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1. Resumo 

 

A Fisioterapia Aquática (FA) é rica em estímulos táteis, visuais e proprioceptivos. 

Crianças com Síndrome de Down (SD) apresentam atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor e, o meio líquido é uma alternativa para estimulação. Este estudo 

objetivou avaliar a função motora grossa de crianças com SD antes e após serem 

submetidas a um programa de FA e correlacionar com o número de sessões 

realizadas. O instrumento utilizado para avaliação quantitativa foi a Escala de 

Medida da Função Motora Grossa (GMFM). Para avaliação qualitativa foram 

registrados depoimentos dos responsáveis sobre o programa. Participaram quatro 

pacientes do gênero feminino, com idade entre 01 e 03 anos com diagnóstico de SD. 

Crianças com seus responsáveis entravam na piscina com um fisioterapeuta que os 

orientava utilizando principalmente a técnica de Watsu associadas às músicas 

infantis. As análises basearam em um delta (Δ) (Valor Pós-Valor Pré/Valor Pós x 

100). Foi verificada a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilks. 

Foi utilizado a Correlação de Pearson (r) para as variáveis delta e quantidade de 

sessões. Os valores encontrados do GMFM pré e pós-intervenção de cada paciente 

foram em relação ao percentual de melhora (com seus respectivos números de 

sessões): Paciente 1 de 41,04% (28 sessões); Paciente 2 de 32,69 % (18 sessões); 

Paciente 3 de 30,71% (6 sessões) e Paciente 4 de 22,85% (12 sessões).  Observou-

se forte correlação (r= 0,75) entre o percentual de melhora e o número de sessões 

realizadas por cada criança. Foram registrados os depoimentos dos responsáveis 

sobre o programa. Verificou-se a melhora da função motora grossa de todos os 

participantes por meio do GMFM. Os relatos dos responsáveis também descreveram 

evoluções positivas das crianças. Conclui-se que a FA pode melhorar a função 

motora grossa de crianças com SD e que a mesma aumenta quando o número de 

sessão for maior. 

 

2. Introdução 

 

A SD é causada por alterações cromossômicas envolvendo o par do 

cromossomo 21, o qual se apresenta em trissomia, resultando em alterações físicas 

e mentais (MENEGHETTI et al., 2009). Esta síndrome apresenta características tais 

como: hiperflexibilidade das articulações, dificuldades na fala, hipotonia 
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generalizada, pregas epicantais nos olhos, mãos com pregas simiescas, língua 

protusa, e, prejuízo no desenvolvimento motor (MATTOS; BELLANI, 2010). Além 

disso, apresentam também complicações respiratórias cardiopatias congênitas, 

obesidade relativa, hipotonia e outras, que podem ser agravadas pela fraqueza ge-

neralizada da musculatura do tronco e das extremidades (CASTOLDI; PÉRICO; 

GRAVE, 2012). Quanto ao desenvolvimento de habilidades motoras, as evidências 

revelam que estas crianças apresentam atraso nas aquisições de marcos motores 

básicos, onde estes emergem em tempo diferenciado, geralmente superior ao de 

crianças com desenvolvimento normal (MANCINI et al., 2003). 

A fisioterapia atua com a utilização da estimulação precoce que, é uma 

intervenção cujos objetivos são evitar e/ou amenizar distúrbios do desenvolvimento 

neuropsicomotor através de exercícios como transferências e adoção de posturas 

(MATTOS; BELLANI, 2010).  

A FA possui um conceito onde as características dão ênfase a importância da 

água como meio rico em estímulos táteis e proprioceptivos para tratamento, sendo 

que estes estímulos são essenciais para a percepção do esquema corporal. 

Geralmente crianças apresentam afinidade natural com o meio líquido, sendo este 

também observado em SD. Por isso, deve-se estimular ao máximo esta tendência 

por meio de atividades com o intuito de facilitar seu desenvolvimento psicomotor 

(PÔRTO, IBIAPINA, 2010). 

O presente trabalho engloba crianças com SD submetidas a um programa de 

FA como complemento da estimulação precoce. Será avaliada a função motora 

grossa dessas crianças através da escala GMFM que tem como proposta quantificar 

quanto de função motora a criança é hábil para demonstrar e não como ela 

desempenha esta função (PINA; LOUREIRO, 2006). O GMFM é um instrumento de 

avaliação validado para detectar, inicialmente, mudanças na função motora grossa 

de pacientes com paralisia cerebral, porém, também apresenta evidências 

suficientes de segurança, validade e resposta na avaliação das mudanças motoras 

que ocorrem em pacientes com SD (RUSSELL et al., 2012) 

 

3. Objetivos 
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3.1. Objetivo geral 

Avaliar quantitativamente e qualitativamente as alterações da função motora 

grossa de crianças com SD submetidas a um programa de FA.  

