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“1Tudo neste mundo tem seu tempo; cada 

coisa tem sua ocasião.  
2Há tempo de nascer e tempo de morrer; 

tempo de plantar e tempo de arrancar; 
3Tempo de matar e tempo de curar; tempo de 

derrubar e tempo de consumir; 
4Há tempo de ficar triste e tempo de se 

alegrar; tempo de chorar e tempo de dançar; 

 5Tempo de espalhar pedras e tempo de 

ajuntá-las; tempo de abraçar e tempo de 

afastar; 
6Há tempo de procurar e tempo de perder; 

tempo de economizar e tempo de 

desperdiçar; 
7Tempo de rasgar e tempo de remendar; 

tempo de ficar calado e tempo de falar; 
8Há tempo de amar e tempo de odiar; tempo 

de guerra e tempo de paz.” 

(Eclesiastes 3:1-8)  



Resumo 
 

MORIYAMA, CH. Avaliação das habilidades funcionais de crianças e adolescentes 

com trissomia 21 (T21) e a relação com suas variáveis socioambientais e de saúde, 

2021.  

 

Introdução. A síndrome de Down (SD), também denominada trissomia 21 (T21), é a 

cromossomopatia mais frequentemente associada à deficiência intelectual. A 

informação sobre as potencialidades e dificuldades funcionais das crianças com T21 

pode auxiliar pais, terapeutas, gestores da saúde e educadores, favorecendo serviços 

de apoio à saúde e educação dessa população. Objetivo. Avaliar as habilidades 

funcionais e a assistência prestada pelos pais de crianças e adolescentes com T21 

em idade escolar e explorar a eventual influência de algumas características 

socioambientais. Método. Estudo observacional, analítico, transversal com amostra 

de conveniência composta por 44 crianças em idade escolar e adolescentes, parte de 

um estudo anterior, cujos dados foram coletados através da aplicação do Inventário 

de Avaliação Pediátrica de Incapacidades (PEDI) e respondidos pelos pais de 

crianças e adolescentes com T21 que aceitaram participar do estudo, após terem 

assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados. 45,5% eram 

crianças e adolescente com idade entre 7 anos e 7 meses a 12 anos e 54,5% entre 

12 anos e 1 mês a 19 anos e 6 meses, predominando o sexo masculino (63,5%). 

36,6% tiveram diagnóstico de cardiopatia congênita, 93,0% frequentavam escolas. 

Dos cuidadores 47,6% tinham apenas o primeiro grau incompleto. Quanto ao 

acompanhamento terapêutico algumas crianças e adolescentes ainda recebiam 

cuidados: por fisioterapeutas (9,1 %), por fonoaudiólogos (31,8 %) e por terapeutas 

ocupacionais (13,6 %). Observou-se diferença estatisticamente significante (p<0,005) 

no domínio função social e o grau de assistência prestado pelo cuidador no mesmo. 

As demais relações entre o grau de desempenho da criança e o grau de atenção que 

o cuidador presta nos demais domínios não evidenciaram diferenças estatisticamente 

significantes. Quanto às outras variáveis apenas idade e frequência à escola da 

criança e do adolescente, bem como, receber assistência de Fisioterapia e 

Fonoaudiologia mostraram discrepâncias entre desempenho e o grau de cuidado 

prestado, de maneira significante estatisticamente no que se refere ao domínio de 

autocuidado e função social. Conclusão.  A interpretação desses resultados revela 

haver um descompasso no domínio função social entre o desempenho das crianças 



e adolescentes e o grau de assistência prestada pelos cuidadores, que parece ser 

excessiva em relação às necessidades destas crianças e adolescentes.  Com relação 

a outras variáveis apenas idade, frequência à escola e os cuidados de Fisioterapia e 

Fonoaudiologia mostraram que podem influenciar positiva ou negativamente o 

desempenho da criança e do adolescente e a relação entre estes e o cuidador, 

particularmente nos domínios de autocuidado e função social. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down, Trissomia 21, Habilidades Funcionais, 

Cuidadores, PEDI, Saúde Coletiva 



 

Abstract 
 

MORIYAMA, CH. Assessment of the functional abilities of children and adolescents 

with trisomy 21 (T21) and the relationship with their socio-environmental and health 

variables, 2021. 

 

Background. Down syndrome (DS), also called trisomy 21 (T21), is the most common 

chromosomal disorders associated with intellectual disability. Information about the 

potential and functional difficulties of children with T21 can help parents, therapists, 

health managers and educators, favoring health support services and education for 

this population. Objective. Evaluate the functional abilities and the care provided by 

parents of school-age children and adolescents with T21 and explore the possible 

influence of some socio-environmental characteristics. Method. Observational, 

analytical, cross-sectional study with a convenience sample of 44 school-age children 

and adolescents, part of a previous study, whose data were collected through the 

application of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) and answered by 

the parents of children and adolescents with T21 who agreed to participate in the study, 

after signing the informed consent form. Results. 45.5% were children and 

adolescents aged between 07 years old and 07 months to 12 years old, and 54.5% 

between 12 years old and 01 month to 19 years old and 06 months, predominantly 

male (63.5%). 36.6% were diagnosed with congenital heart disease, 93.0% attended 

schools. As per the caregivers, 47.6% had only an incomplete elementary school. As 

for therapeutic follow-up, some children and adolescents still receiving care: by 

physical therapists (9.1%), by speech therapists (31.8%) and by occupational 

therapists (13.6%). There was a statistically significant difference (p<0.005) in the 

social function domain and the degree of care assistance provided by the caregiver. 

The other relationships between the child's level of performance and the level of 

attention the caregiver pays in the different domains did not show statistically 

significant differences. As for the other variables, only the age and school attendance 

of the child and the adolescent, as well as the ones receiving physical therapy and 

speech therapy assistance, showed discrepancies between performance and the 

degree of care provided, in a statistically significant way concerning the domain of self-

care and social function. Conclusion. The interpretation of these results reveals a 

mismatch in the social function domain between the performance of the children and 



 

the adolescents and the degree of assistance provided by caregivers, which seems to 

be excessive to the needs of these children and adolescents. Regarding the other 

variables, only the age, the school attendance, and the Physical Therapy and Speech 

Therapy care showed that they can positively or negatively influence the performance 

of the child and the adolescent and the relationship between them and the caregiver, 

particularly in the domains of self-care and social function. 

 

Keywords: Down syndrome, Trisomy 21, Functional Abilities, Caregivers, PEDI, 

Public Health 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 15,6% da população no 

mundo, ou seja, cerca de 1 bilhão de pessoas vive com alguma forma de deficiência, 

sendo que 80% delas residem em países de baixa e média renda1. 

Esses números incluem aproximadamente 93 milhões de crianças entre 0 e 14 

anos vivendo com deficiência moderada a severa dos quais 13 milhões sofrem 

dificuldades graves, segundo dados do Relatório Mundial sobre Deficiência. Por outro 

lado, o United Nation Children’s Fund (UNICEF) apresentou uma estimativa mais alta-

150 milhões de crianças com deficiência em 2005. A despeito da discrepância dos 

números apresentados, há um consenso que a deficiência infantil é mais comum em 

países de baixa e média renda2. 

Os dados existentes mostram que crianças com deficiência enfrentam barreiras 

à sua participação em muitas atividades, sendo menos propensas a iniciar a vida 

escolar, apresentando taxa mais baixa de frequência escolar e de transição para 

níveis mais altos de educação2. 

As experiências educacionais são mais pobres e a baixa frequência escolar 

observada no nível primário, diminui ainda mais no nível secundário. Além disso, o 

acesso aos serviços de saúde é mais difícil na medida que necessitam de maior apoio 

em virtude das necessidades mais elevadas de cuidados. No geral, existe uma 

percepção da falta de inclusão de crianças com deficiência na Agenda de 

Desenvolvimento Mundial2. 

No Brasil, dados do Censo 2010 indicam que 23,9% da população total ou 

pouco mais de 45,5 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência- visual, 

auditiva, motora e intelectual e destes 7,5% são crianças entre 0 e 14 anos3.  

Os indivíduos com deficiência intelectual, correspondem à 1,4%3 da população 

brasileira, e entre eles estão incluídos aqueles com síndrome de Down (SD), também 

denominada trissomia 21 (T21)4,5*. 

 
* Nota: O termo T21, derivado de trissomia 21, tem substituído a denominação síndrome de Down, 
devido a tendência mundial em evitar os epônimos médicos. Atualmente mais utilizado em diferentes 
publicações, tem encontrado apoio das famílias, bem como, comunidades científicas voltadas à 
pesquisa dessa condição e por esta razão adotado nesta tese. 
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 A T21 corresponde à alteração cromossômica mais frequente, decorrente da 

trissomia total do cromossomo 21 ou mais especificamente da superexpressão de 

porções críticas, como por exemplo, a banda cromossômica 21q226.  É considerada 

a causa genética mais comum de deficiência intelectual (DI), sendo que a sua 

incidência varia de 1:600 a 1:1000 nascidos vivos (dependendo da idade materna, 

taxa de fecundidade e outras variáveis). Atualmente sua expectativa de vida se 

aproxima dos 60 anos de idade7. 

O Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), levando 

em consideração todas as faixas etárias, estimou para o Brasil um total aproximado 

de 300.000 indivíduos com T21, sendo possível que atualmente esse número já tenha 

sido superado8, porém espera-se que estatísticas mais precisas surjam com a 

obrigatoriedade da notificação compulsória dos nascimentos de crianças com T21 no 

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), a partir da promulgação da 

Lei 13.685/20189. 

Aproximadamente 95% das crianças com SD, apresentam trissomia 21 

simples, na qual existem 47 cromossomos com um cromossomo 21 extra presente; 

em 3% a 4% o material cromossômico extra é o resultado da translocação decorrente 

da localização desequilibrada entre o cromossomo 21 e outro cromossomo 

acrocêntrico, geralmente o cromossomo 14 e em 1% a 2% das pessoas com o fenótipo 

de SD, existem 2 linhas celulares, uma típica e outra com trissomia 21, condição essa 

denominada mosaicismo10.  

Os indivíduos com mosaicismo podem apresentar expressão clínica menos 

marcante do que aqueles com trissomia simples ou translocação, mas de forma 

variável dentre os sinais e sintomas característicos da síndrome, tanto a depender da 

porcentagem de células trissômicas, como do próprio indivíduo, sendo um grupo muito 

heterogêneo. Essa condição pode incluir qualquer um dos problemas médicos 

associados e ser indistinguível dos demais casos10.  

