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RESUMO

A síndrome de Down (SD) é uma patologia caracterizada como a condição genética, que leva seu portador a apresentar uma série de 
características físicas e mentais específicas. É considerada uma anomalia dos cromossomos autossômicos e representa a mais antiga causa de 
retardo mental. Essa síndrome tem como característica, uma das variações cromossômicas autossômicas mais vistas, ocorre em 
aproximadamente 1:600 nascidos vivos no Brasil. Os portadores possuem alterações nos sistemas cognitivo, neuromotor e sensorial o que 
provoca prejuízos no cumprimento de tarefas funcionais Objetivou-se analisar os efeitos da estimulação precoce sobre o desenvolvimento 
psicomotor na síndrome de Down na percepção dos pais. Estudo descritivo, exploratório, com estratégia de análise quantitativa de dados 
apresentados, realizado de setembro à novembro de 2018 na Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (APAE) em Fortaleza –CE e submetido 
e aprovado pelo CEP da Estácio/FIC. A população foi formada por pais de crianças que fazem acompanhamento na APAE, (n= 28), onde em 
seguida foi realizada uma entrevista com os pais sobre alguns aspectos do desenvolvimento motor e cognitivo de seus filhos. Os dados foram 
coletados através de um formulário com perguntas objetivas, realizado de forma individual. O conhecimento da Síndrome de Down (68%) e da 
estimulação precoce (57%) pelos pais foi classificando em conhecimento razoável. As crianças iniciaram a utilização da EP até 12 meses (57%) e o 
tempo médio de acompanhamento pela EP foi de 24,21 ± 13, 49 meses. Os pais afirmam que seus filhos após iniciada a EP, obtiveram melhorias 
com relação à área motora e cognitiva (68%), no controle de cabeça e tronco (68%), no rolar (72%), no sentar (74%), desenhar e jogar bola (75%) 
e na fala (47%). Quanto a percepção dos pais sobre a EP constatou-se que 82% consideram numa escala de 0 à 10, a nota 10 de relevância. O nível 
de informação dos pais sobre a EP e a patologia de seus filhos, tem influência no tempo de início da utilização da técnica, possibilitando uma 
abordagem mais efetiva e, consequentemente, maiores ganhos no desenvolvimento psicomotor da criança.
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