 

3.2. Objetivos específicos 

- Avaliar a função motora grossa de crianças com SD através da escala GMFM 

antes e após o programa de FA e correlacionar com a quantidade de sessões. 

- Verificar alterações do desenvolvimento de crianças com SD após serem 

submetidas ao programa de FA através de relatos descritivos dos responsáveis. 

 

4. Metodologia 

O estudo é caracterizado como uma série de relato de casos, através de 

análise descritiva com abordagem quanti e qualitativa, realizado no período de 

Março a Dezembro de 2013 na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, na cidade de Araxá – MG.  

Foram selecionados para participaram desta pesquisa cinco pacientes do 

gênero feminino, com faixa etária entre 01 e 03 anos, com diagnóstico de SD e 

estáveis clinicamente, seguindo os seguintes critérios: 

- Critérios de Inclusão: Idade superior a 01 ano e inferior a 05 anos; Atestado 

médico que autorize a criança à prática na piscina, juntamente com a confirmação 

do diagnóstico de SD; Autorização dos responsáveis para a participação da criança 

na pesquisa; e Acompanhamento dos responsáveis nos atendimentos.  

- Critérios de exclusão: Crianças que não tenham diagnóstico médico de SD; 

Crianças que apresentem qualquer intercorrência nos períodos pré, peri e pós natal; 

Presença de mal-formações congênitas e/ou lesões neurológicas não características 

da síndrome; Lesões na pele; Doenças infecciosas agudas; e Problemas 

metabólicos instáveis.   

 Após a avaliação inicial, uma paciente realizou a primeira sessão e desistiu 

de participar do estudo, devido à indisponibilidade de horários e problemas 

familiares. Sendo assim, participaram efetivamente desta pesquisa uma amostra de 

04 pacientes.  

O instrumento utilizado para avaliação quantitativa foi a Escala GMFM. Este 

teste consiste de 88 itens agrupados em 5 diferentes dimensões da função motora 

grossa: A: Deitar e rolar; B: Sentar ; C: Engatinhar e ajoelhar; D: Ficar em pé ; E: 
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Andar, correr e pular. Os itens são medidos pela observação e pontuados sobre uma 

escala de 4 pontos ordinais, sendo 0: não inicia, 1: inicia, 2: parcialmente completa e 

3: completa. Para obter um escore total, em cada dimensão, os escores dos itens 

foram somados e a partir desta soma, um escore percentual, comparativo com o 

máximo escore possível para a dimensão em questão foi calculado. Para a obtenção 

de um escore geral, foi realizada a média entre as percentagens obtidas em cada 

dimensão, sendo o cálculo demonstrado na tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Cálculo de pontuação do GMFM. 

 

Fonte: www.fhs.mcmaster.ca/canchild 

 

 Para avaliação qualitativa foram registrados depoimentos dos 

responsáveis sobre o programa. 

 Os materiais utilizados durante o período de intervenção foram: pranchas 

e flutuadores; objetos de diferentes texturas; bolas; gravador; brinquedos coloridos 

de encaixe; chocalhos; caneleiras; músicas infantis. 

 

5. Desenvolvimento 

 Após aprovação do o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ, através do número de protocolo 39764/41 de 2013, 

os sujeitos foram convidados a participarem do estudo por meio de contato verbal, 

onde foi explicado o objetivo e os procedimentos. Os responsáveis assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido e, o paciente foi inicialmente avaliado 

utilizando o instrumento GMFM. Em seguida deu-se início à prática das atividades 

propostas com estimulação aquática realizadas na piscina aquecida e coberta da 

http://www.fhs.mcmaster.ca/canchild
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Clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ, em duas sessões semanais de 45 minutos 

cada, onde os responsáveis entravam na piscina com a criança e, eram orientados a 

realizarem as atividades juntamente com um fisioterapeuta. Os atendimentos 

respeitaram os respectivos momentos: Aquecimento (Reconhecimento do meio, e de 

si em relação ao meio); Condicionamento (Deslocamentos, transferências de 

posturas/equilíbrio, movimentação de braços e pernas, estimulação sensorial, e 

fortalecimento muscular) e Relaxamento.  

 Foram utilizadas principalmente posturas e movimentos da técnica de Watsu 

associadas às músicas infantis. O plano de estimulação foi divido em dois protocolos 

descritos a seguir: 

 

Quadro 1: Descrição do Protocolo 1 e Protocolo 2. 