Os riscos de recorrência para famílias com uma criança afetada dependem de 

muitos fatores, e o aconselhamento de um profissional de genética clínica é indicado10. 

Crianças, jovens e adultos com T21 podem ter vários problemas médicos e 

mesmo para aqueles que não os têm, orientações antecipadas e recomendações de 

triagem de rotina aumentam a complexidade dos cuidados de saúde11.  

As condições médicas pré-natais e adquiridas, como por exemplo, cardiopatias 

congênitas e outras anomalias congênitas, distúrbios relacionados ao sistema nervoso 
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central, distúrbios endócrinos, metabólicos e gastrointestinais, problemas auditivos e 

visuais, bem como, o risco de leucemia, podem estar associadas à T2112.  
Silva e Kleinhans (2006), ressaltam que situações de vulnerabilidade, sejam 

inatas, biológicas ou ambientais, podem influenciar negativamente o desenvolvimento 

de um indivíduo e que a combinação de mais de um fator de risco, como na T21, 

potencializaria esse risco13. 

Com relação à DI que caracteriza a T21, encontra-se na literatura referências 

às alterações estruturais de seu sistema nervoso central, bem como, ao quociente de 

inteligência (QI) que se situa em torno de 30 a 60 o que poderia contribuir para a maior 

ou menor dificuldade de aprendizado e autonomia para as atividades diárias14,7. 

O diagnóstico e a classificação da deficiência intelectual têm sido tema de 

grande interesse para aqueles que tentam entender esse fenômeno em relação à 

complexidade da intervenção. Assim sendo, a coleta sistematizada de informações é 

essencial a fim de cumprir as funções de (1) diagnóstico, (2) classificação e (3) 

planejamento com perfil de apoio que enfatizam a importância dos sistemas de 

intervenção baseados na avaliação de necessidade de suporte15.  

No Brasil, as diretrizes de atenção à saúde da pessoa com T21 seguem as 

recomendações das políticas públicas do Ministério da Saúde, tais como a política 

nacional de humanização, a política nacional de atenção básica, programas de saúde 

da criança e do adolescente, o relatório mundial sobre a deficiência, entre outros. 

Preconiza-se ainda que o cuidado com a saúde na T21 deve ser singularizado em 

modelos por ciclo vital em que o atendimento vise a manutenção da saúde para o 

melhor desenvolvimento das potencialidades para promover qualidade de vida, bem 

como inserção social e econômica16. 

As diretrizes propostas também estabelecem que a intervenção precoce seja 

iniciada tão logo possível com ênfase entre os 0 e os 2 anos, indicando o 

acompanhamento profissional individual e em grupo. Para as faixas etárias dos 2 aos 

10 anos e dos  10 aos 19 anos, enfatizam a importância da autonomia para as 

atividades de vida diária, socialização (aquisição das habilidades sociais), 

escolaridade e atividade física que implicam o acompanhamento profissional 

adequado16. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de crianças com T21, provoca dúvidas 

junto às famílias que têm muitas perguntas sobre quais expectativas são razoáveis 

para seus filhos. Os pais querem saber como seu filho está se comportando em 
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relação às expectativas para crianças da mesma idade e deficiência, e querem 

informações que possam ajudá-los a estabelecer metas realistas. Os 

questionamentos relacionam-se ao desempenho funcional diário, às ocupações, e à 

participação social, o que requer boa informação descritiva sobre o curso do 

desenvolvimento funcional de crianças e adolescentes com T2117. 

A partir do exposto, a funcionalidade global das pessoas com T21 é afetada em 

todos os domínios, desde o motor até o cognitivo e de linguagem, e embora possa 

variar muito entre os indivíduos, observa-se sempre diferença quando comparados a 

pessoas com desenvolvimento típico. A funcionalidade global envolve desde as 

habilidades funcionais de autocuidado relacionadas à alimentação, vestuário e higiene 

pessoal, bem como, as de mobilidade que permitem a independência da locomoção 

e as de função social que possibilitam a comunicação e o progresso da linguagem17.  

Estudos sobre o desempenho funcional das crianças com T21 têm evidenciado 

dificuldades principalmente nas áreas de autocuidado e comunicação já nos primeiros 

anos de vida18 e os autores têm discutido as particularidades nessas áreas que podem 

dificultar a admissão escolar19. Essas crianças têm frequentado as escolas regulares 

a despeito dessas dificuldades e não são raras as queixas dos pais sobre esse período 

em que buscam soluções que auxiliem esse processo a fim de que alcancem maior 

autonomia20. 

Lin et al. (2015), aplicaram aos pais ou cuidadores de crianças taiwanesas com 

T21 um questionário para medida de independência funcional de crianças para avaliar 

suas habilidades funcionais que compreendiam o autocuidado, a mobilidade e a 

cognição19. O desempenho foi mais forte no domínio da mobilidade e mais fraco no 

domínio cognitivo e os escores para os três domínios correlacionaram-se 

positivamente com a idade, concluindo que crianças com T21 necessitam algum apoio 

e supervisão para tarefas de cognição e autocuidado19. 

A compreensão sobre esse processo possibilita estabelecer intervenções que 

tenham impacto e significação comunitária, além de aperfeiçoar o apoio por parte dos 

serviços de saúde21, particularmente no âmbito de saúde coletiva cuja atenção básica 

está voltada para o indivíduo em seu meio familiar22.  

A família é elemento central nesse processo ao assumir a função de cuidado 

nas situações em que existam limitações nas atividades cotidianas e maiores 

necessidades de cuidados de saúde23, sendo que no caso das crianças, os pais 

assumem esse papel na relação com os profissionais da saúde24,22. 
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Esse enfoque centrado na família vem se destacando desde a década de 80, 

decorrente das transformações nos modelos de prestação de cuidados que 

inicialmente baseavam-se em práticas de modelo médico, voltadas ao diagnóstico e 

tratamento das dificuldades e que utilizavam protocolos específicos centrados na 

doença.  

A prática centrada na família que se sustenta no Modelo Ecológico de 

Desenvolvimento Humano e no Modelo de Desenvolvimento Transacional, propicia 

um novo cenário em que as famílias passam a ser incluídas como parceiras dos 

profissionais na promoção do cuidado25. 

Nesse sentido, as potencialidades das crianças e adolescentes com 

deficiência, podem ser incentivadas pelos pais que utilizam os conhecimentos 

compartilhados com os profissionais da saúde26,23, desde que sejam consideradas as 

características inerentes ao quadro, boa comunicação entre ambas as partes e 

contextualização no meio familiar. 

Estudos realizados com pais de adolescentes e adultos jovens com deficiência 

intelectual, ressaltam as angústias relativas ao período da adolescência como 

transição para fase adulta. Os resultados citam que pais relataram não encontrar o 

devido apoio escolar, profissional ou do serviço de saúde, que poderiam minimizar 

suas dúvidas quanto às possibilidades futuras de seus filhos e que acabam gerando 

conflitos nas relações27,28. 

A identificação das limitações em atividades específicas que possam impedir a 

participação bem-sucedida em seu meio e sociedade, auxiliará os terapeutas na 

elaboração de intervenções projetadas para apoiar o desenvolvimento e desempenho 

das atividades em áreas de maior preocupação17. 

Além disso, variáveis como escolaridade dos pais, presença de cardiopatias 

congênitas, escolarização das crianças e adolescentes com T21 e acompanhamento 

multiprofissional também podem estar associadas à aquisição/evolução das 

habilidades funcionais e influenciar a assistência oferecida pelos pais para realização 

das atividades diárias. 

Partindo desses pressupostos, tem-se como hipótese que as crianças e 

adolescentes em idade de escolarização com T21 ainda apresentarão dificuldades em 

tarefas básicas das habilidades funcionais, necessitando auxílio próximo do cuidador, 

e que fatores como escolaridade familiar, acompanhamento multidisciplinar, 



 

 

 

18 

frequência escolar e presença de cardiopatias congênitas poderão influenciar o 

desempenho dessas pessoas.  

Portanto, a obtenção de informações sobre as características dessas crianças 

durante a fase escolar podem ser úteis para os formuladores de políticas e 

planejadores de serviços em termos de saúde, educação, convívio social e 

empregabilidade29. 

Essas informações podem ser obtidas através do Inventário de Avaliação 

Pediátrica de Incapacidade (Pediatric Evaluation of Disability Inventory - PEDI), um 

instrumento que avalia o desempenho funcional de crianças até 7 anos e 6 meses30, 

validado no Brasil e que pode ser aplicado às crianças acima dessa faixa etária que 

potencialmente podem apresentar deficiência e ainda não tenham alcançado sua 

autonomia31. 

Visto que o foco de inúmeros estudos têm sido crianças com T21 em idade pré-

escolar com intuito de aperfeiçoar o conhecimento sobre o desenvolvimento motor, os 

processos neurofisiológicos e cognitivos envolvidos, particularmente durante os 

primeiros 6 anos de vida32,33,34,35, objetiva-se nesse estudo avaliar as dificuldades 

funcionais desses indivíduos já em idade escolar, bem como, a autonomia oferecida 

pelos pais e fatores socioambientais e de saúde que podem ter interferência na 

mesma. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar as relações entre habilidades funcionais de crianças e adolescentes 

com T21 e o grau de auxílio prestado pelo cuidador, além da influência de 

características socioambientais e de saúde delas.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Analisar em crianças e adolescentes em idade de escolarização formal com T21: 

 

a. habilidades funcionais de alimentação, higiene pessoal, banho, vestir e 

tarefas de toalete da área de autocuidado;  

b. habilidades funcionais de transferências e locomoção da área de 

mobilidade;  

c. habilidades funcionais de comunicação, interação social e 

casa/comunidade da área de função social;  

d. habilidades nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social que 

são mais afetadas; 

e. a relação entre a assistência prestada pelos pais e as deficiências 

caracterizadas nas três áreas na população amostrada. 

f. a relação entre a congruência das habilidades funcionais/cuidados 

prestados versus idade, presença de cardiopatias congênitas, 

frequência à escola, grau de instrução dos cuidadores e suporte 

multiprofissional. 
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3. MÉTODO 

Trata-se da continuidade de estudo previamente defendido em dissertação de 

mestrado sob o título “Habilidades funcionais e assistência do cuidador de crianças e 

adolescentes com síndrome de Down”.36,37 

O banco de dados utilizado foi o mesmo em virtude da quantidade e robustez 

das variáveis coletadas e que não foram analisadas na ocasião, conforme indicação 

da banca no momento da defesa. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 
 

Estudo observacional, analítico, transversal  

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 
 

A coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Genética do Hospital Infantil 

Darcy Vargas (HIDV), pertencente ao sistema único de saúde (SUS) de São Paulo. 

