n = 2) e prurido (n = 2). 

 Recentes estudos abertos sugerem que a memantina pode ser 

clinicamente útil e bem tolerada em indivíduos jovens com outras condições que 

produzam deficiências cognitivas, tais como autismo e déficit de atenção e 

hiperatividade. 

Em estudo de Costa, uma amostra com 42 pessoas com SD, de ambos os 

sexos e com idades entre 18 e 32 anos, foram recrutadas para uso da memantina. 

Nesse protocolo de avaliação, os participantes recrutados tinham que ser capazes 

de se comunicar verbalmente e de compreender as instruções dos testes 

neuropsicológicos aplicados.  

A hipótese era de que a memantina poderia melhorar os resultados dos 

testes de jovens adultos com SD, atuando na região de hipocampo. Embora, em 

um trabalho recente, a equipe de Costa et al. declarou que não se pode excluir 

completamente uma contribuição da amígdala no déficit nas tarefas de 

condicionamento de medo em camundongos Ts65Dn, decidiu-se focar no 

hipocampo neste ensaio clínico. 

As medidas de eficácia primária foram destinadas a avaliar a memória de 

longo prazo, com ênfase em medidas dependentes do hipocampo. As medidas de 

eficácia secundária e medidas de referência foram a receptividade do vocabulário 

presente na Peabody Pictures Vocabulary Test- III, o teste para a Avaliação de 

Gramática; fluência verbal (a partir da Avaliação Neuropsicológica do 

Desenvolvimento); recordação de dígitos (Escalas Capacidade Diferencial); 
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memória espacial de trabalho (também parte do CANTAB) e Escalas de 

Comportamento Independente Revisadas. 

A segurança e a tolerabilidade foram monitoradas por exames físicos, 

eletrocardiograma, exames laboratoriais clínicos abrangentes e incidência de 

gravação de evento adverso. Foi percebido que a adesão ao medicamento foi 

excelente (mais de 95% para todos os participantes) e a medicação do estudo foi 

bem tolerada. E apresentou melhor resultado nas medidas de eficácia secundárias 

relacionadas a memória e aprendizado. 

Após chegar do mergulho no laboratório de Cleveland a superfície 

novamente, ou seja, com a volta do Doutorado Sanduiche ao Brasil, a vontade 

era de iniciar a descrição do padrão motor em lactentes com síndrome de Down e 

auxiliar na prática unindo novamente a questão relacionada a performance motora 

e a memória, de um rico repertorio de movimentos em suas experiências de 

movimentação no primeiro semestre de vida. 

   A coleta foi realizada em locais que se destacam pelo atendimento 

direcionado a lactentes com síndrome de Down: o Hospital Infantil Darcy Vargas e 

a APAE de São Paulo. A escolha por esses serviços fez-se pela possibilidade de 

atingir de maneira mais assertiva o maior número de pessoas que pudessem se 

beneficiar com os dados do estudo. 

Durante este processo foi oferecido aos cuidadores que pudessem discutir 

suas dúvidas e ter respostas imediatas pelo aplicativo de WhatsApp da 

pesquisadora responsável. A dificuldade financeira que impossibilitava a ida 

frequente aos locais de coleta foi sanada com este recurso. 
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A avaliação dos General Movements foi escolhida pelo valor preditivo 

relevante, seu baixo custo, praticidade e empoderamento dos familiares nas 

filmagens. 

A leitura e a curiosidade sobre esta avaliação surgiram durante o período 

de estudo em Cleveland, onde foi feito um primeiro contato com a autora do 

instrumento com um convite para ministrar o curso da avaliação assim que eu 

chegasse no Brasil.  

A autora (a Dra. Christa Einspieler) aceitou, fizemos algumas avaliações em 

grupos diferentes de recém-nascidos e lactentes e concretizamos a parceria 

internacional com os dois artigos descritos a seguir na tese. A parceria ainda 

continua com o projeto já aceito na plataforma Brasil para o pós-doutorado.   

Quanto ao processo de conversa com os cuidadores trouxe à tona 

questões muito relevantes relacionadas ao: 

- Processo de diagnóstico: falta de preparo das equipes ao comunicar o 

diagnóstico e auxilio na formação do vínculo; 

- Qualidade dos exames pré-natais: poucos tiveram os resultados durante a 

gestação, a maior parte foi ao nascimento. Sendo que temos marcadores 

importantes que podem ser identificados em exames de ultrassom com a eficácia 

de 30% pela imagem convencional e podendo alcançar 60% pela imagem 

especifica na contagem dos pares costais; 

- Medicina baseada em evidência com um viés bastante significativo neste 

grupo: quanto a pontuação do APGAR (avaliação realizada no primeiro e quinto 

minuto ao nascimento, propiciando maior confiabilidade de prognostico do grupo), 

por exemplo, todos tiveram nota máxima, ou seja, em alguma das duas avaliações 

(primeiro e/ou quinto minuto) os recém-nascidos receberam 10 e isto não pode ser 
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possível, pois o tônus do lactente apresenta-se baixo e no máximo teria nota 9. A 

alta incidência mostra que este seria um parâmetro que não poderia ser utilizado 

para a medicina baseada em evidencia, visto que se baseia em uma evidência 

não verdadeira. O que sugere que a observação empírica substitui a endêmica.  

Nos últimos anos diminuir o destempo entre a prática e a teoria foi meu 

grande desafio e sinto-me satisfeita com o resultado alcançado até o dia da 

entrega da tese. Tenho consciência que o trabalho não termina aqui, mas que o 

caminho foi produtivo e feliz para os envolvidos.  

Gratidão e muita vontade de seguir em busca do movimento... 
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Introdução  
         
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Considerando a abordagem para descrição e avaliação do desenvolvimento 

motor, podemos citar o trabalho de Prechtl e Einspieler. Em sua teoria buscam 

descrever uma trajetória de movimentação espontânea desde imagens fetais, 

feitas com o recurso do ultrassom, seguindo até os completos 6 meses de idade 

do lactente, quando apresenta maior controle voluntário de seus movimentos. 

Nessa descrição, a partir da sexta semana de vida, iniciam-se o que eles 

denominaram como se fossem contorções musculares, os chamados “Writhing 

movements”. A partir da nona semana, evoluem para movimentos mais 

coordenados e com menor amplitude, denominados “Fidgety movements”, 

ocorrendo no corpo todo.  

