
E-mail para contato: roger.moraes@estacio.br IES: UNESA

Autor(es): Anderson Ferreira; Marcílio Pereira da Silva; Roger de Moraes

Palavra(s) Chave(s): Trissomia do cromossomo 21, avaliação e reeducação psicomotora, deficiência mental

Título: EFEITO DE CIRCUITO DE ATIVIDADES DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA, SOBRE A FUNÇÃO AUTONÔMICA E 
DESEMPENHO PSICOMOTOR EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN

Curso: Educação Física

Saúde

RESUMO

A síndrome de Down (SD), é uma desordem genética provocada pela trissomia do cromossomo 21, associada com alterações no desenvolvimento 
motor e disfunções no sistema cardiovascular. Neste contexto, indivíduos com SD apresentam ambiente vascular com predomínio oxidativo, 
rigidez arterial, alterações no controle autonômico do tônus e redução da reatividade dependente de endotélio que, coletivamente, colaboram 
para doença cardiovascular precoce e redução da capacidade de esforço físico, aspectos que limitam a vivência de experiências psicomotoras 
necessárias a maturação de áreas corticais. Tendo em vista que o treinamento físico se mostra capaz de influenciar positivamente a função 
autonômica e vascular, bem como promover adaptações que melhoram o condicionamento físico e o desenvolvimento psicomotor, o presente 
estudo pretende investigar o efeito de circuito de reeducação psicomotora (RPM), sobre a resposta autonômica e desempenho psicomotor em 
indivíduos com SD. Após aprovação do CEP da Universidade Estácio de Sá, 15 indivíduos com SD recrutados na Escola Tocando em Você e 
pareados por gênero, idade e IMC, foram alocados nos grupos de RPM (n=8) ou controle (CTR;n=7) durante 8 semanas. O circuito de RPM incluiu 
exercícios para desenvolvimento da força e equilíbrio em muro de escalada e da organização espaço-temporal, através de atividades de dança 
aeróbica com monitoramento da intensidade entre 60-70% da frequência cardíaca máxima. A variabilidade de frequência cardíaca nos domínios 
de tempo e frequência, foi aferida na posição supina e ortostática, durante 5 minutos, no início e no final do RPM em ambos os grupos, e obtida 
através da análise e interpretação das variações dos intervalos R-R do eletrocardiograma (Neurosoft 567-A). A avaliação psicomotora foi realizada 
através das baterias de avaliação de Vítor da Fonseca (BAVF) e das competências iniciais para a leitura e escrita (BACLE) e os resultados analisados 
através de Teste-t Student’s não-pareado com valor de p<0,05. Resultados preliminares indicam que, na BAVF, a qualidade de praxia fina (2,08±
0,23 x 2,45 ±0,22; p=0,0107) e  no BACLE, a maturidade perceptiva (19,99±11,45 x 58,22±34,0; p=0,0240), esquema corporal (44,70±22,28 x 75,98
±12,67; p=0,0136), desenvolvimento motor (37,14±33,01 x 73,81±28,81; p=0,0675) e compreensão da linguagem (18,00±18,33 x 51,67±13,66; p=
0,0048), foram significativamente maiores no grupo RPM. Apesar de ambos os grupos apresentarem aumento significativo da frequência cardíaca 
entre a posição supina e ortostática (RPM:75,43±13,75 x 90,29±12,19; p=0,0205 e CTR: 70,00±8,672 x 101,0±5,899; p=0,0013), somente o grupo 
RPM obteve tendência de elevação da pressão arterial média (RPM: 71,43 ± 10,59 X 79,99 ± 12,06; P=0,0781 e CTR: 80,83 ± 9,86 x 78,3 ± 7,08; p=
0,2663) e de aumento da atividade simpática após este teste, conforme demonstrado nas variações da razão entre o componente de baixa (LF) e 
alta frequência (HF) do espectro da VFC (RPM: 2,179±3,22 x 3,384±3,29; p=0,0502 e CTR: 0,7417±0,489 x 1,023±0,89;p=0,3641). Em relação ao 
grupo RPM, o CTR demonstrou tônus parassimpático (SDNN) significativamente mais elevado em repouso (RPM: 46,89±29,20 x CTR:127,6±85,62; 
p=0,0383). Tais resultados indicam que apesar de ambos os grupos apresentarem incompetência autonômica frente ao desafio ortostático, o 
tônus parassimpático do grupo controle parece excessivo em repouso e sua ativação simpática mais deficiente, em fenômeno que pode reforçar o 
comportamento sedentário destes indivíduos. Diante da menor pontuação do grupo controle nos testes BAVF e BACLE, tais resultados 
coletivamente sugerem que as intervenções com atividades físicas podem ser úteis para melhorar a função autonômica e motora voluntária, 
assim como colaborar para a reeducação psicomotora necessária a inclusão social destes 
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