 

3.3 AMOSTRA (população de estudo) 
 

Trata-se de uma amostra de conveniência composta por 44 crianças em idade 

escolar e adolescentes, parte de um total de 111 sujeitos avaliados com o PEDI 

através de entrevista com seus pais, sendo que 11 foram excluídos por não atenderem 

os critérios. Os dados foram previamente coletados para a realização de dissertação 

do mestrado, após os pais terem assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido, concordando em participar do estudo (ANEXO A). 

O termo de consentimento livre e esclarecido apresentado e assinado pelos 

pais anteriormente, contempla os objetivos do estudo atual. 

As variáveis idade, presença de cardiopatia congênita, escolaridade dos pais, 

admissão em creche ou escola e atendimentos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 

Terapia Ocupacional, bem como, as habilidades específicas de cada domínio 

(autocuidado, mobilidade e função social) do PEDI foram os parâmetros tratados para 

o desenvolvimento do atual estudo e utilizadas como base de dados para elaboração 

da tese. 
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3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
Crianças e adolescentes com diagnóstico de T21 em idade escolar, ambos os 

sexos, e cujos limites cronológicos utilizados foram 7 a 12 anos para crianças e 12 

aos 18 anos para adolescentes, podendo estender-se aos 21 anos em situações 

especificadas em lei, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)38. 

 

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
Presença de deficiência visual e/ou auditiva neurossensorial. 

Diagnóstico de transtornos do espectro autista (TEA) e/ou outras síndromes 

associadas. 

Diagnóstico de lesão neurológica (paralisia cerebral, traumatismo craniano, 

acidente vascular encefálico, entre outros) e/ou epilepsia e uso de medicação 

anticonvulsivante. 

 

3.6 INSTRUMENTO 
A avaliação das habilidades funcionais e da necessidade de assistência por 

parte do cuidador foram obtidas pela aplicação do Inventário de Avaliação Pediátrica 

de Incapacidade- Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) (ANEXO B), 

desenvolvido por Haley et al. (1992)30 para crianças com desenvolvimento típico entre 

6 meses e 7 anos e 6 meses. A idade em que mais de 90% das crianças conseguem 

executar uma determinada atividade encontra-se determinada e validada nesse 

instrumento, sendo que os autores consideram que mais de 90% das crianças típicas 

conseguem realizar todas as atividades ao completar os 8 anos de idade.  

O PEDI foi escolhido para reunir informações sobre a mobilidade funcional no 

ambiente doméstico e comunitário, atividades de autocuidado, como vestir-se, ir ao 

banheiro e higiene pessoal, socialização com pares e comunicação funcional e por ter 

sido traduzido e validado para o português31, além de ser utilizada para avaliação de 

crianças e adolescentes com T2139. 

Esse instrumento de avaliação tem como característica principal coletar 

informações em três áreas de atividades (autocuidado, mobilidade e função social), 

denominadas domínios, além da independência funcional avaliada a partir da 

assistência oferecida pelo cuidador que podem ser os pais ou responsáveis diretos, 

podendo ser respondido por observação direta do entrevistador, julgamento clínico 

dos profissionais que acompanham a criança ou pelos pais. 
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O PEDI é dividido em 3 partes sendo que na primeira são avaliadas 73 

atividades de autocuidado, 59 de mobilidade e 65 de função social, totalizando 197 

atividades nas quais os indivíduos são classificados como capaz (1) ou incapaz (0).  

Na segunda parte relacionada à necessidade de assistência por parte do 

cuidador, o instrumento considera 8 subáreas do autocuidado, 7 da mobilidade e 5 da 

função social que reúnem as atividades correspondentes, classificando o grau de 

dependência como: total (0 pontos), máximo (1), moderado (2), mínimo (3), necessita 

apenas supervisão (4) e é independente (5 pontos).  

A terceira parte refere-se às modificações centradas na criança ou no ambiente, 

necessárias para a realização das atividades, como por exemplo, uso de dispositivos 

auxiliares para autonomia durante a marcha e, portanto, não são atribuídos valores. 

As escalas de habilidades funcionais do PEDI, medem a capacidade da criança 

de realizar atividades funcionais específicas. Os itens são pontuados como 1 (a 

criança tem a capacidade) ou 0 (a criança é incapaz). As escalas de assistência ao 

cuidador, por sua vez, medem a quantidade típica de assistência fornecida pelo 

cuidador durante a realização de tarefas funcionais básicas nas áreas de autocuidado, 

mobilidade e função social (da independência= sem assistência física ou supervisão, 

até a assistência total = cuidador faz toda a tarefa). Os itens são agrupados em 

conjuntos hierárquicos de 5, do mais fácil ao mais difícil, em cada área de tarefa. 

Pontuações brutas resumidas de ambos os conjuntos de escalas podem ser 

transformadas em dois tipos de pontuações padrão: pontuações normativas e 

pontuações em escala. As pontuações normativas são baseadas na idade e fornecem 

uma indicação do nível de desempenho funcional da criança em relação às 

expectativas de idade. As pontuações em escala (escore contínuo) fornecem uma 

indicação do desempenho da criança ao longo de um continuum de itens 

relativamente fáceis a relativamente difíceis em um domínio específico. Essas 

pontuações fornecem uma estimativa do nível atual de desempenho, em uma escala 

de 0 a 100, independentemente da idade e por isso podem ser aplicadas às crianças 

sem e com deficiência acima da faixa etária de 7 anos e 6 meses (desde que o 

desempenho funcional ainda corresponda aos itens avaliados pelo instrumento). 

Além do PEDI, foram obtidas informações sobre sexo, os problemas médicos 

da criança, frequência escolar, escolaridade do cuidador, e as intervenções 

terapêuticas recentes e anteriores para cada criança.  
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3.7 ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os resultados serão apresentados em tabelas resumindo as medidas de 

tendência central (média, mediana) e sua dispersão (desvios padrão, mínimos e 

máximos, p25 e p75) apresentadas pela amostra para cada domínio de habilidades:  

 

a. habilidades funcionais de alimentação, higiene pessoal, banho, vestir e 

tarefas de toalete da área de autocuidado;  

b. habilidades funcionais de transferências e locomoção da área de 

mobilidade;  

c. habilidades funcionais de comunicação, interação social e 

casa/comunidade da área de função social;  

d. habilidades nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social que 

são mais afetadas. 

 

Também serão estabelecidas as relações entre: 

a. assistência prestada pelos pais e as deficiências caracterizadas nas três 

áreas na população amostrada; 

b. congruência das habilidades funcionais/cuidados prestados versus 

presença de cardiopatias congênitas, idade, frequência escolar das 

crianças e adolescentes, grau de instrução dos cuidadores e suporte 

multiprofissional. 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Análises de associação, comparação de medianas e de correlação entre as 

variáveis idade, sexo, presença de cardiopatia, escolaridade dos pais, frequência 

escolar e acompanhamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional 

dos indivíduos com T21, e os domínios de autocuidado, mobilidade e função social, 

bem como, da assistência dos cuidadores foram realizadas.  

A análise das diferenças entre os domínios das habilidades funcionais e a 

assistência do cuidador para cada domínio foi realizada com a aplicação dos testes 

dos Postos Sinalizados de Wilcoxon e a Análise de Correlação de Spearman, com o 

intuito de verificar o grau de relacionamento entre a variável “idade” e as três variáveis 
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de interesse (autocuidado, mobilidade e função social e assistência do cuidador de 

cada domínio respectivamente).  

O Teste de Mann-Whitney foi utilizado a fim de verificar possíveis diferenças 

entre ambos os sexos, presença de cardiopatia, frequência escolar, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional para as variáveis de interesse e Teste de 

Jonckheere-Terpstra para possíveis diferenças entre as categorias da variável 

“escolaridade dos pais”, quando comparadas concomitantemente, para as variáveis 

de interesse (autocuidado, mobilidade e função social e assistência do cuidador de 

cada domínio respectivamente). 

A planilha eletrônica MS-Excel foi utilizada para as análises estatísticas, em 

sua versão do MS-Office 2013, para a organização dos dados, e o pacote estatístico 

IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences), em sua versão 25.0, 

para a obtenção dos resultados. 

 
3.9 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Este estudo tem apoio da Coordenação e Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino 

Superior (CAPES) através de concessão de bolsa. 

 
3.10 ASPECTOS ÉTICOS 
Os dados foram previamente coletados, após anuência do Hospital Infantil 

Darcy Vargas (Anexo C) e parecer consubstanciado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa-CEP da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, nº 

1.077.171 de 24/04/2015 (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE 

43661115.4.0000.5421), seguindo as normas que regulamentam pesquisas em seres 

humanos contidas nas Resoluções nº 466 e nº 251/97 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) (Anexo D). 
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4. RESULTADOS 
A população de estudo foi composta por 44 crianças e adolescentes com T21 

frequentadoras de um hospital pediátrico pertencente ao SUS, sendo que 45,5% 

tinham idade entre 7 anos e 7 meses a 12 anos e 54,5% entre 12 anos e 1 mês a 19 

anos e 6 meses, havendo predomínio do sexo masculino com 63,5% (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Caracterização de crianças e adolescentes com trissomia 21 (T21) de 

serviço de referência da cidade de São Paulo, Brasil: 

Variáveis Classificação  n (%) 

Idade  

7a7m a 12a 

12a a 19a6m 
 

20 (45,5) 

24 (54,5) 

Sexo 

Masculino 

Feminino 
 

28 (63,6) 

16 (36,4) 

Cardiopatia congênita 

Sim 

Não 
 

16 (36,4) 

28 (63,6) 

Frequenta escola 

Sim 

Não 
 

41 (93,2) 

3 (6,8) 

Escolaridade do cuidador 

   1ºG incompleto  

 

 

 

 

 

 

21 (47,6) 

1ºG completo 2 (4,5) 

   2ºG incompleto 1 (2,3) 

2ºG completo 14 (31,8) 

   3ºG incompleto 4 (9,1) 

3ºG completo 2 (4,5) 

Fisioterapia 

Sim 

Não 
 

4 (9,1) 

40 (90,9) 

Fonoaudiologia 

Sim 

Não 
 

14 (31,8) 

30 (68,2) 

Terapia Ocupacional 

Sim 

Não 
 

6 (13,6) 

38 (86,4) 
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Na ocasião da avaliação, quanto à idade, as crianças escolares apresentavam 

em média 9,3 (±1,5) anos e os adolescentes 14,3 (±2,2) anos. 