Na observação detalhada desta movimentação espontânea, que coexiste 

com outros movimentos (como bocejos, chutes, tapas..), por meio da avaliação 

proposta pelos autores acima, o objetivo é realizar uma predição do atraso motor, 

pela total ausência da movimentação ou por sua alteração durante o tempo de 

observação. Os autores defendem que se podemos observar os movimentos 

espontâneos, que estão sob atividade cortical espontânea todo o tempo, e se 

estes estão alterados, então podemos associar sim com uma possível lesão 

cortical que pode sinalizar uma predição ao atraso motor. 

O instrumento caracteriza-se por não ser invasivo, ser apenas aplicado com 

a observação do movimento e, portanto, ter a resolutividade para dois grandes 

eixos em Saúde Pública: acessibilidade e aplicabilidade, além de sua 

assertividade pelo alto valor preditivo para o encaminhamento aos serviços de 

follow-up. 
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Introdução – Manuscrito I– Revista de Saúde Pública 
   

 

 

Artigo submetido a Revista de Saúde Pública em 31/10/2016 (Manuscrito I). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Cada criança que nasce é uma surpresa 

para a humanidade. Se mudarmos o 

começo da história, mudamos a história 

toda." 

 

Filme: O começo da vida 
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Introdução – Manuscrito II– Journal of Human Growth and Development 
 

 
 

 

Para caracterizar o grupo de lactentes que foram avaliados tem-se o editorial 

publicado no Journal of Human Growth and Development durante o período de 

Doutorado Sanduiche (Manuscrito II).  

 

  

 

 

 

 

 

“Já me falaram que ele tem síndrome de Down e por isso eu devo vir aqui. 

Mas eu venho porque eu amo muito ele mesmo” 

M.P.D (mãe de um dos lactentes) 

... sobre o que me move... 
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Down syndrome (DS) is a genetic disorder that results from the presence of one 

extra chromosome 21 in the cell nucleus (trissomy 21), and is the most frequent cause 

of intellectual disability of genetic origin1. Presently, Brazilian epidemiological data show 

that the incidence of live born infants with DS is 1:600, whereas in the USA this number 

is approximately 1:7002,3. 

The large repertoire of phenotypic features and comorbities generally listed in 

association with DS includes various congenital cardiac malformations, conductive and 

sensorineural hearing loss, increased risk of seizure disorder, atlantoaxial subluxation, 

and thyroid dysfunction (typically hypothyroidism; sometimes subsequent to transitory 

hyperthyroidism). Many features compatible with early aging are also common; including 

the universal presence of the characteristic Alzheimer-type pathology in the fourth 

decade of life and consequent increased frequency of dementia starting in the fifth 

decade4,5. Besides these important DS components, the occurrence of alterations in 

visual and motor functions are also extremely frequent. 

The visual system in persons with DS can be affected in several ways, including the 

increased incidence of refractive errors, accommodative imprecision, amblyopia, 

strabismus, spontaneous nystagmus, oculomotor and vestibular function abnormalities, 

decreased visual acuity, and reduced sensitivity for color and contrast6-11. Studies in this 

field have yet to establish precisely whether the presentation of the ophthalmological 

abnormalities associated with DS is primarily of optical or neurological origin. However, 

studies conducted by John et al9, using a combination of behavioral and objective 

assessments (visually evoked potential recordings), provided strong evidence of a 

neurosensory origin for visual acuity and contrast sensitivity deficits previously reported 

in infants and children with DS7. Clinically, we observe that the use of refractive methods 

(glasses and contact lenses) only in rare instances fully correct visual acuity deficits in 

persons with DS. 

Several forms of motor dysfunction are present universally in persons with DS. 

These are characterized by delays and alterations in motor development. Hypotonia, 

which is defined operationally as low resistance to passive movements, is observed also 

almost universally in children with DS, and so are articular hypermobility or 

hyperflexibility12. From a functional point of view, however, these motor system 

disturbances are largely eclipsed by dysfunctions in dynamic motor capabilities, such as 

slow reaction time and alterations in postural reflexes and balance13. 
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Traditionally, habilitative interventions, in the form of physical and occupational 

therapy services, have been applied to children with DS with the aim of maximizing 

motor development. Wide evidence exist in the literature supporting the efficacy of these 

strategies14. Nevertheless, in general, such strategies are focused on the normalization 

of specific movements or groups of movements and do not differentiate between 

etiologies. Therefore, a child with DS tends to receive the same kind of intervention as a 

person with out DS clinically displaying a similar delay in motor development. Thus, the 

choice of specific therapeutic approaches, as well as the optimization of a specific 

strategy for a particular case, is limited both by the lack of appropriate control studies 

and by the lack a better understanding of the neural basis of the motor dysfunction that 

affects the individual with DS. 

Similar to what happens in other fields of biomedical science, the use of animal 

models might be one of the ways to fill in the knowledge gaps in the areas related to 

both the visual deficits and motor dysfunction associated with DS. One of the obvious 

advantages in the use of animal models, especially the mouse (Mus musculus), is our 

ability to perform scientific studies that are technically or ethically not permissible in 

human beings. One mouse model in particular, the Ts65Dn, has been used 

preponderantly in the area of DS research. This mouse carries a trisomy for a large 

portion of the distal region of the long arm of mouse chromosome 16 that has 60% of all 

human chromosome 21 homologous genes in this species. 

Due to more or less obvious reasons, historically, most of the research involving 

murine models of DS have focused on the cognitive and neurological components of 

DS. In fact, such studies have generated more than 15 candidate pharmacological 

therapies targeted at improving the cognitive performance of persons with DS. Of these, 

one of the most advanced at present involves the drug memantine, which has produced 

a significant improvement in the ability of Ts65Dn mice to perform behavioral tasks 

designed to assess learning and memory16. These studies were reproduced 

independently in two different laboratories17,18. More importantly, these findings have 

been translated into the human domain through a pilot clinical trial19, which reported 

significant improvements in the scores for one neuropsychological measure by persons 

with DS in the group that used memantine compared with the placebo group20. 