Protocolo 1 

 Bom dia – dança dissociação de cintura 

 Canoa virou – watsu 

 Marcha soldado – andar sobre a 

prancha levando uma bolinha para um 

balde, e depois da à volta na piscina 

batendo os pés, fazer 3x em DD e 3x 

em DV. 

 Ciranda cirandinha – Mãe com joelho 

em semi-flexao, apoia pés da criança 

sobre sua coxa e segura a criança em 

sua cintura.  A mãe vai dando passos 

para o lado em forma de roda. 

 Pula pipoquinha - Pular da beirada da 

piscina 

 Meus peixinhos - Bater as mãos 

 Se esta rua fosse minha – Watsu – 

Ninar. 

Protocolo 2 

 Bom dia – Mãe pula com a criança no 

colo. 

 Escravos de Jó – Balança criança para 

frente e para trás, entrar e sair da água, 

balançar a criança para os lados. 

 Marcha Soldado - Mãe com joelho em 

semi-flexão, criança com os pés apoiados 

nos joelhos, mãe estimula a marcha. 

 1,2,3 Indiozinhos - Descer a rampa 

estimulando a marcha. 

 Bata palmas - Jogar a bolinha e mãe 

segura a criança em prono e estimula a 

criança a bater as mãos e ir pegar a bola. 

 Pula pipoquinha - Pular da beirada da 

piscina 

 Como pode um peixe vivo - Bater os pés 

 Se esta rua fosse minha – watsu 

 

6. Resultados  

 

Relato de série de casos 
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PACIENTE 1 

 

A paciente L.G.B.S., de 02 anos e 10 meses de idade foi avaliada no dia 

27/03/13 apresentando um valor total do GMFM de 50% pré e 84% pós-intervenção. 

A criança esteve presente em 28 sessões e ausente em 12 sessões das 40 sessões 

oferecidas durante 8 meses. Os resultados qualitativos estão descritos a seguir:  

Pergunta 1. Qual sua opinião sobre o programa de hidroterapia que seu filho(a) 

participou? 

“Eu achei que ajudou bastante no desenvolvimento, no equilíbrio e ela tem 

desenvolvido muito.”(M.C.B.S., mãe da Paciente 1) 

Pergunta 2. O que você observou na vida de seu filho(a) após participar deste 

programa? 

“Agora ela já está conseguindo andar sozinha por um espaço maior, ela ainda gosta 

muito de engatinhar, mas quando estimulada já consegue andar bastante.” 

(M.C.B.S., mãe da Paciente 1) 

 

PACIENTE 2 

 

A paciente L.O.S., de 02 anos e 11 meses de idade foi avaliada no dia 

02/04/13 apresentando um escore total do GMFM pré no valor de 55,6%, e um 

escore pós-intervenção de 82,6%. A criança esteve presente em 18 sessões e 

ausente em 22 sessões das 40 sessões oferecidas durante 8 meses. Os resultados 

qualitativos estão descritos a seguir: 

Pergunta 1. Qual sua opinião sobre o programa de hidroterapia que seu filho(a) 

participou? 

“A L. ficou mais firme pra andar, ajudou no equilíbrio dela também, fortaleceu a 

musculatura dela e então ajudou ela a andar mais rápido. Eu achei que ela ia ficar 

de pé com mais estabilidade, mas ela já está andando, então foi excelente pra ela.” 

(E.O.S., mãe da Paciente 2) 

Pergunta 2. O que você observou na vida de seu filho(a) após participar deste 

programa? 

“O desenvolvimento dela. Ela desenvolveu muito, ajudou muito ela andar, porque ela 

mal conseguia ficar de pé e agora ela já está andando.” (E.O.S., mãe da Paciente 2) 
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PACIENTE 3 

 

 A paciente M.V.C.M., de 02 anos e 10 meses de idade foi avaliada no dia 

08/04/13 apresentando um escore total do GMFM pré-intervenção no valor de 

58,2%, e um escore pós-intervenção de 84%. A criança esteve presente em 6 

sessões e ausente em 34 sessões das 40 sessões oferecidas durante 8 meses. Os 

resultados qualitativos estão descritos a seguir: 

Pergunta 1. Qual sua opinião sobre o programa de hidroterapia que seu filho(a) 

participou? 

“Trata-se de um programa muito importante para o desenvolvimento cognitivo 

(interação com o meio e outras crianças) e psicomotor (auxiliando a estabilidade nas 

pernas para andar).” (T.M.C.F.M., mãe da Paciente 3) 

Pergunta 2. O que você observou na vida de seu filho(a) após participar deste 

programa? 