Observa-se que 36,6% tiveram diagnóstico de cardiopatia congênita, 93,0% 

ainda frequentavam escolas e em relação à escolaridade do cuidador 47,6% não 

tinham completado o primeiro grau. Quanto ao acompanhamento terapêutico destaca-

se que essas crianças e adolescentes ainda eram acompanhados em algum grau por 

fisioterapeutas (9,1%), fonoaudiólogos (31,8%) e terapeutas ocupacionais (13,6 %).  

Os domínios funcionais de autocuidado, mobilidade e função social, bem como, 

a assistência prestada pelos cuidadores foram avaliados sob a forma de entrevista 

com os pais que referiram a capacidade ou não de seus filhos em realizar as 

habilidades funcionais que os compõem e o grau de auxílio necessário ou não para 

completá-las. 

As habilidades funcionais de cada domínio podem ser agrupadas em subáreas 

que no caso do autocuidado são oito e estão ordenadas na tabela 2. 



 

 
 

     Tabela 2. Descrição das subáreas do domínio relativo ao autocuidado: 

Variável 
(total) 

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Média 
(%) (dp)  

P25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

Alimentação 64,3 100,0 92,9 (9,2) 85,7 100,0 100,0 

Higiene 
pessoal  63,2 100,0 90,7 (10,1) 84,2 94,74 100,0 

Banho 20,0 100,0 85,0 (21,2) 60,0 100,0 100,0,0 

Vestir-se 
parte 

superior 
20,0 100,0 82,5 (20,7) 70,0 90,0 100,0 

Vestir-se 
parte inferior 50,0 100,0 85,0 (13,0) 80,0 90,0 100,0 

Banheiro 40,0 100,0 90,5 (14,6) 80,0 100,0,0 100,0 

Controle 
urinário 66,7 100,0 98,9 (5,6) 100,0 100,0 100,0 

Controle 
intestinal 75,0 100,0 98,9 (5,3) 100,0 100,0 100,0 

              

É possível observar que os valores máximos dos escores não foram obtidos por todas as crianças e adolescentes, e as 

atividades relacionadas ao “banho”, “uso do banheiro” e “vestir-se” ainda necessitavam acompanhamento e cuidados, mesmo 

considerando a faixa etária dos participantes do estudo.  

27 



 

 
 

O percentil 25 indica que ¼ da população do estudo, ou seja, 1 em cada 4 crianças, alcançou no máximo 60,0% do escore 

para “banho”, 70,0% para “vestir-se parte superior” e 80,0% para “vestir-se parte inferior” e “uso do banheiro”. Por outro lado, o 

escore máximo alcançável foi atingido por 1 a cada 4 crianças e adolescentes, sendo que em 5 das subáreas a pontuação máxima 

foi obtida por pelo menos 50,0% das crianças e adolescentes. 

Note-se ainda que algumas crianças e adolescentes alcançaram somente 20,0% do escore das atividades da subárea “banho” 

e “vestir-se parte superior”, 40,0% para “uso do banheiro” e 50,0% “vestir-se parte inferior”.  

O desempenho médio das crianças e adolescentes foi bom, alcançando acima de 80,0% dos escores máximos, porém ao se 

considerar a idade da população de estudo aqueles que não atingiram esse valor, tiveram desempenho muito baixo. 

Na tabela 3 estão listadas as sete subáreas que compõem o domínio mobilidade, sendo que os percentis 25, 50 e 75 apontam 

que ¾, ou seja, 3 em cada 4 crianças e adolescentes atingiram até 100,0% do escore em cada um, indicando melhor desempenho 

das crianças e adolescentes neste domínio, alcançando valores médios de 95%. 
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 Tabela 3. Descrição das subáreas do domínio relativo à mobilidade: 

Variável (total) Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Média 
(%) (dp)  

p25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

Transferências 80,0 100,0 99,5 (3,0) 100,0 100,0 100,0 

Transferências carro 60,0 100,0 95,5 (9,5) 100,0 100,0 100,0 

Mobilidade cama 100,0 100,0 100 (0,0) 100,0 100,0 100,0 

Transferências chuveiro 80,0 100,0 99,6 (3,0) 100,0 100,0 100,0 

Locomoção ambiente interno 87,5 100,0 99,5 (2,3) 100,0 100,0 100,0 

Locomoção ambiente externo 72,7 100,0 99,2 (4,3) 100,0 100,0 100,0 

Escadas 50,0 100,0 95,7 (10,8) 100,0 100,0 100,0 

 

Observa-se, entretanto, um desempenho razoável de 50,0% e 60,0% dos escores relativos às subáreas “escadas (subir e 

descer)” e “transferências no carro”. 

Na tabela 4 estão descritas as cinco subáreas do domínio função social e os valores alcançados pelos participantes indicam 

o pior desempenho entre os domínios avaliados e que algumas crianças e adolescentes ainda apresentavam dificuldades 

importantes. 
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Tabela 4. Descrição das subáreas do domínio relativo à função social: 

Variável (total) Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Média 
(%) (dp)  

25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

Compreensão 
funcional 40,0 100,0 81,6 (15,2) 71,3 85,0 95,0 

Expressão 
funcional 6,7 100,0 67,7 (20,5) 53,3 66,7 85,0 

Resolver 
problemas 0,0 100,0 81,8 26,9 80,0 100,0 100,0 

Brincar 
companheiros 26,7 100,0 80,2 15,9 68,3 83,3 93,3 

Segurança 10,0 100,0 58,2 21,7 50,0 60,0 70,0 

 

O percentil 25 aponta que ¼ das crianças e adolescentes, ou seja 1 em cada 4, atingiu 50,0% do escore para a subárea de 

“segurança”, 53,3% para “expressão funcional”, 68,3% para “brincar com companheiros”, 71,3% para “compreensão funcional” e 

80,0% para “resolver problemas”.  

Note-se que a porcentagem mínima dos escores obtidos por alguns dos participantes foi baixo para todas as subáreas 

avaliadas, inclusive que na subárea “resolver problemas” houve desempenhos equivalentes a zero que foram obtidos por 2 

adolescentes com idades de 12,05 e 13,04 anos. Por outro lado, essa mesma subárea foi a única em que 50,0% das crianças e 

adolescentes atingiu o escore máximo possível.   
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As diferenças entre os domínios das habilidades funcionais e a assistência do cuidador para cada domínio estão descritas na 

Tabela 5 e os resultados indicam que não houve diferença estatisticamente significante entre os desempenhos relativos ao 

autocuidado, à mobilidade e ao grau da assistência oferecida pelos cuidadores relativos a esses domínios.  

 
  Tabela 5. Descrição das diferenças entre os domínios das habilidades funcionais e a assistência do cuidador para cada domínio: 

Par de Variáveis Média 
(%) (dp)  

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

p25 
(%) 

 Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

p (Sig.) 
(%) 

Autocuidado 89,9 (9,6) 65,8 100,0 84,9 91,8 98,6 
0,129 

Assistência do 
cuidador 87,6 (13,7) 45,0 100,0 78,8 92,5 100,0 

Mobilidade 98,3 (3,6) 84,8 100,0 98,3 100,0 100,0,0 
0,407 

Assistência do 
cuidador 97,9 (4,2) 80,0 100,0 97,1 100,0 100 

Função social 74,0 (15,4) 33,9 100,0 66,2 76,9 83,1 
0,000 

Assistência do 
cuidador 57,2 (23,9) 8,0 100,0 37,0 56,0 76,0 

 

No que se refere à função social e o grau da assistência do cuidador relativo a esse domínio, observou-se diferença 

estatisticamente significante, sendo que os valores de função social são efetivamente maiores do que os valores da assistência 

oferecida pelos cuidadores nesse domínio, considerando que menores valores de assistência significam maior grau de dependência. 
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A seguir, nas próximas tabelas, são apresentadas as possíveis relações entre as variáveis idade, sexo, presença de 

cardiopatia congênita, frequência à escola, escolaridade do cuidador e acompanhamento terapêutico e os domínios das habilidades 

de autocuidado, mobilidade e função social, bem como, assistência do cuidador para cada domínio. 

A relação entre a variável “idade” e os domínios de interesse (autocuidado, mobilidade e função social, bem como, as 

respectivas assistências do cuidador) foram estimadas e apresentadas na tabela 6.  
 

Tabela 6. Correlação entre a “idade”, o desempenho nos três domínios e o grau de assistência nos domínios respectivos: 

Domínio Estatística Idade 

Autocuidado 
Coeficiente de Correlação (r) +0,433 
Significância Calculada (p) 0,003 

Mobilidade 
Coeficiente de Correlação (r) +0,097 
Significância Calculada (p) 0,533 

Função social 
Coeficiente de Correlação (r) +0,361 
Significância Calculada (p) 0,016 

Assistência do cuidador 
(autocuidado) 

Coeficiente de Correlação (r) +0,278 
Significância Calculada (p) 0,068 

Assistência do cuidador 
(mobilidade) 

Coeficiente de Correlação (r) +0,292 
Significância Calculada (p) 0,054 

Assistência do cuidador 
(função social) 

Coeficiente de Correlação (r) +0,153 
Significância Calculada (p) 0,321 
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Nota-se que houve diferenças estatisticamente significantes para autocuidado e função social, indicando que quanto maior a 

idade, maiores os valores desses domínios e quanto menor a idade, tanto menores os valores, porém não houve diferença 

estatisticamente significante para o domínio mobilidade e a assistência prestada pelo cuidador nos três domínios.  

A idade mostrou correlação com a capacidade de autocuidado e função social, porém não evidenciou correlação 

estatisticamente significante quando se pensa na relação entre idade das crianças e adolescentes e o grau de assistência prestado 

pelo cuidador (tabela 6). 

Com relação à variável “sexo” não se observou diferenças estatisticamente significantes entre os sexos para os domínios de 

interesse, bem como, em relação à assistência dos cuidadores (Tabela 7).  
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Tabela 7. Descrição das diferenças entre a variável “sexo”, o desempenho nos três domínios e o grau de assistência nos 
domínios respectivos: 

Variável Sexo n Média 
(%) (dp)  

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

p25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) p (Sig.) 