As aforementioned, the study of mouse models of DS has focused primarily on 

the cognitive and neurological components of DS. There are, however, clear and 
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notable exceptions to this rule. For example, Costa et al21 and Hampton et al22 have 

studied several aspects of motor function in Ts65Dn mice, including gait dynamics, and 

found several similarities to observations made in persons with DS. Scott-McKean et al 

(2010) have shown that, similar to persons with DS, Ts65Dn mice display deficits 

detectable by electrophysiological analyses of luminance threshold, spatial resolution, 

and contrast threshold, which are parameters correlated with light sensitivity, visual 

acuity, and contrast sensitivity, respectively. Recently, Rachubinsky et al23 have 

observed a delay in the acquisition of motor milestones in Ts65Dn mice, and Gutierrez-

Castellanos et al24 have demonstrated that these mice present deficits in the vestibulo-

ocular reflex comparable to those previously observed in persons with DS by Costa10. 

The findings of the research described above, as well as hundreds of other 

studies in mouse models of DS and other intellectual disabilities of genetic origin, 

provide us for the first time with a real chance to uncover the neural basis of various 

forms of visual deficits and motor dysfunction associated with DS. Obviously, it is 

important that we maintain a sober perspective, and that do not forget that mice are not 

miniature people. With this perspective in mind, we also should not overlook the fact that 

the torrent of new information, which we expect will be generated in the next few years, 

has a real potential to revolutionize the therapeutic outlook for DS. For example, given 

the possibility that a significant component of the visual deficit observed in persons with 

DS might be of neurological origin, we can envision a relatively near future in which the 

rational development of pharmacological therapies to improve visual and motor function 

of persons with DS may become possible. Under this scenario, the evolution of our 

understanding of the neural basis of visual and motor deficits specifically associated with 

DS may lead to the refinement and individualization of habilitative strategies for persons 

with DS. 

Ongoing studies by our research team aim to enhance the information base on 

visual and motor functions, and to include the investigation of interactions between 

visual function, motor performance, and balance (similar to those published in this 

journal by Pinheiro et al26 and Rocha et al27, in the infant development follow-up and 

harmonization). We hope our research will help to revitalize the awareness of the 

importance of visual and motor functions (as well as the integration of these functions) 

for the quality of life of persons with DS. There is no doubt that cognition is key. 

However, in order to operate efficiently in society, we also require that sensory 



47 
 

information reach our brains and that we possess an unimpaired ability to interact with 

the physical world through the motor system. 
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  Objetivos 

  

 2   OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Avaliar a qualidade da movimentação espontânea em lactentes com síndrome de 

Down (Manuscrito III).  

 

Objetivos específicos: 

a) descrever as características genéticas e ambientais sobre as características deste 

grupo de lactentes e o atual processo de intervenção (Manuscrito II);  

 

b) analisar a aplicabilidade do instrumento General Movements em lactentes até os 

cinco meses de vida em países de baixa e média renda e (Manuscrito I);  

 

c) avaliar a movimentação espontânea como facilitadora do vínculo mãe-bebê 

(Manuscrito IV). 
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Método 
 

 

 

3   MÉTODO 
 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Proc. No. 892.597). O modelo do termo 

de consentimento livre e esclarecido assinado pelos responsáveis está apresentado em 

ANEXO II. 

O questionário respondido pelos responsáveis apresenta-se em ANEXO III. As 

informações foram coletadas e auxiliaram na escrita dos artigos referente a aplicação 

da avaliação no grupo de lactentes com síndrome de Down e no manuscrito referente a 

importância do movimento para formação do vínculo mãe-bebê.  

Os procedimentos adotados para atender aos objetivos da pesquisa estão 

descritos no artigo a seguir (Manuscrito III).  

Acrescento que as filmagens utilizadas para seguimento do desenvolvimento dos 

lactentes foram realizadas primeiramente pela pesquisadora durante a consulta de 

acompanhamento com o geneticista e subsequentemente as mães enviavam os vídeos 

de aproximadamente 2 minutos pelo aplicativo de WhatsApp (o que reforça o 

consentimento dos pais para uso dos vídeos durante a análise do movimento).  A 

situação financeira delicada das famílias fez com que ficasse mais fácil a reavaliação 

via aplicativo de vídeo do que a ida ao local de consulta para a segunda filmagem. 
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Manuscrito III – Developmental Medicine & Child Neurology .... 
 

 

 

Manuscrito submetido para Developmental Medicine & Child Neurology em 31 de 

outubro de 2016 (Manuscrito III). 

 

 

“A deficiência é uma nova forma de organização”. 

Oliver Sacks  

 



53 
 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 



55 
 

 

 

 



56 
 

 

 

 



57 
 

 

 

 



58 
 

 

 

 



59 
 

 

 



60 
 

 

 



61 
 

 

 



62 
 

 

 

 



63 
 

 

 

 



64 
 

 

 



65 
 

 

 



66 
 

 

 



67 
 

 

 



68 
 

 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

Resultados e Discussão  
 
 
 

 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO 
 
 
 

Os resultados e temas discutidos estão presentes na escrita dos manuscritos 

referenciados abaixo: 

 

 

- Manuscrito I. “The General Movement Assessment in non-European lowand middle-

income countries” (já disponível anteriormente). 

 

 

- Manuscrito III. “The motor repertoire in 3- to 5-month old infants with Down syndrome” 

(já disponível anteriormente). 

 

- Manuscrito IV. “A importância da movimentação espontânea do bebê para os pais” 

(disponível a seguir). 
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Manuscrito IV – Brazilian Journal of Physical Therapy  

  

 

 

Manuscrito para posterior submissão a Brazilian Journal of Physical Therapy 

após discussão com a banca julgadora desta Tese de Doutorado (Manuscrito IV). 

 

http://www.rbf-bjpt.org.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... sobre como foi dado o diagnóstico e inicia a formação do vínculo... 

“Aí eu tava na sala de parto anestesiada e a médica veio no meu ouvido e disse: ele 

tem Down você ainda quer a laqueadura ou vai tentar outro? ”. 

... sobre a continuidade do processo... 

“O que ele faz que me orgulho? Bate palma, chuta bem forte com as pernas, bate na 

água da banheira, estica os braços para eu pegar, rola para os lados...” 

O movimento alimenta! 

 



73 
 

Manuscrito IV – Brazilian Journal of Physical Therapy  

  

 

A IMPORTÂNCIA DA MOVIMENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO BEBÊ PARA OS PAIS 

 

Dafne Herrero1, Thais Massetti2, Talita Dias da Silva3, Cristina Hamamura Moriyama1, Zan 

Mustacchi4, Cleide Lavieri Martins1 

 

1 Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, Brasil. 