“Minha filha começou a interagir mais, reconhecendo as músicas, respondendo aos 

estímulos com mais rapidez. Começou a firmar as pernas, ao caminhar na água, 

conseguindo andar posteriormente. Muitos foram os benefícios. Acredito que o papel 

da hidroterapia é fundamental para um maior desenvolvimento dessas crianças, em 

todos os aspectos.” (T.M.C.F.M., mãe da Paciente 3) 

 

PACIENTE 4 

 

A paciente Y.B.M.A., de 02 anos e 08 meses de idade foi avaliada no dia 

01/04/13 apresentando um escore total do GMFM no valor de 68,2%, e um escore 

pós-intervenção no valor de 88,4%. A criança esteve presente em 12 sessões e 

ausente em 28 sessões das 40 sessões oferecidas durante 8 meses. Os resultados 

qualitativos estão descritos a seguir: 

Pergunta 1. Qual sua opinião sobre o programa de hidroterapia que seu filho(a) 

participou? 

“Achei muito bom no começo, porém eu tive problema de pressão e não pude vim 

todas as aulas. Ajudou bastante, ela não teve medo mais de tomar banho, porque 

ela tinha medo de entrar na banheira. Achei que ela ficou mais firminha, as poucas 

vezes que vim fez muita diferença.” (S.M.M., mãe da Paciente 4) 
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Pergunta 2. O que você observou na vida de seu filho(a) após participar deste 

programa? 

“Perdeu o medo de ficar na água, ficou mais comunicativa, foi muito bom pra ela.” 

(S.M.M., mãe da Paciente 4) 

 

Após observar os escores pré e pós-intervenção da escala GMFM dos 4 

Pacientes, é possível afirmar que houve melhora da função motora grossa de todos 

os pacientes As análises dos dados basearam em um delta (Δ) (Valor Pós-Valor 

Pré/Valor Pós x 100) que descreve o percentual de melhora de cada paciente. 

Também foi verificada a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilks.  

Na tabela abaixo estão os valores encontrados do GMFM pré e pós-

intervenção de cada paciente em relação ao percentual de melhora (com seus 

respectivos números de sessões): Paciente 1 de 41,04% (28 sessões); Paciente 2 

de 32,69 % (18 sessões); Paciente 3 de 30,71% (6 sessões) e Paciente 4 de 22,85% 

(12 sessões).   

 

Tabela 2: Escore total GMFM Pré e Pós-intervenção, Número de sessões realizadas 

e Valor Delta (Percentual de melhora) de cada paciente. 

SÍNDROME DE DOWN 

 
GMFM PRÉ (%) GMFM PÓS (%) 

Nº SESSÕES 

REALIZADAS 
DELTA 

PACIENTE 1 50 84,8 28 41,04 

PACIENTE 2 55,6 82,6 18 32,69 

PACIENTE 3 58,2 84 6 30,71 

PACIENTE 4 68,2 88,4 12 22,85 

 

Foi utilizado a Correlação de Pearson (r) para verificar a correlação entre as 

variáveis delta e a quantidade de sessões realizada por cada paciente.  Observou-se 

forte correlação (r= 0,75) entre o percentual de melhora e o número de sessões 

realizadas por cada criança, demonstrada no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1: Correlação entre o percentual de melhora e o número de sessões 

realizadas de cada paciente. 
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7. Considerações Finais 

 

Verificou-se a melhora da função motora grossa de todos os participantes por 

meio do GMFM. Os relatos dos responsáveis também descreveram evoluções 

positivas das crianças. 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, podemos inferir que o programa de 

FA proposto promoveu melhora na função motora grossa em crianças com SD, 

demonstrando que a FA é uma alternativa segura e atraente para a prática de 

exercícios em pacientes com SD, podendo ser utilizada como modalidade 

terapêutica de intervenção nas alterações da função motora grossa, estimulando 

assim o desenvolvimento neuropsicomotor.  

Apesar de este estudo contar com uma amostra de apenas quatro pacientes, foi 

possível observar uma melhora na funcionalidade com uma correlação forte com o 

número de sessões realizadas. Entretanto, um estudo com mais colaboradores 

possivelmente possa refletir melhor os resultados aqui encontrados. 

A escala de GMFM demonstrou ser um instrumento útil para avaliação da 

funcionalidade em pacientes com SD. 

Conclui-se que os resultados foram satisfatórios, pois atenderam aos objetivos 

propostos de avaliar as alterações da função motora grossa de crianças com SD 

submetidas a um programa de FA e que esta intervenção pode melhorar a função 

motora grossa de crianças com SD quando o número de sessão for maior. 
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