Autocuidado 
m 28 88,4 (11,0) 65,8 100,0 79,8 91,1 98,6 

0,405 
f 16 92,5 (5,6) 82,2 100,0 87,7 92,5 98,3 

Mobilidade 
m 28 98,6 (3,1) 84,8 100,0 98,3 100,0 100,0 

0,657 
f 16 98,0 (4,5) 84,8 100,0 98,7 100,0 100,0 

Função Social 
m 28 73,4 (15,7) 35,4 100,0 66,5 76,2 81,5 

0,660 
f 16 75,1 (15,3) 33,9 98,5 65,0 78,5 84,2 

Assistência do 
cuidador 

(autocuidado) 

m 28 85,3 (15,4) 45,0 100,0 73,1 91,3 99,4 
0,236 

f 16 91,6 (9,1) 72,5 100,0 83,8 95,0 100,0 

Assistência do 
cuidador 

(mobilidade) 

m 28 98,4 (3,2) 88,6 100,0 97,9 100,0 100,0 
0,607 

f 16 97,1 (5,6) 80,0 100,0 95,0 100,0 100,0 

Assistência do 
cuidador 

(função social) 

m 28 54,6 (24,1) 8,0 100,0 33,0 52,0 75,0 
0,366 

f 16,0 61,8 (23,5) 24,0 100,0 41,0 64,0 79,0 
  

A melhor média de desempenho foi em mobilidade e a pior em função social para ambos os sexos e quanto à assistência do 

cuidador, exceto pela mobilidade, é ligeiramente maior para meninos em relação às meninas. 
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Com relação à variável cardiopatia também não se observaram diferenças estatisticamente significantes entre sua presença 

ou não para os domínios de interesse, bem como, em relação à assistência dos cuidadores (Tabela 8). 

 
  Tabela 8. Descrição das diferenças entre a variável “presença de cardiopatia”, o desempenho nos três domínios e o grau de 

assistência nos domínios respectivos: 

Variável Cardiopatia n Média 
(%) (dp)  

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

p25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

p 
(Sig.) 

Autocuidado 
sem 28 91,2 (8,7) 69,9 100,0 85,3 93,2 98,6 

0,260 
com (corrigida) 16 87,5 (10,8) 65,8 100,0 80,8 88,4 98,3 

Mobilidade 
sem 28 98,0 (4,4) 84,8 100,0 98,3 100,0 100,0 

0,790 
com (corrigida) 16 98,9 (1,7) 94,9 100,0 98,3 100,0 100,0 

Função social 
sem 28 74,8 (17,5) 33,9 100,0 66,5 79,2 84,2 

0,335 
com (corrigida) 16 72,6 (11,1) 43,1 87,7 64,6 76,2 

 78,5 

Assistência do 
cuidador 

(autocuidado) 

sem 28 88,0 (13,4) 55,0 100,0 76,9 92,5 99,4 
0,776 

com (corrigida) 16 86,7 (14,7) 45,0 100,0 78,8 88,8 100,0 

Assistência do 
cuidador  

(mobilidade) 

sem 28 99,0 (2,6) 88,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,060 

com (corrigida) 16 96,1 (5,7) 80,0 100,0 94,3 100,0 100,0 

Assistência do 
cuidador       

(função social) 

sem 28 59,9 (25,6) 8,0 100,0 38,0 62,0 79,0 
0,288 

com (corrigida) 16 52,5 (20,4) 24,0 92,0 34,0 48,0 72,0 
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A média de desempenho alcançado entre aqueles com e sem cardiopatias também é melhor em mobilidade e pior em função 

social, porém a assistência prestada pelo cuidador foi melhor para aqueles sem cardiopatia. 

Na tabela 9, para a variável “frequência à escola” observa-se que houve diferença estatisticamente significante quanto ao 

domínio autocuidado frequência à escola. Cabe salientar que apenas 3 adolescentes com idades entre 13 e 17 anos eram os que 

não estavam frequentando a escola. A mesma tabela evidencia ainda que não houve diferença estatisticamente significante entre a 

frequência à escola e os domínios mobilidade e função social, bem como, a assistência ao cuidador nestes domínios. 
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Tabela 9. Descrição das diferenças entre a variável “frequência escolar”, o desempenho nos três domínios e o grau de 
assistência nos domínios respectivos: 

Variável Escola n Média 
(%) (dp)  

Mínimo 
(%) Máximo (%) p25  

(%) 
Mediana 

 (%)  
p75  
(%) 

p 
(Sig.) 

Autocuidado 
não 3 99,5 (0,8) 98,6 100,0 99,3 100,0 100,0 

0,017 
sim 41 89,1 (9,5) 65,8 100,0 84,9 90,4 97,3 

Mobilidade 
não 3 100,0 (0,0) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0,236 
sim 41 98,2 (3,7) 84,8 100,0 98,31 100,0 100,0 

Função social 
não 3 87,2 (9,0) 76,9 93,9 83,9 90,8 92,3 

0,108 
sim 41 73,1 (15,4) 33,9 100,0 66,2 75,4 81,5 

Assistência do 
cuidador 

(autocuidado)  

não 3 100,0 (0,0) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,024 

sim 41 86,7 (13,8) 45,0 100,0 77,5 92,5 97,5 

Assistência do 
cuidador 

(mobilidade)  

não 3 100,0 (0,0) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,284 

sim 41 97,8 (4,3) 80 100,0 97,1 100,0 100,0 

Assistência do 
cuidador 

(função social)  

não 3 78,7 (6,1) 72,0 84,0 76,0 80,0 82,0 
0,080 

sim 41 55,6 (23,9) 8,0 100,0 36,0 52,0 76,0 

 

Nota-se ainda, na tabela 9, haver também concordância significativa estatisticamente na diferença da assistência prestada 

pelo cuidador para o domínio autocuidado frente à criança e o adolescente que frequentava ou não a escola. 
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Na tabela 10 observa-se que não há diferenças estatisticamente significantes entre o grau de escolaridade e os três domínios 

de interesse, bem como, no que tange a assistência prestada pelos cuidadores nesses domínios. 
 

 Tabela 10. Descrição das diferenças entre a variável “escolaridade dos pais”, o desempenho nos três domínios e o grau de 
assistência nos domínios respectivos (continua): 

Variável Escolaridade n Média 
(%) (dp)  

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

p25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

p 
(Sig.)  

Autocuidado 

1º grau incompleto 21 89,6 (8,8) 65,8 100,0 84,9 90,4 95,9 

0,826 

1º grau completo 2 92,5 (6,8) 87,7 97,3 87,7 92,5 97,3 
2º grau incompleto 1 91,8 (0,0) 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 
2º grau completo 14 91,7 (10,5) 69,9 100,0 80,8 96,6 98,6 

Superior incompleto 4 85,3 (11,8) 69,9 98,6 78,1 86,3 92,5 
Superior completo 2 85,6 (18,4) 72,6 98,6 72,6 85,6 98,6 

Mobilidade 

1º grau incompleto 21 98,6 (2,6) 89,8 100,0 98,3 100,0 100,0 

0,760 

1º grau completo 2 92,4 (10,8) 84,8 100,0 84,8 92,4 100,0 
2º grau incompleto 1 100,0 (0,0) 100,0 100,0 100,0 100 100,0 
2º grau completo 14 98,2 (4,2) 84,8 100,0 98,3 100 100,0 

Superior incompleto 4 99,2 (1,0) 98,3 100,0 98,3 99,2 100,0 
Superior completo 2 100,0 (0,0) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Função social 

1º grau incompleto 21 74,6 (16,1) 35,4 100,0 67,7 75,4 83,1 

0,818 

1º grau completo 2 56,2 (31,6) 33,9 78,5 33,9 56,2 78,5 
2º grau incompleto 1 83,1 (0,0) 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 
2º grau completo 14 77,0 (12,7) 50,8 96,9 66,2 80,0 84,6 

Superior incompleto 4 74,2 (7,2) 64,6 81,5 69,2 75,4 79,2 
Superior completo 2 60,0 (23,9) 43,1 76,9 43,1 60,0 76,9 
1º grau incompleto 21 87,4 (14,3) 45,0 100,0 77,5 92,5 100,0 0,947 
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Variável Escolaridade n Média 
(%) (dp)  

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

p25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

p 
(Sig.)  

Assistência do 
cuidador 

(autocuidado) 

1º grau completo 2 82,5 (14,1) 72,5 92,5 72,5 82,5 92,5 
2º grau incompleto 1 90,0 (0,0) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
2º grau completo 14 90,5 (10,6) 65,0 100,0 85,0 93,8 100,0 

Superior incompleto 4 85,0 (17,4) 60,0 100,0 73,75 90,0 96,3 
Superior completo 2 77,5 (31,8) 55,0 100,0 55,0 77,5 100,0 

Assistência do 
cuidador 

(mobilidade) 

1º grau incompleto 21 98,1 (4,6) 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0,705 
1º grau completo 2 94,3 (8,1) 88,6 100,0 88,6 94,3 100,0 

2º grau incompleto 1 100,0 (0,0) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2º grau completo 14 97,9 (3,6) 88,6 100,0 94,3 100,0 100,0 

Superior incompleto 4 97,1 (4,0) 91,5 100,0 94,3 98,6 100,0 
 Superior completo 2 100,0 (0,0) 100 100,0 100 100,0 100,0  

Assistência do 
cuidador 

(Função social) 

1º grau incompleto 21 54,9 (25,9) 8,0 100,0 36,0 52,0 72,0 

0,273 

1º grau completo 2 34,0 (14,1) 24,0 44,0 24,0 34,0 44,0 
2º grau incompleto 1 64,0 (0,0) 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 
2º grau completo 14 60,0 (24,0) 20,0 96,0 48,0 56,0 80,0 

Superior incompleto 4 70,0 (7,7) 60,0 76,0 64,0 72,0 76,0 
Superior completo 2 56,0 (33,9) 32,0 80,0 32,0 56,0 80,0 

 

Independentemente do grau de escolaridade dos cuidadores não houve influência sobre o desempenho nos três domínios e 

na assistência dos cuidadores. Os valores refletem aqueles apresentados nas tabelas anteriores correspondentes aos domínios com 

melhor desempenho em mobilidade e pior em função social, bem como, maior necessidade de assistência para esse domínio. 
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Quanto à variável “atendimento fisioterapêutico” observou-se diferenças estatisticamente significantes para aqueles que “não” 

realizavam Fisioterapia apenas para o domínio do autocuidado, não havendo influência nos domínios mobilidade e função social. E 

no que se refere ao grau de assistência prestado pelo cuidador, a “não” realização de Fisioterapia mostrou diferença estatisticamente 

significante não só no domínio de autocuidado, mas também no que tange a mobilidade (Tabela 11). 
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Tabela 11. Descrição das diferenças entre a variável “Fisioterapia”, o desempenho nos três domínios e o grau de assistência 
nos domínios respectivos: 

Variável  Fisioterapia n Média 
(%) (dp)  

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

p25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

p 
(Sig.)  