2 Departamento de Ciências da Reabilitação, Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, Brasil. 

3 Departamento de Cardiologia, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

4 Doutor e Mestre pela USP, Coordenador do Curso de Especialização em Síndrome de Down Pós-
Graduação Lato-Sensu CEPEC/UMC, responsável pelo Ambulatório de Genética do Hospital Infantil 
Darcy Vargas. 

 

 

Principais pontos: 

• O movimento esteve presente em todas as respostas relacionadas à pergunta: 

“O que o seu filho/a faz que você mais se orgulha? ” 

• A mensuração pode ser realizada de maneira simples, não invasiva, rápida e 

fácil por avaliações da movimentação espontânea de modo observacional ou com 

mínimo manuseio.  

• O estímulo ao movimento é descrito no manuscrito como uma estratégia 

assertiva e de baixo custo que pode facilitar e/ou fortalecer a formação do vínculo entre 

pais e bebês (informação identificada como relevante pelo próprio grupo).  

 

Introdução 

O movimento pode ser considerado uma forma de construirmos os vínculos 

afetivos e o conhecimento sobre nós mesmos e o ambiente em que vivemos (Piaget, 

1978; Trindade, 2007). Para que estas descobertas sejam feitas de maneira 

significativa pelo lactente, deve haver uma provocação/ interação com o cuidador e o 

ambiente que o cerca (Winnicott, 1975; Nunes, 2004). Experiências positivas e 

enriquecedoras podem reforçar comportamentos motores e emocionais para o pleno 

desenvolvimento do bebê e da criança pequena (Vygotsky, 1995; Mendes e Moura, 
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2004; Elkind, 2007). Uma forma de oferecermos um ambiente com ricas oportunidades 

ao lactente se faz pelo conhecimento oferecido as pessoas que o cercam.  

Se tomarmos como referência a teoria denominada “Uncontrolled Manifold”, 

consideramos que, para a realização do movimento, há uma abundancia nos graus de 

liberdade das articulações a serem controlados e coordenados. Com a experiência 

prática, o córtex inicia um processo de seleção, priorizando o que pode despender mais 

ou menos energia durante o movimento. Ele acaba voltando assim o seu pico de 

atenção e alerta para as partes mais complexas da ação realizada, onde poderá haver 

diferença da ação para uma melhor performance, a chamada “variabilidade boa”, 

prosseguindo então para o seu aprimoramento (Latash et al, 2010).  

Tal processo ocorre de forma complexa, mas espontânea, em lactentes sem 

comorbidades que prejudiquem o desenvolvimento. Porém em outros grupos de 

lactentes, com características que os tornam suscetíveis ao quadro de desordens 

motoras, como em pessoas com síndrome de Down; por exemplo; essa complexidade 

dificilmente poderá ser superada de forma espontânea, sem que haja uma alteração na 

fluência na realização dos movimentos (Mazzone et al, 2004; Palisano et al, 2001). O 

que sugere então que a sua estimulação se faz necessária para a organização do 

padrão motor e a sua adequada funcionalidade (Ulrich, Latash e Wood, 2008; Angulo-

Barroso et al, 2013; Einspieler e Prechtl, 2005). 

Estudiosos do desenvolvimento infantil e de suas desordens acrescentam, 

sabiamente, a importância da evolução motora do lactente para os pais, como um fato 

que os remete a ideia de que o progresso é possível e está acontecendo com seus 

filhos (Latash, Ulrich e Wood, 2008).   

O fato do lactente ser capaz de apresentar trocas posturais (movimentos que o 

levam de uma postura a outra, como: rolar, sentar, engatinhar e andar) é um indicativo 

de que as aferências sensoriais que possam estimular essa ação, como a visual e a 

auditiva, por exemplo, estão com sua função adequada (Trindade, 2007). Muitas vezes 

o movimento irá ocorrer para buscar algo que chamou atenção do bebê, e na maioria 

das vezes será um estímulo visto ou ouvido, realizado por seu cuidador. 

Além disso, esta informação nos garante prontamente que o lactente apresenta, 

no mínimo, um provável desenvolvimento cognitivo e uma possível coordenação em 

sua movimentação e ações (Ulrich, Latash e Wood, 2008; Trindade, 2007; Einspieler e 

Prechtl, 2005). Podendo ser utilizado como preditivo de futuras habilidades cognitivas 

favorecidas. 
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Estudando o desenvolvimento motor dos lactentes com síndrome de Down; pela 

descrição dos movimentos, ajustes antecipatórios posturais e pelo momento que 

adquirem as reações de equilíbrio; observa-se que este grupo apresenta uma 

preferência pelo padrão de co-ativação muscular em suas respostas motoras, ou seja, 

há uma contração simultânea de agonistas e antagonistas do movimento. Tal fato 

contribui para que haja uma perda de fluência do movimento global (Latash et al, 2008; 

Einspieler et al, 2016; Baxter et al, 2013) e sua provável diminuição. 

Para a grande maioria dos clínicos, a hipotonia é o motivo mais citado, e 

protagonista, para justificar o atraso motor de pessoas com a síndrome de Down. 

Entretanto, estudos afirmam que o aparato espinhal está intacto nesse grupo de 

pessoas. O que nos chama atenção para questões como percepção, atenção e 

motivação que possam intervir na emergência da ação, que não apenas uma alteração 

muscular (Thelen, 1986). Questões estas possivelmente estimuladas pelos cuidadores. 

Na tentativa de mensurar a importância do movimento para os pais, e termos a 

estimulação da movimentação como uma assertiva estratégia de baixo custo e 

empoderamento no fortalecimento da formação do vínculo, temos como objetivo de o 

estudo identificar o que mais os lactentes com síndrome de Down fazem que orgulham 

seus pais.  

 

Método 

A amostragem foi constituída por conveniência, formada por um grupo de 24 

lactentes com síndrome de Down, onde foram definidas as determinantes para as 

análises estatísticas. Os critérios de inclusão foram: recém-nascido com diagnóstico 

clínico de síndrome de Down, com idade entre um e cinco meses de vida e o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado pelos responsáveis. Os critérios de exclusão 

foram: presença de qualquer outro tipo de desordem neurológica ou física associadas, 

estar sob uso de medicação que interfirisse em sua performance motora. 

