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Avaliação Funcional Respiratória e Postural em portadores de Síndrome 

de Down

Resumo

A Síndrome de Down (SD) é a mais importante alteração congênita que 

ocorre  nos  seres  humanos,  é  uma  anormalidade  do  cromossomo  21 

responsável pelas características físicas e mentais do ser humano, causando 

assim um atraso.Os indivíduos com SD necessitam de uma avaliação funcional 

respiratória e postural através de utilizadas técnicas como Manovacuometria, 

Peak-Flow e a Fotogrametria,  as quais permitem a identificação precoce de 

possíveis  alterações  associadas  á  SD  e  assim  a  intervenção  preventiva  e 

diminuição na progressão destas alterações. 

Introdução

Algumas das  anormalidades  encontradas nos portadores de SD,  tais 

como  respiração  bucal  e  hipotonia  muscular,  torna-os  mais  susceptíveis  a 

infecções  respiratórias,  pois  com  diafragmas  fracos  em  consequência  da 

própria postura, baixa responsivisidade dos reflexos de tosse e expectoração e 

excesso  de  muco,  e  apresentam  predisposição  a  pneumonias.A  hipotonia 

origina-se no sistema nervoso central  e afeta toda a musculatura e a parte 

ligamentar  da criança.A obesidade também é uma característica importante 

para  a  redução  dos  volumes pulmonares,  pelo  tecido  adiposo  presente  na 

caixa torácica ser uma carga constante ao sistema respiratório, diminuindo a 

expansibilidade torácica.

Objetivo Geral

O  objetivo  geral  desta  pesquisa  é  realizar  a  avaliação  funcional 

respiratória e postural através de utilizadas técnicas como Manovacuômetria, 

Peak-Flow, Cirtometria e a Fotogrametria em portadores de SD, visto que estas 

pressões musculares respiratórias podem ser  afetadas por  diversos fatores, 

como hipotonia muscular, alterações na caixa torácica e obesidade.

Método
O estudo foi composto por 10 indivíduos com idade superior a 05 anos 

até 35 anos de ambos os sexos freqüentadores da instituição (APAE) 



pertencentes ao município de Jaguariúna, situado no estado de São Paulo 
(SP).

A coleta foi  constituída por quatro etapas.  Para tomada das pressões 

respiratórias  foi  usado o  manovacuômetro,  que tem como função  medir  as 

pressões inspiratórias máximas (PIM) e pressões expiratórias máximas (PEM). 

Cirtometria  consiste  na medição das circunferências torácicas realizada nas 

fases  expiratória  e  inspiratória  máximas.  As  medidas  de  Pico  de  Fluxo 

Expiratório Bucal  (PFEB) foram realizadas por meio de um aparelho portátil 

denominado Peak-Flow Monitor. Essas variáveis foram utilizadas para avaliar a 

permeabilidade das vias  aéreas.  Foi  realizada a  avaliação  postural  por  um 

software chamado SAPO® como forma mais objetiva e fidedigna de avaliação 

postural, que consiste no registro de fotografias do corpo inteiro do individuo 

em  diferentes  planos  e  posturas  e  determinação  da  posição  relativa  de 

referências  anatômicas  dos  segmentos  corporais  por  um  profissional 

capacitado.

Resultados Parciais



No  Questionário  de  Avaliação  de  aspectos  relacionados  à  saúde 

respiratória foram perguntados a respeito de serem fumantes passivos ou não 

e  todos  responderam  não.  Sobre  a  prática  de  atividade  física  todos 

responderam que praticam atividades físicas  na  Apae como a  hidroterapia, 

caminhada,  psicomotricidade  e  projeto  de  obesidade.  Em  relação  aos 

problemas respiratórios e as infecções com frequência nenhum dos pacientes 

relatou problemas respiratórios durante este ano. A respeito de medicamentos 

os  mais  usados  são  Puran,  Respiridona,  Amitriptilina,  Clopormazina  e 

Olanzapina. Os resultados referente o software de avaliação postural SAPO® 

estão em analise. 
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