Autocuidado 
não 
sim 

40 
4 

91,2 
76,0 

(8,5) 
(10,0) 

69,9 
65,8 

100,0 
87,7 

86,3 
66,8 

93,2 
75,0 

98,6 
85,9 0,011 

Total 44 89,9 (9,6) 65,8 100,0 84,9 91,8 98,6  

Mobilidade 
não 
sim 

40 
4 

98,4 
98,3 

(3,8) 
(2,4) 

84,8 
94,9 

100,0 
100,0 

98,3 
95,8 

100,0 
99,2 

100,0 
100,0 0,473 

Total 44 98,3 (3,63) 84,8 100,0 98,3 100,0 100,0  

Função social 
não 
sim 

40 
4 

75,3 
61,5 

(15,1) 
(14,5) 

33,9 
43,1 

100,0 
78,5 

68,1 
47,7 

77,7 
62,3 

83,1 
74,6 0,052 

Total 44 74,0 (15,4) 33,9 100,0 66,2 76,9 83,1  

Assistência do 
cuidador 

(autocuidado) 

não 
sim 

40 
4 

89,4 
69,4 

(12,2) 
(16,8) 

55,0 
45,0 

100,0 
82,5 

85,0 
51,9 

92,5 
75,0 

100,0 
81,3 0,016 

Total 44 87,6 (13,7) 45,0 100,0 78,8 92,5 100,0  

Assistência do 
cuidador 

(mobilidade) 

não 
sim 

40 
4 

98,5 
92,1 

(3,2) 
(8,5) 

88,6 
80,0 

100,0 
100,0 

100,0 
83,6 

100,0 
94,3 

100,0 
98,6 0,018 

Total 44 97,9 (4,2) 80,0 100,0 97,1 100,0 100,0  

Assistência do 
cuidador 

(função social) 

não 
sim 

40 
4 

58,8 
41,0 

(24,2) 
(11,5) 

8,0 
24,0 

100,0 
48,0 

37,0 
29,0 

58,0 
46,0 

79,0 
48,0 0,115 

Total 44 57,2 (23,9) 8,0 100,0 37,0 56,0 76,0  
 

Quanto à variável “atendimento fonoaudiológico” observou-se diferença estatisticamente significante nos domínios de 
autocuidado e de função social com melhor desempenho daqueles que “não” recebiam atendimento fonoaudiológico na ocasião da 
avaliação (Tabela 12). 
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       Tabela 12. Descrição das diferenças entre a variável “Fonoaudiologia”, o desempenho nos três domínios e o grau de 
assistência nos domínios respectivos: 

Variável Fonoaudiologia n Média 
(%) (dp)  

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

p25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

p 
(Sig.) 

Autocuidado 
não 30 92,2 (8,1) 69,9 100,0 87,7 95,2 98,6 

0,032 
sim 14 84,9 (10,9) 65,8 100,0 75,7 86,3 93,5 

Total 44 89,9 (9,6) 65,8 100,0 84,9 91,8 98,6  

Mobilidade 
não 30 98,0 (4,2) 84,8 100,0 98,3 100,0 100,0 

0,725 
sim 14 99,0 (1,7) 94,9 100,0 97,9 100,0 100,0 

Total 44 98,3 (3,6) 84,8 100,0 98,3 100,0 100,0  

Função social 
não 30 78,1 (13,4) 33,9 100,0 70,4 78,5 85,4 

0,018 
sim 14 65,3 (16,3) 35,4 81,5 48,9 70,0 80,0 

Total 44 74,0 (15,4) 33,9 100,0 66,2 76,9 83,1  

Assistência do 
cuidador 

(autocuidado) 

não 30 90,5 (10,5) 60,0 100,0 86,9 93,8 100,0 
0,108 

sim 14 81,3 (17,7) 45,0 100,0 68,8 83,8 100,0 
Total 44 87,6 (13,7) 45,0 100,0 78,8 92,5 100,0  

Assistência do 
cuidador 

(mobilidade) 

não 30 98,1 (3,4) 88,6 100,0 96,4 100,0 100,0 
0,723 

sim 14 97,6 (5,7) 80,0 100,0 98,6 100,0 100,0 
Total 44 97,9 (4,2) 80,0 100,0 97,1 100,0 100,0  

Assistência do 
cuidador 

(Função social) 

não 30 60,4 (24,2) 24,0 100,0 39,0 56,0 81,0 
0,267 

sim 14 50,3 (22,4) 8,0 80,0 30,0 54,0 70,0 
Total 44 57,2 (23,9) 8,0 100,0 37,0 56,0 76,0  
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Chama a atenção, na tabela 13, que o acesso aos cuidados relativos à “Terapia Ocupacional” não apresentou diferenças 

estatisticamente significantes nos três domínios de interesse, bem como, no que se refere à assistência prestada pelos cuidadores.  
 

Tabela 13. Descrição das diferenças entre a variável “Terapia Ocupacional”, o desempenho nos três domínios e o grau de 
assistência nos domínios respectivos: 

Variável Terapia 
Ocupacional n Média 

(%) (dp)  
Mínimo 

(%) 
Máximo 

(%) 
p25 
(%) 

Mediana 
(%) 

p75 
(%) 

p 
(Sig.) 

Autocuidado 
não 38 90,4 (8,5) 69,9 100,0 84,9 91,8 98,6 

0,877 
sim 6 86,5 (15,2) 65,8 100,0 68,8 91,8 100,0 

Total 44 89,9 (9,6) 65,8 100,0 84,9 91,8 98,6  

Mobilidade 
não 38 98,2 (3,9) 84,8 100,0 98,3 100,0 100,0 

0,468 
sim 6 99,2 (2,1) 94,9 100,0 98,7 100,0 100,0 

Total 44 98,3 (3,6) 84,8 100,0 98,3 100,0 100,0  

Função social 
não 38 74,9 (15,3) 33,9 100,0 67,3 77,7 83,1 

0,231 
sim 6 68,2 (16,5) 43,1 90,8 56,9 66,9 82,7 

Total 44 74,0 (15,4) 33,9 100,0 66,2 76,9 83,1  

Assistência do 
cuidador 

(autocuidado) 

não 38 88,4 (12,3) 55,0 100,0 81,3 92,5 100,0 
0,742 

sim 6 82,5 (21,3) 45,0 100,0 65,6 88,8 100,0 
Total 44 87,6 (13,7) 45,0 100,0 78,8 92,5 100,0  

Assistência do 
cuidador 

(mobilidade) 

não 38 98,3 (3,3) 88,6 100,0 97,1 100,0 100,0 
0,585 

sim 6 95,7 (8,0) 80,0 100,0 90,7 100,0 100,0 
Total 44 97,9 (4,2) 80,0 100,0 97,1 100,0 100,0  

Assistência do 
cuidador 

(função social) 

não 38 57,9 (24,7) 8,0 100,0 35,0 56,0 80,0 
0,560 

sim 6 52,7 (19,2) 24,0 76,0 39,0 50,0 73,0 
Total 44 57,2 (23,9) 8,0 100,0 37,0 56,0 76,0  
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5. DISCUSSÃO 

Nos primeiros anos de vida, as crianças e adolescentes com T21 

apresentam dificuldades para aquisição de habilidades funcionais17, que podem 

ser agrupadas nos domínios de: autocuidado, mobilidade e função social, mas 

que podem ser conquistadas até a adolescência, pois à medida que crescem 

demonstram melhora significativa de desempenho19,37. Mesmo assim, é possível 

observar que persiste maior dificuldade nos domínios de autocuidado e função 

social, que são essenciais na fase escolar, pois favorecem a convivência com 

seus pares e a participação nas atividades cotidianas17,19. 

Essas dificuldades têm sido relatadas em estudos realizados em outros 

países com essa mesma população, seja utilizando o Inventário de Avaliação 

Pediátrica de Incapacidades (PEDI) ou outro instrumento de avaliação de 

habilidades funcionais18,19,40. 

No presente estudo, os domínios de autocuidado e função social das 

crianças e adolescentes com T21 em fase escolar ainda necessitam atenção, 

tendo em vista que a capacidade em realizar as habilidades relativas aos 

domínios não foram referidas pelos cuidadores para todos os participantes, 

enquanto para a mobilidade observou-se que estava adequada à faixa etária.  

As habilidades funcionais de autocuidado em que tiveram pior 

desempenho estavam relacionadas às subáreas do PEDI: “banho”, “uso do 

banheiro”, “vestir a parte superior e inferior das roupas” e em todas as subáreas 

compreendidas no domínio função social.  

Quanto ao domínio mobilidade as crianças e adolescentes estudados 

obtiveram melhor desempenho global do que nos outros dois domínios, mesmo 

apresentando uma menor pontuação nas subáreas: “transferências no carro” e 

“subir e descer escadas”. 

O domínio mobilidade diz respeito às habilidades relacionadas às 

subáreas “transferências na cama, chuveiro e carro/ônibus”, “locomoção em 

ambientes internos e externos” e “subir/descer escadas”, sendo esperado melhor 

desempenho na faixa etária da população de estudo, pois a conquista das 

habilidades motoras grossas são geralmente obtidas em torno dos 5 anos de 

idade32 e relatos anteriores com crianças menores já apontavam para essa 

direção18. 
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Nesse sentido, Mancini et al. (2003) realizaram estudo em que 

comparavam a funcionalidade de crianças com T21 e crianças típicas aos 2 e 5 

anos de idade utilizando o PEDI. As crianças com T21 apresentaram pior 

desempenho funcional em relação às típicas nos 3 domínios funcionais aos 2 

anos.  

Já aos 5 anos, mostraram diferença significativa, com melhora das 

habilidades de autocuidado e função social e na assistência do cuidador, 

indicando que essas crianças tinham um desempenho melhor do que aos 2 

anos. Apesar disso, seu desempenho era inferior aos 5 anos das crianças com 

desenvolvimento típico, apresentando maior dependência de seus cuidadores. 

No domínio mobilidade os mesmos autores observaram que com a idade 

as crianças evoluíram alcançando um desempenho mais próximo do que é 

esperado para crianças com desenvolvimento típico, repercutindo inclusive no 

grau de assistência prestada pelos cuidadores18.  