Os locais escolhidos para coleta foram: Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de São Paulo, e no Ambulatório de Genética do Hospital Infantil 

Darcy Vargas, os quais se constituem como serviços de atendimento especializado na 

assistência aos lactentes com síndrome de Down. O desempenho motor foi avaliado 

pela General Movements (método de observação da movimentação espontânea), além 

da aplicação de questionário com informações pré, peri e pós-natais. Tal questionário 
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continha a informação quanto ao que seus filhos faziam que mais os deixavam 

orgulhosos.  

O convite aos pais para participarem da pesquisa foi realizado durante as visitas 

de acompanhamento de rotina aos serviços de follow-up, visto que os 

encaminhamentos já são realizados para o endereço.  

Em um primeiro momento a avaliação da movimentação motora foi realizada 

pela observação dos General Movements. Os movimentos generalizados (MG) 

espontâneos estão presentes desde o período pré-natal até aproximadamente 20 

semanas de vida pós-natal. Envolvendo, geralmente, o corpo como um todo, esses 

movimentos complexos estão frequentemente presentes tanto no estado de vigília 

quanto durante o sono, exibindo variações de padrão à medida que a criança cresce. A 

presença, a qualidade e a intensidade dos MG espontâneos podem ser indicadores da 

integridade funcional do sistema nervoso central do recém-nascido e vários padrões de 

anormalidade em sua expressão estão relacionados a uma evolução neurológica 

insatisfatória, sugerindo que podem ser uma ferramenta importante no diagnóstico da 

lesão cerebral perinatal. Nesse contexto, o método de Prechtl para avaliação qualitativa 

dos MG tem sido usado como ferramenta diagnóstica para a detecção precoce de 

disfunção cerebral. A observação de um vídeo dos movimentos generalizados de um 

recém-nascido permite que um observador treinado avalie a atividade motora, existindo 

um alto índice de concordância entre observadores (Einspieler et al, 2016). Para tanto 

este lactente deve ser filmado por 2 minutos na primeira etapa da avaliação. 

O posicionamento do lactente deu-se em decúbito dorsal, vestido apenas com 

body e a câmera de vídeo ou celular posicionada acima do lactente durante 2 minutos 

de filmagem. 

As variáveis biológicas e socioambientais foram obtidas por meio de questionário 

com os responsáveis. O formulário continha perguntas fechadas correspondentes a 

aspectos sócio demográficos (sexo, idade, cor, data de nascimento, ambiente de 

permanência/estimulação em casa) e médico-clínicos (peso e comprimento atual e ao 

nascer, nota de APGAR, tipo de alimentação nos primeiros meses de vida, época do 

diagnóstico da síndrome de Down, realização de acompanhamento profissional). 

As informações obtidas no questionário foram reunidas por aproximação de 

conteúdo socioambientais em uma tabela no Excel que forneceu se, estatisticamente, 

houve relevância nos eventos como facilitadores ou não do desempenho motor.  
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A pesquisa foi realizada após parecer consubstanciado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa-CEP em São Paulo, seguindo as normas que regulamentam pesquisas em 

seres humanos contidas nas Resoluções nº 196/96 e nº 251/97 do Conselho Nacional 

de Saúde.  

Os dados da pesquisa estiveram disponíveis para os pais a qualquer tempo 

durante o estudo e estão sendo divulgados em forma de escrita científica sem que haja 

o reconhecimento individual dos pacientes, apenas com uso de dados em grupo, como 

forma de proteção a identidade das famílias. 

Cada informação tida como relevante para empoderamento das famílias e como 

potencial estratégia de estimulação de baixo custo está sendo descrita e discutida em 

manuscritos com abordagens direcionadas para este grupo de lactentes com síndrome 

de Down.   

 

Resultado 

Considerando a avaliação de Prechtl et al (1997) e Einspieler et al (2016) dos 

General Movements, em um primeiro momento, foi descrita uma trajetória de 

movimentação espontânea do que os autores chamam Fidgety Movements. A avaliação 

que pode ocorrer desde a observação de imagens fetais, feitas com o recurso do 

ultrassom, seguindo até os completos 5 meses de idade do lactente, quando inicia o 

controle voluntário maior de seus movimentos, descreve movimentos de contorções 

musculares a partir da sexta semana de vida, os chamados “Writhing movements”. A 

partir da nona semana evoluem para movimentos mais coordenados e com menor 

amplitude, os chamados “Fidgety movements”, ocorrendo em pescoço, membros e 

tronco. Os parâmetros levados em consideração foram: velocidade, amplitude, fluência 

e variabilidade. 

Na observação detalhada da movimentação espontânea, que coexiste com 

outros movimentos (como bocejos, chutes, tapas..), por meio da avaliação proposta 

pelos autores acima, o objetivo é realizar uma predição ao atraso motor, pela total 

ausência da movimentação ou por sua alteração durante o tempo de observação. Os 

autores defendem que se podemos observar os movimentos espontâneos, que estão 

sob atividade cortical espontânea todo o tempo, e se estes estão alterados, então 

podemos associar sim com uma possível lesão cortical que pode sinalizar uma predição 

ao atraso motor. (Einspieler et al, 2016). 
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Nesta avaliação do grupo, portanto, os lactentes com síndrome de Down na 

idade de 3 a 5 meses pós-termo apresentaram movimentação espontânea anormal em 

relação a maior amplitude, velocidade e fluência. Além de alguns não terem 

apresentado a movimentação esperada para a idade, neste caso, 27,5% não exibiram 

“Fidgety Movements” e foram classificados como ausentes. Ambas as situações, 

movimentos anormais ou ausentes, foram agrupados como movimentos vagos 

aberrantes (70%). 

Questões como a falta de movimentos em direção à linha média, o repertório 

pouco variado, a velocidade reduzida e uma amplitude aumentada foram pontuadas na 

classificação pelo General Movements.  

Os padrões de movimentos normais que ocorreram com maior frequência foram 

o seguimento visual (68%), movimentos de um lado ao outro da cabeça (47%), contato 

pé com pé (47%), contato mão a boca (25,5%) e chute (21%). Sorriso (19%), brincar 

(19%), mão com mão (13%), levantar o quadril da superfície (13%) e elevação das 

pernas (11%) ocorreram em menos de dez indivíduos. Observaram-se outros padrões 

de movimento, como movimentos de braços, contato mão no joelho ou rolar bilateral em 

menos de cinco indivíduos (<10%). O padrão de movimento incomum mais frequente foi 

protrusão lingual de longa duração e / ou repetitiva (55%). Em alguns lactentes, 

observamos contato mão na mão sem qualquer manipulação mútua (8,5%), 

movimentos de braço oscilante de longa duração (6%), chutes repetitivos (6%), ou 

ainda movimentos laterais monótonos da cabeça (2%). 