Esse achado deve ser considerado no acompanhamento dessas 

crianças, principalmente a partir dos 6 meses de vida, pois podem ter reflexos 

sobre suas funções mentais, emocionais e sociais41. O atraso da aquisição das 

habilidades motoras está relacionado às alterações no número de neurônios, 

tamanho do cérebro e maturação do sistema nervoso central das crianças com 

T21, e daí a importância da fisioterapia nos seus primeiros anos de vida41. 

As dificuldades nos domínios e habilidades de autocuidado e função 

social são corroborados por Dolva et al. (2004),  Volman et al. (2009) e Lin et al. 

(2016), que em seus estudos obtiveram achados semelhantes para crianças de 

faixas etárias compreendidas entre os 3 anos e os 19 anos de idade17,40,19. 

O domínio de autocuidado contempla as atividades de vida diária 

referentes às subáreas “alimentação”, “higiene pessoal”, “vestuário”, “controle 

urinário e esfincteriano” e apesar de não ter sido estabelecida uma relação com 

a assistência do cuidador, habitualmente exigem maiores cuidados por parte dos 

pais. 

Os desafios para que crianças com T21 alcancem a independência 

relacionada às atividades de “vestimentas” e “higiene pessoal” já foram relatados 

em estudos realizados por Leonard et al. (2002), apontando para necessidade 

de assistência por um período mais prolongado29.  
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Nesse sentido, é comum pais/cuidadores relatarem maior sobrecarga de 

suas tarefas quando essa necessidade se estende por um período de vida mais 

longo, e em particular quando as crianças e adolescentes adoecem, pois têm 

que dedicar mais tempo aos cuidados deles quando comparado às crianças 

típicas. 

Somam-se a isso, achados dos estudos de McGrath et al. (2011) e Phelps 

et al. (2012) que mostraram que crianças com T21 apresentavam um maior 

número de comorbidades, além de uma maior propensão a não terem suas 

necessidades atendidas de maneira satisfatória pelos serviços de saúde. 

Resultando como consequência em maiores impactos familiares, pois muitos 

pais ou reduziam a carga horária de trabalho ou deixavam de trabalhar e essas 

diferenças eram ainda mais pronunciadas nas famílias de menor condição social.  

O estresse familiar para solucionar as demandas era comum e os pais 

relataram inúmeras barreiras ao cuidado de seus filhos, desde o acesso aos 

serviços de diagnóstico e assistência, muitas vezes havendo a necessidade de 

acionar o sistema judiciário para obtenção dos mesmos, além das percepções 

negativas sobre a prestação de cuidados pelos serviços de saúde11,21.  

Pessalacia et al. (2015) também apontaram as dificuldades de acesso aos 

serviços de atenção primária em saúde relatadas pelos familiares, 

particularmente na articulação entre as diferentes especialidades, entre 

outros42*, indicando uma questão relevante no âmbito da saúde pública que é a 

garantia de assistência qualificada para a população com deficiência, incluindo 

aqueles com T2143. 

Além disso, no domínio função social se observaram os menores escores 

mínimos obtidos em comparação aos dos demais domínios e cuja relação com 

a assistência do cuidador evidencia uma possível incongruência, visto que os 

pais referiam uma autonomia maior na primeira parte da avaliação pelo PEDI em 

contraposição ao quanto informavam quando questionados na segunda parte do 

instrumento no que se refere à assistência que davam aos filhos. 

 
* Nota: O período pandêmico pode ter ampliado essas dificuldades, em especial no que concerne 
ao Programa Nacional de imunização (PNI), visto os índices de vacinação da população 
pediátrica. 
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Tal fato chama atenção, pois indica que os cuidadores referiram que ainda 

tiveram que prestar um grau de cuidados superior ao que as necessidades das 

crianças e adolescentes teoricamente demandariam, segundo o desempenho 

que atribuíram aos mesmos.  

Esse achado pode ser interpretado como uma valorização inadequada 

das habilidades de seus filhos, subestimando-os, motivo pelo qual os auxiliariam 

mais, ou que de fato reconhecem suas capacidades, mas tendem a realizar as 

tarefas por eles, talvez como uma forma de superproteção29.  

O domínio função social envolve as subáreas “compreensão e expressão 

funcionais”, “resolução de problemas”, o “brincar/relacionar-se com seus pares” 

e “segurança”31 que são pontos importantes para o estabelecimento das 

relações em diferentes contextos: família, escola, lazer, entre outros.  

A compreensão e expressão funcionais merecem atenção desde a idade 

mais precoce, pois deficiências na comunicação podem levar a outras 

dificuldades, tais como, de linguagem, comportamento desafiador, e de 

habilidades sociais. Sabe-se que crianças com T21 geralmente apresentam 

problemas de comunicação tanto nos domínios receptivo, quanto expressivo, e 

embora exibam deficiências na linguagem quando muito jovens, as mesmas 

podem se agravar com a idade44. 

Vários fatores podem contribuir para os déficits de comunicação e 

problemas de fala e linguagem dessas crianças e jovens, tais como, alterações 

estruturais anatômicas orais, perda auditiva, memória auditiva de curto prazo e 

a própria DI moderada44,45. Também é preciso considerar comprometimentos 

neuromorfofisiológicos, ainda não tão bem conhecidos, que podem relacionar-

se à apraxia de fala ou de linguagem45, reforçando a necessidade de assistência 

familiar e inclusive profissional46.  

Para além dessas questões, Hall et al. (2007) sugeriram que profissionais 

da saúde podem ter dificuldade em  cuidar de  indivíduos com DI em virtude de 

treinamento nem sempre adequado especificamente para essa condição de 

saúde, gerando desconforto ao lidar com a comunicação e comportamentos 

destes jovens, bem como, a falta do tempo extra necessário para trabalhar com 

esses pacientes e suas famílias47. Embora os profissionais de saúde possam 

enfrentar desafios para atender às necessidades das pessoas com DI, são os 
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membros da família que muitas vezes têm o desafio de negociar o acesso aos 

serviços de saúde e serviços sociais ao longo de sua vida, pois esse jovens 

podem depender de outros para compreender e explicar suas necessidades 

específicas48. 

Essas discussões indicam a necessidade que é preciso melhorar o 

sistema de modo a incluir a expansão da educação específica sobre as 

condições que se relacionam à DI para estudantes e profissionais da área de 

saúde, principalmente para os que irão atuar nessa área, dando acesso às 

informações relacionadas aos serviços para os pais47. Além de aprimorar como 

um todo os serviços voltados para estes pacientes. 

Outra preocupação recorrente diz respeito ao contexto que envolve as 

crianças e adolescentes com T21, visto que fatores socioambientais e de saúde 

poderiam interferir em seu desempenho. 

As condições de saúde associadas à T21, tais como, flexibilidade articular 

excessiva, hipotonia, perda auditiva, distúrbios da visão, apneia obstrutiva do 

sono, disfunções tireoidianas, distúrbios comportamentais49 e deficiência 

intelectual têm sido implicados no atraso do desenvolvimento de sua 

independência17,40. 

Também fatores como, por exemplo, idade, sexo, presença ou não de 

cardiopatias que têm sido relacionados às dificuldades de desempenho funcional 

dessas crianças e adolescentes, foram coletadas e analisadas. 

Nesse âmbito, a correlação observada nesta pesquisa entre a idade e os 

domínios autocuidado e função social indica que quanto maior a idade menos 

inadequados foram os valores de desempenho referentes a esses domínios e 

que, quanto menor a idade, tanto menores esses valores.  Esta correlação, 

entretanto, não foi observada no que diz respeito à mobilidade e a assistência 

prestada pelo cuidador para os três domínios.  

Assim, a despeito de haver melhora dessas habilidades à medida que a 

idade se eleva, não ocorre o mesmo com a independência oferecida pelos 

cuidadores, sendo que esse achado também foi relatado por Mancini et al. 

(2003) em estudo com crianças menores e por Lin et al. (2016) para crianças 

maiores e adolescentes18,19. 
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Quanto ao sexo, pesquisas apontam que meninas pontuam mais alto em 

relação aos meninos, contudo não havendo diferença significante entre ambos 

para os respectivos desempenhos. Este resultado corrobora os achados no 

presente estudo em que a média do escore de meninas foi um pouco mais alto 

para os domínios de autocuidado e função social, mas também não 

estabeleceram uma relação positiva29,19. 

A presença de cardiopatias congênitas que foram corrigidas na infância 

também não demonstrou diferença em relação aos que não tiveram esse 

diagnóstico ao nascimento, porém o impacto que podem exercer sobre o 

neurodesenvolvimento de crianças com T21 ainda não é completamente 

explorado, e por esta razão tem sido estudado em virtude de possíveis 

implicações para o direcionamento da intervenção precoce. 

Considerando que os períodos fetal e neonatal são especialmente críticos 

para o desenvolvimento do cérebro e crianças típicas com cardiopatias 

congênitas também apresentam risco aumentado de problemas do 

neurodesenvolvimento, foram realizados estudos com crianças menores com 

T21 e cardiopatias congênitas, pois poderiam apresentar maiores dificuldades 

de desenvolvimento em relação aos seus pares que não apresentassem essa 

condição, particularmente os neonatos e bebês que necessitassem de correção 

cirúrgica aberta durante a infância (abaixo da idade de 1 ano)50,51.   

Visootsak et al. (2011) e Alsaied et al. (2016) observaram prejuízo 

significativo nas habilidades motoras e de linguagem em bebês e crianças 

menores com T21 e cardiopatia congênita corrigida. Esses resultados foram 

atribuídos ao rápido crescimento e maturação do cérebro no primeiro ano de vida 

que poderiam ser comprometidos e ao risco de ocorrência de isquemia difusa e 

eventos neuroembólicos com a cirurgia cardíaca. Contudo, as crianças em idade 

escolar com T21 e cardiopatia congênita corrigida não tiveram diferença em 

comparação com crianças com T21 sem cardiopatia em nenhum dos testes 

cognitivos, de desempenho ou de neurodesenvolvimento, indicando que a partir 

da correção cirúrgica daqueles clinicamente instáveis antes do primeiro ano de 

vida, o desenvolvimento parece correr o curso dos demais o que corrobora os 

resultados obtidos no presente estudo50,51. 
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Com relação à escolaridade das crianças, destaca-se o fato que 93% das 

crianças e adolescentes que fizeram parte da população de estudo, ainda 

estavam frequentando a escola. Esse fato é relevante, uma vez que para o 

convívio comunitário, particularmente o escolar, essas crianças e adolescentes 

necessitam aprimorar suas habilidades funcionais, de modo que sua 

participação nas propostas escolares seja efetiva.  

Assim sendo, o conhecimento acerca das dos potenciais e dificuldades 

das crianças e adolescentes com T21 auxiliará pais, cuidadores e educadores 

em seu processo de aprendizagem52. 

Já entre os poucos que não frequentavam a escola observou-se 

associação entre o melhor desempenho referido pelo cuidador e a menor 

necessidade de cuidados no domínio autocuidado.  

Cabe salientar que apenas 3 adolescentes não frequentavam a escola o 

que enfatiza a importância do achado, sugerindo que frequentar a escola ainda 

era uma necessidade para os demais, pois tinham desafios a enfrentar a fim de 

melhorar seu desempenho, o que é confirmado pelos menores escores que 

obtiveram no PEDI. 

Ressalta-se que esses 3 adolescentes ainda deveriam estar frequentando 

a escola nessa idade, como se preconiza para todas as crianças e adolescentes. 

Com relação à variável escolaridade dos pais, esta tem sido apontada 

como fator de risco para atraso do desenvolvimento neuropsicomotor em geral, 

principalmente quando associada à qualidade inadequada do ambiente 

domiciliar53 e particularmente quando há baixo nível de instrução materna.  

No estudo de Hoepers et al. (2013) a escolaridade das mães parece não 

ter sido determinante para o desempenho funcional das crianças com T2154. Os 

autores observaram que nos casos de maior escolaridade paterna, em relação 

às crianças com T21 e cardiopatas, parecia haver influência positiva, 

considerando que as mesmas não apresentavam tanto comprometimento do seu 

desenvolvimento quando comparadas às crianças sem cardiopatia. Os mesmos 

autores citam ainda o ambiente e as condições socioeconômicas como outros 

aspectos que podem ser relacionados ao desenvolvimento apresentado pelas 

crianças cardiopatas, com ênfase na renda familiar e condições de moradia54.  
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No presente estudo, as variáveis renda familiar e condições de moradia 

não foram coletados, mas as crianças e adolescentes participantes eram 

acompanhadas em um ambulatório de referência em genética, pertencente ao 

sistema único de saúde que oferece assistência predominantemente às famílias 

de baixa renda da zona sul de São Paulo.  

Quanto à escolaridade do cuidador não houve relação entre as variáveis 

estudadas, mas esse resultado não indica que as mães sabiam ou não identificar 

as dificuldades ou como auxiliar seus filhos, mas que o nível de escolaridade 

pode não ter impactado a assistência dirigida a seus filhos nesta faixa etária.  

As crianças e adolescentes que participaram desse estudo e ainda 

estavam sob cuidados fisioterapêuticos no momento da avaliação, não 

apresentaram uma relação positiva entre melhores escores de autocuidado, bem 

como da assistência do cuidador para autocuidado e mobilidade.  

Os pais, cujos filhos não faziam Fisioterapia, atribuíram maior grau de 

autonomia em habilidades relacionadas à mobilidade, bem como, para 

habilidades relacionadas ao autocuidado.  

Embora possa parecer incongruente é esperado que na fase escolar 

tenham adquirido autonomia para o domínio de mobilidade, visto que o 

desenvolvimento motor se aproxima do desempenho típico a partir dos 5 anos 

de idade32. Ademais, Volman et al. (2007) sugeriram que a capacidade motora 

seria um preditor muito mais forte do desempenho funcional do que o 

desempenho intelectual, ou seja, não fazer Fisioterapia no presente estudo pode 

sugerir que as crianças e adolescentes já haviam alcançado a sua capacidade 

motora, o que favoreceria o achado de seu melhor desempenho funcional, 

independentemente do acesso à Fisioterapia40. 

Quanto à Fonoaudiologia não houve relação entre os domínios 

autocuidado e função social para os que ainda estavam em atendimento, 

observando-se que para aqueles que não estavam sob os cuidados do 

profissional à época da avaliação, o domínio função social que diz respeito à sua 

expertise não parece relacionar-se com os resultados obtidos, bem como, 

quanto ao domínio autocuidado, assim como a assistência prestada pelos 

cuidadores parece não ser facilitada. 
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Já em relação à Terapia Ocupacional não houve relação com nenhuma 

das variáveis. A Terapia Ocupacional e a Fonoaudiologia são duas áreas de 

assistência à saúde relevantes para a população com deficiência.  

Especificamente para crianças e adolescentes com T21 são essenciais desde o 

primeiro ano de vida e especialmente ao longo da fase escolar em que as 

dificuldades de aprendizagem e socialização podem emergir de forma mais 

evidente55.  

Como consequência salienta-se a importância de que as crianças e 

adolescentes ainda necessitam de assistência para as habilidades funcionais 

dos domínios avaliados, especialmente nas subáreas “resolução de problemas”, 

“compreensão” e “expressão” que estão relacionadas ao domínio função social.  

A despeito de não ter havido uma relação positiva entre aquelas crianças 

e adolescentes em idade escolar e ainda em atendimento terapêutico por esses 

profissionais (fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais), as 

informações obtidas no presente estudo podem indicar as maiores dificuldades 

em cada domínio que podem auxiliar os profissionais envolvidos na 

assistência56, bem como, oferecer melhor apoio aos cuidadores por parte da 

equipe multiprofissional, minimizando o impacto sobre a família 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 
 

6. CONCLUSÃO 

A interpretação dos resultados revela haver um descompasso no domínio 

função social entre o desempenho das crianças e adolescentes e o grau de 

assistência prestada pelos cuidadores, sendo que esta, com frequência, é 

excessiva em relação às necessidades destas crianças e adolescentes.   

Com relação às outras variáveis, apenas idade, frequência à escola e os 

cuidados de Fisioterapia e Fonoaudiologia mostraram que podem estar 

associados positiva ou negativamente ao desempenho da criança e do 

adolescente. Assim como, associadas à assistência do cuidador, particularmente 

nos domínios de autocuidado e função social. 
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7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Grupos de pesquisadores têm se concentrado em descrever as trajetórias 

de desenvolvimento de crianças com T21 ou examinar até que ponto as crianças 

conseguem a mesma sequência geral de aquisição de habilidades das crianças 

com desenvolvimento típico. Estes estudos são os mais diretamente aplicáveis 

à intervenção, uma vez que fornecem orientações sobre os marcos esperados 

de desenvolvimento em áreas particulares e perfis de pontos fortes e fracos que 

podem ser usados para focar os esforços de intervenção. 

O conhecimento acerca da funcionalidade global das crianças e 

adolescentes com T21 sob a perspectiva parental tem se revelado importante 

para que os pais saibam o que esperar de seus filhos, bem como, para que 

profissionais da saúde, educação, formuladores de políticas e gestores de 

serviços possam elaborar estratégias que contribuam para sua autonomia e 

inclusão na comunidade. 

O desempenho funcional melhora na medida que os cuidados de saúde, 

a intervenção precoce e outras estratégias terapêuticas sejam direcionadas às 

necessidades específicas das crianças em cada domínio, exigindo a atuação de 

diferentes profissionais, tais como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e 

fonoaudiólogos, dentre outros. 

Instrumentos de avaliação como o PEDI permitem a identificação das 

habilidades funcionais que necessitam maior atenção e também de possíveis 

incongruências na medida que em sua primeira parte avalia as habilidades 

funcionais das crianças sob a ótica dos pais e na segunda parte confronta os 

resultados anteriores com a assistência que os mesmos oferecem para a 

realização das tarefas. 

Dessa forma, possibilita o direcionamento para os profissionais mais 

adequados às necessidades das crianças e adolescentes, uma vez que o 

domínio de autocuidado tem relação mais próxima com o terapeuta ocupacional, 

mobilidade com o fisioterapeuta e função social com o fonoaudiólogo. 

Essas necessidades não se esgotam na infância e persistem ao longo da 

fase escolar, incluindo a adolescência, daí a importância de programas de 

assistência à saúde que considerem suas especificidades e envolvam 

profissionais de diferentes áreas. 
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Como consequência, ressalta-se a necessidade de mais serviços de 

apoio, que sejam acessíveis tanto geográfica quanto economicamente, para as 

famílias, e que possam oferecer suporte adequado aos pais, de maneira a que 

possam auxiliar de fato seus filhos. 
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ANEXOS.  
ANEXO A. Termo de consentimento livre e esclarecido. 
Título do Projeto: Comparação entre habilidades funcionais e assistência do cuidador 

de pessoas com síndrome de Down. 

Pesquisadora Responsável: Cristina Hamamura Moriyama 

         Seu filho está sendo convidado a participar de um projeto que tem como objetivo 

avaliar as habilidades funcionais (se ele consegue comer ou vestir-se sozinho, pegar 

objetos, pronunciar palavras e/ou frases) e verificar se precisa de pouca ou muita ajuda 

do pai/mãe ou de outra pessoa para realizar essas tarefas. Para tanto aplicarei um 

questionário que se chama Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade que será 

respondido por você. 

Este questionário tem um risco mínimo de causar desconforto ao seu filho 

porque ele só será observado e só você responderá as perguntas. Se ao final do 

questionário perceber alguma dificuldade para realização de alguma tarefa, o pai/mãe 

ou responsável será orientado a procurar o serviço de estimulação (atendimento em que 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos ou terapeutas ocupacionais ajudarão seu filho a 

desenvolver-se mais rápido e orientarão alguns exercícios) mais próximo de sua 

residência. 

Após ler e receber as explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 

1. Fazer mais perguntas, se algo não estiver claro sobre as etapas, riscos, benefícios e 

outros assuntos relacionados à pesquisa; 

2. Retirar o consentimento de que meu filho participe do estudo, a qualquer momento 

que desejar, sem quaisquer prejuízos ao tratamento realizado nesta instituição; 

3. Não ser identificado e ser mantido um acordo de sigilo (segredo) das informações. 

4. Receber uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido. 

5. Procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira 

Cesar, CEP 01246-904, São Paulo-SP, telefone: (11) 3061-7779, e-mail 

coep@fsp.usp.br, em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos.  

 Declaro que concordo em deixar meu filho (ou 

menor)___________________________________ participar desse estudo e que me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Nome do pai/mãe ou responsável: ___________________________________ 

Assinatura: ___________________________________Data:___/____/____ 

Eu, Cristina Hamamura Moriyama, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto ao participante e/ou responsável. 

   

Assinatura:___________________________________ Data:___/____/____. 

Telefone: (11) 99243-7152  
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ANEXO B. Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI). 
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ANEXO C. Carta de anuência do Hospital Infantil Darcy Vargas. 
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ANEXO D. Parecer consubstanciado do CEP da Faculdade de Saúde Pública. 
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