Quanto à postura global, pudemos observar que 66% conseguiram manter a 

cabeça na linha média, 53% apresentaram postura corporal simétrica e 49% 

apresentaram posturas variáveis; uma resposta persistente do reflexo tônico cervical 

assimétrico estava ausente em todos os indivíduos. O padrão postural incomum mais 

frequente foi a ausência de movimentos variados dos dedos (51%) com apenas alguns 

movimentos monótonos, espalhar dos dedos e/ou fisting predominante. Vinte e seis por 

cento dos lactentes mantiveram ambos os braços predominantemente estendidos; 15% 

fizeram isso com ambas as pernas. A hiperextensão do pescoço e tronco foi observada 

em 6,5% dos indivíduos.  

Duas posturas, não referenciadas na folha de avaliação detalhada do General 

Movements, foram observadas com frequência e podem caracterizar este grupo: a 

apresentação de rotação interna e pronação de um ou ambos os punhos em 19% e 

tiveram rotação externa e abdução dos quadris em 47% (Figura 1). 
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Figura 1. Padrão encontrado entre os lactentes com síndrome de Down com a 

estabilidade de um dos membros e facilitação da movimentação dos demais.  

 

Em apenas 6,5% dos recém-nascidos a movimentação global foi caracterizada 

como comum, suave e fluente. Em 93,5% tinham um caráter de movimento monótono, 

rígido e/ou trêmulo. 

 Somada a esta diferença de movimentação espontânea, em relação ao grupo 

comum, foi identificada na aplicação do questionário um olhar dos cuidadores para a 

movimentação como forma de orgulho das habilidades de seus filhos. Sugerindo um 

conflito emocional e até preconceituoso em relação ao o que se espera da criança e o 

que se teme que ela não adquira.    

 Movimentos de pernas como chute e bicicleta, de braços como palma e extensão 

simultânea, de cabeça como “seguir a mamãe” ou manter-se estável para prestar 

atenção, de rolar para pegar o brinquedo, ou ainda de bater as mãos na água da 

banheira aparecem como o grande orgulho dos pais em relação ao desenvolvimento 

dos filhos.   

 

Discussão  

Tão importante quanto saber “o que” muda no movimento motor, é saber “como” 

e “quando” essas mudanças ocorrem (Manoel, 1995). Sabe-se que para que qualquer 

ação possa emergir, far-se-ão necessários o equilíbrio e a força de forma suficiente e 

eficazes. Thelen (1986) nos traz a ideia de que as aquisições motoras, ações 

complexas e de grande valor para independência e desenvolvimento infantil, não só 

precisam da evolução cortical e cognitiva, mas também de uma gradual aquisição de 

componentes para esta habilidade, além de um aparato musculoesquelético íntegro. 

Tais componentes; como percepção, afeto, atenção, motivação e postura; coexistem 

durante todo o tempo, porém estão em processo de maturação em diferentes 

expressões, e apenas quando conseguem que a limitação de um deles seja 

compensada pela maturação dos outros: há a emergência da ação. 
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Ainda há uma construção desses dados na descrição deste processo de forma 

linear e continua em grupos com desordens do movimento, como o de lactentes com 

síndrome de Down. A referência ao desenvolvimento motor utilizada ainda em estudos 

apenas nos informa, por exemplo, sobre o reflexo de marcha e preensão palmar terem 

uma amplitude diminuída e permanecer por tempo prolongado (Flehmig, 2000; 

Shumway- Cook e Woollacott, 1985), mas não como ocorre o seu padrão articular. Ou 

que há uma diminuição na intensidade dos chutes nos lactentes com síndrome de 

Down aos seis meses de vida (Ulrich et al, 1995), mas não qual seria o padrão e 

descrição do movimento articular dos membros inferiores e sua postura. Ou ainda que a 

marcha é adquirida tardiamente (Ulrich et al, 2008), mas não como inicia a descarga de 

peso e como os pés se tocam ou tocam o chão na sua primeira vivência até que 

adquiram um padrão de deslocamento. 

Portanto as informações quanto a caracterização da movimentação espontânea 

descritas neste manuscrito trazem peculiaridades destes lactentes. Quanto as rotações 

apresentadas por eles e a busca pela estabilidade de um dos membros para que haja a 

movimentação dos demais. Na descrição dos dois padrões que não eram citados na 

folha de escore detalhada do General Movements pudemos observar que a 

movimentação aumenta em três membros (mais comumente os dois inferiores e um 

superior) graças a estabilidade de um membro (comumente um superior) que dará a 

oportunidade de exploração do espaço pelo restante do corpo. O que podemos 

observar no atendimento clinico, mas que não havia sido descrito anteriormente nesta 

idade. Ou seja, uma informação que os próprios lactentes trazem como estratégia para 

estimular sua movimentação e que podem ser reproduzidos no serviço de follow-up 

para facilitar seus movimentos.   

O aprendizado espontâneo abordado por Nunes (2004) relata que a estimulação 

ambiental adequada e convidativa ao lactente interagir com o ambiente pode diminuir o 

peso da questão genética de maior ou menor comprometimento e aumentar as chances 

de estimular o desenvolvimento infantil.  O que envolve aspectos afetivos, motores, 

cognitivos, neurológicos, sensoriais e sociais, todos considerados interdependentes e 

não dissociados (Vygotsky, 1995; Pinto e Goes, 2006). A própria presença da mãe já é 

uma provocação para que haja o movimento, e é por meio deste que ocorre a 

exploração do ambiente. Relação de retroalimentação para a díade.  

Algumas teorias buscam descrever como ocorre o desenvolvimento da ação e a 

aquisição do controle motor de forma voluntaria e aprimorada. Gesell foi o primeiro 
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autor que sugeriu que a interação com o ambiente poderia interferir na performance e 

no desenvolvimento nas tarefas, porem tinha como referencial a teoria hierárquico-

reflexa, ou seja, havia um padrão de movimento primitivo, dado como reflexo, que 

deveria diminuir até seu completo desaparecimento durante o processo de integração e 

maturação cortical (Kamm et al, 1990). 

Durante anos essa teoria foi aceita como suficiente para explicar a maturação e 

o processo de desenvolvimento motor da atividade reflexa evoluindo para a voluntaria. 

A avalição e o planejamento do tratamento eram pautados na visualização do reflexo, 

no seu tempo de permanência ou no seu reaparecimento, para que fossem fechados os 

diagnósticos clínicos quanto a presença de lesão neurológica do lactente, padrão este 

de avaliação desenhado por Gesell (1939) e McGraw (1943), dois grandes estudiosos 

do desenvolvimento motor e seus marcos de aquisição.  

Porém o grupo de Thelen (Kamm et al, 1990) começa a indagar sobre a teoria 

não suprir o que era preconizado na pratica clínica da reabilitação e follow-up. Afinal se 

a lesão era cortical e sua causa apenas maturacional, como poderíamos intervir 

terapeuticamente? Deveria sim haver a interação com o ambiente em um nível capaz 

de modificar as estruturas internas e reorganizar uma resposta de evolução e controle 

motor?   

Tais perguntas são discutidas e respondidas em um artigo que aborda a então 

chamada teoria dos sistemas dinâmicos, que visa explicar quais elementos estariam 

presentes e como ocorre a evolução do desenvolvimento motor. Para tanto foi 

escolhido a movimentação espontânea como forma de exemplificar uma trajetória 

motora do aparecimento reflexo até o movimento voluntario. Sendo que, dentro da 

abordagem dos sistemas dinâmicos, essa explicação se faria não só com a justificativa 

de maturação cortical e integração do reflexo, mas também com elementos 

complementares para a ocorrência de ação. Thelen e seu grupo (1982, 1984) citam 

estudos que sugerem o ganho de peso como um elemento essencial para diminuição 

da expressão do reflexo de marcha. Defendem ainda que o padrão de chutes 

alternados, apresentado entre os episódios de reflexo de marcha e marcha 

independente, segue a mesma sequência de flexão e extensão (ora com a gravidade 

auxiliando o movimento, ora agindo contra) e promove um alongamento dos músculos e 

uma busca pela regularidade dos movimentos, ou seja, o padrão do movimento de 

marcha em momento algum desaparece, mas sim se adapta a nova postura vivenciada 

pelo lactente (Kamm et al, 1990). 
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A excitação do lactente pelo seu desenvolvimento cognitivo e a interação com o 

ambiente oferece a oportunidade da busca pelo aprimoramento de seus movimentos. 

Atividade como alcançar objetos, procurar pela mãe ou cuidador e/ou mover-se de um 

lugar ao outro controlando uma instabilidade na postura acabam o levando para um 

caminho de maior possibilidade de interação com o meio, por exemplo, saindo de 

sentado para gato (Kamm et al, 1990).  

 

Conclusão 

O movimento esteve presente em todas as respostas relacionadas a pergunta: 

“O que o seu filho/a faz que você mais te orgulha? ”.  Tendo sido mensurado de 

maneira simples, não invasiva, rápida e facilmente por intermédio de avaliações da 

movimentação espontânea observacional ou com o mínimo de manuseio.  

O estímulo ao movimento é descrito no manuscrito como uma estratégia que 

pode facilitar e/ou fortalecer a formação do vínculo entre pais e bebês (informação 

identificada como relevante pelo próprio grupo). Além de ser uma estratégia de baixo 

custo e assertiva para este grupo de lactentes. 
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Conclusões  

  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

1. A avaliação mostra-se adequada para ser utilizada em países de baixa e 

média renda. 

2. Mostra-se rápida, de baixo custo, efetiva e eficiente também para o grupo em 

questão: lactentes com síndrome de Down. 

3. O grupo de lactentes possui características distintas que devem ser vistas e 

respeitadas em atendimento mais assertivo e não como se ocorresse 

regularmente o atraso global do desenvolvimento motor. 

4. 30% dos lactentes com síndrome de Down apresentaram FM normais. O que 

pode futuramente ser um valor preditivo de melhor escore quanto ao 

desenvolvimento global, comparando os subgrupos FM comum e FM 

incomum. 

5. A taxa de movimentos FM anormais (grande amplitude, velocidade alta / 

lenta) foi excessivamente alta. 

6. A pontuação detalhada desse grupo foi menor do que em lactentes com 

desfecho neurológico comum, mas maior que em lactentes que foram 

diagnosticados posteriormente com paralisia cerebral, como referido na 

literatura internacional. 

7. Nem o parto prematuro nem a cardiopatia congênita estavam relacionados ao 

desempenho motor entre 3 e 5 meses. 
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8. O movimento foi descrito como relevante em 100% das entrevistas na 

pergunta relacionada ao que os cuidadores responderam como o que mais se 

sentem orgulhosos de seus pequenos apresentarem.   

9. Devem ser revistas questões referentes: em qual momento e como deve ser 

dado o diagnóstico, quais exames podem ser realizados de maneira mais 

detalhada e com qualidade para contribuir no diagnóstico gestacional, maior 

atenção a pontuação do APGAR (um parâmetro que não pode ser 

considerado no que chamamos “medicina baseada em evidencias”). 
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Anexos 
 
 

ANEXO 2 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
PESQUISA: Descrição do padrão motor em lactentes com síndrome de Down. 
 
COORDENADOR:  
Dafne Herrero – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). 
 
As informações contidas nesta folha, fornecidas por Dafne Herrero têm por objetivo 
firmar acordo escrito com o(a) responsável pelo(a) voluntário(a) para participação da 
pesquisa acima referida, autorizando sua participação com pleno conhecimento da 
natureza dos procedimentos a que ele(a) será submetido(a). 
 

1) Natureza da pesquisa: esta pesquisa tem como finalidade avaliar se o 
desenvolvimento motor dos lactentes com Síndrome de Down através da 
observação, filmagem e questionário. 

2) Participantes da pesquisa: para realização deste trabalho serão 
avaliados lactentes frequentadores do Hospital Infantil Darcy Vargas e da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, localizada à Rua Loefgreen, 2109, 
Vila Clementino, São Paulo – SP. 

3) Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo você deverá 
permitir que seu lactente seja filmado e que seja posicionado de barriga para cima. 
Você tem liberdade de não autorizar a participação da(o) voluntária(o) em qualquer 
fase da pesquisa, sem prejuízo para você ou para o(a) voluntário(a). Sempre que 
quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa por meio do telefone dos 
coordenadores do projeto e, se necessário, por meio do telefone do comitê de ética 
em pesquisa (11-3061-7779, entre 9:00 e 15:00 horas).  

4) Sobre as coletas: as coletas serão marcadas com antecedência e serão 
realizadas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, localizada à Rua 
Loefgreen, 2109, Vila Clementino, São Paulo – SP. 

5) Protocolo experimental: o protocolo experimental será desenvolvido em 
quatro etapas (a depender da idade do lactente). No primeiro momento o lactente 
será filmado por 5 minutos e o responsável responderá a um questionário com 
dados do lactente, no segundo e terceiro momentos ele será reavaliado pela escala 
de observação dos Movimentos Espontâneos e, no quarto e último momento será 
aplicada a escala Bayley para avaliação motora e cognitiva. 

6) Riscos e desconforto: os procedimentos utilizados nesta pesquisa 
obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme 
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 
utilizados oferece desconfortos ou riscos aos voluntários. 

7) Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 
estritamente confidenciais. Os dados dos voluntários serão identificados com um 
código e não com o nome. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento 
dos dados, assegurando assim sua privacidade.  

8) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você ou o(a) voluntário(a) não 
terão nenhum beneficio direto. Entretanto, esperamos que este estudo contribua 
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com informações importantes para estimulação e informação quanto ao 
desenvolvimento motor de lactentes e crianças com síndrome de Down. 

9) Pagamento: você não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar a 
participação do(a) voluntário(a) nesta pesquisa, bem como nada será pago pela 
participação.  

10) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: você tem a liberdade 
de retirar seu consentimento a qualquer momento e a(o) voluntária(o) deixar de 
participar do estudo sem penalizações. 

 
Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma 

livre para permitir a participação do(a) voluntário(a) nesta pesquisa. Portanto, 
preencha os itens abaixo: 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, _____________________________________________________, 

RG_________________ após a leitura e compreensão destas informações, entendo 
que a participação de ______________________________________, sob minha 
responsabilidade, é voluntária, e que ele(a) pode sair a qualquer momento do 
estudo, sem prejuízo algum. Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento 
e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos 
neste estudo. 
Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
 
São Paulo, ________/_________/_________ 
 
Telefone para contato: __________________________ 
 
Nome do Voluntário: ______________________________________________ 
 
Assinatura do Responsável: ________________________________________ 
 
Assinatura do Coordenador: ________________________________________ 

Contatos: 
Dafne Herrero/ Faculdade de Saúde Pública USP: (11) 3061-7779 
e-mail: dafneh@uol.com.br 
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Anexos 
 

ANEXO 3 QUESTIONÁRIO 

Data: RG: 

Dados pessoais 

Nome:                                                                          Cor: 

D.N.: Idade: Sexo    (  ) F   (   ) M 

Mãe: Idade: 

Escolaridade da mãe: Ocupação da mãe: 

Pai: Idade: 

Escolaridade do pai: Ocupação do pai: 

Endereço: 

Ponto de referência: 

Dados de gestação e parto 

Pré-natal:    (  ) S   (   ) N Número de consultas: 

Intercorrências na gestação:    (  ) S   (   ) N Quais? 

Local de parto:       (   ) domicílio 
                                  (   ) casa de parto 
                                  (   ) hospital 

Tipo de parto:   (   ) normal 
 (   ) fórceps 
 (   ) cesáreo 

Intercorrências no parto:   (  ) S   (   ) N   Quais? 

Apgar: 

Dados neonatais 

IG: PN: Comp: PC: PT: 

(   ) PIG             (    ) AIG         (   ) GIG (   ) PT      (   ) Termo     (   ) Pós-termo 

Problemas com o bebê após nascimento:          (  ) S   (   ) N 

Diagnósticos: 

Período de permanência na maternidade/ UTI ou berçário: 

Tempo de ventilação mecânica: 

Houve Aleitamento materno    (    ) S – Exclusivo       (    ) S – Misto      (   ) N 
Porquanto tempo?  

Em qual momento soube do diagnóstico de síndrome de Down? 
(    ) gestação           (     ) ao nascimento      (     ) após o nascimento 

Condições de saúde atuais 

Peso atual:                            Comp. atual: Data última aferição: 

Houve internação em PS ou hospital? (  ) S       (   ) N Quanto tempo? 

Outras doenças: 
 

Condições de moradia 

Tipo de moradia:     (   ) alvenaria 
(   ) madeira              (   ) outros 

Sol no quarto:             (   ) manhã 
(   ) tarde 
 

Umidade no quarto:     (  ) S   (   ) N Mofo na casa:      (  ) S   (   ) N 

No. de cômodos: Pessoas habitando local: 

Tipo de piso: 

Água encanada na cozinha:    (  ) S   (   ) N Energia elétrica:    (  ) S   (   ) N 

Banheiro:    (   ) próprio interno   (   ) próprio externo   (   ) comunitário 

Família e situação de estimulação 

Nº de filhos:                                          Pai empregado? 
(   ) S   (   ) N 

Mãe empregada? 
(   ) S   (   ) N 

Alcoólatra na família? 
(   ) S   (   ) N 

Usuário de drogas? 
(   ) S   (   ) N 

Parentesco com o bebê 

Cuidador durante o dia: 
 

Grau de parentesco: 

Onde permanece a maior parte do tempo? 
(   ) escola    (   ) casa 

Em casa fica aonde? 
 (   ) cercadinho   (   ) sofá 
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(   ) abrigo    (   ) outros 
 

 (   ) berço            (   ) carrinho 
 (   ) cama 

Utiliza andador? 
(   ) S   (   ) N 

Desde quando? Quanto tempo por dia? 

Você acha que o desenvolvimento do bebê está: 
(   ) adequado 
(   ) risco de atraso 
(   ) atraso Porquê? 

Qual aquisição motora do seu bebê que 
o deixou mais orgulhoso/a? 

O tempo que você passa com o bebê é proporcionando cuidados de: 
(   ) higiene, alimentação e brincadeiras 
(   ) higiene e alimentação 

Quais os brinquedos que o bebê gosta? 
 
 

Ele brinca com quem? Ele brinca do que? 
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Informações Curriculares 

 
 
 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4237899H1 

 

 
 

 
 
  


