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RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo, analisar o efeito da restrição da tarefa no 
comprimento de passada e velocidade de marcha de crianças com SD em duas 
diferentes condições: Superfície sem colchonete (SSC) e Superfície com colchonete 
(SCC). Para isto foram selecionadas duas crianças com SD, (criança 1: 2,6 anos de 
idade e criança 2: 2,3 anos de idade) com diferença de 3 meses de experiência de 
marcha. Foram realizadas durante 2 meses 4 coletas (uma a cada quinze dias) onde 
a criança realizou 3 tentativas em cada condição de superfície. Os resultados 
mostraram que as duas crianças foram sensíveis a restrição da tarefa, apresentando 
menor desempenho nas duas variáveis analisadas, corroborando assim com os 
estudos presentes na literatura. Quando comparado o desempenho apresentado 
pelas crianças, a criança 2 com menor período de experiência de marcha 
apresentou valores superiores a criança 1, que permite confirmar que crianças com 
SD apresentam grande variação em seu desempenho e no padrão de 
desenvolvimento. Ao finalizar este trabalho concluímos que crianças com SD são 
mais sensíveis à restrição da tarefa, caracterizada pela superfície com colchonete, 
apresentando menor comprimento de passada e menor velocidade de marcha 
durante as coletas, em relação à superfície sem colchonete. Sugere-se que para 
maiores esclarecimentos novos estudos sejam realizados envolvendo maior número 
de sujeitos e variáveis. 
 
 

Palavras-chave: Restrição da tarefa, macha independente, comprimento de 

passada, velocidade de marcha, Síndrome de Down.  
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ABSTRACT 
 
The present study aimed to analyze the effect of task constraint in the step length 
and gait speed of children children with DS in two different conditions: Surface 
without roll mat (SWM) and Surface with roll mat (SRM). Two children with DS were 
selected (child 1: 2,9 years old and child 2: 2,6 years old) with a difference of three 
month's experience of gait. Four trials were performed during 2 months (one every 15 
days) where the child performed three attempts in each surface condition. The results 
showed that the two children were susceptible to the task constraint, showing lower 
performance in both variables analyzed, thus corroborating the studies in the 
literature. When compared to the performance presented by the children, the child 
with shorter period of experience with gait showed superior values than child 1, which 
confirms that children with DS show great variation in their performance and 
development pattern. Finally, we conclude that children with DS are more susceptible 
to task constraint, characterized by the surface with roll mat, presenting shorter step 
length and lower gait speed during the trials, in regards to the surface without roll 
mat. We suggest that, for further clarifications, new studies involving a larger number 
of subjects and and variables should be conducted. 
 
 
 

Key words: Task constraint, independent walking, step length, gait speed, Down 

Syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A marcha humana é uma forma relativamente exclusiva de 

locomoção, caracterizando-se como um traço unicamente humano, que apresenta 

modificações ao longo da vida. Esta peculiaridade inclui observar início, paradas, 

mudanças na velocidade, alterações na direção e adaptações para as mudanças de 

superfícies (GOBBI & PATLA, 1997; INMAN, RALSTON, TODD e FRANK, 1998; 

GOBBI, SECCO e MARINS, 1999; LIMA, SECCO, MIYASIKE e GOBBI, 2001). 

Durante a aquisição da marcha, várias alterações são observadas no 

processo de desenvolvimento da criança, tais como crescimento das dimensões 

corporais, maturação neural, maturação muscular, controle postural, equilíbrio, força 

e influência da prática nos movimentos (BRIL e BRENIÈRE, 1992; LEDEBT, 2000; 

ADOLPH, VEREIJKEN e SHROUT, 2003). Desse modo, a aquisição da marcha 

independente se destaca por ser uma atividade extremamente complexa, que 

envolve a interação de muitos sistemas em desenvolvimento (SUTHERLAND, 

KAUFMAN e MOITOZA, 1998).  

Com relação aos padrões de marcha de crianças com Síndrome de 

Down (SD), algumas diferenças são observadas, como a idade média de aquisição 

da marcha independente por volta dos 19 meses de idade, enquanto que em 

crianças com Desenvolvimento Típico (DT) é de 12 meses, tendo por responsável os 

déficits músculo-esqueléticos e neuro-musculares apresentados por estes indivíduos 

(PARKER E BRONKS, 1982, 1986; ULRICH, ULRICH, COLLER E COLE, 1995; e 

PALISANO, WALTER, RUSSEL, et al, 2001).  

Para suprir as dificuldades causadas por estes déficits algumas 

estratégias adaptativas são desenvolvidas, como a hiperextensão do joelho, 

alteração do centro de gravidade do corpo, permanência de apoio nos calcanhares 

fazendo grande flexão dorsal além da realização de rotação dos pés e joelhos para 

fora durante a marcha (DIAMOND e colaboradores, 1921; DUGDALE & RENSHAW, 

1986; BLANCHE e colaboradores, 1995; VERNIERI, 1998; apud SCHWARTZMAN, 

2003). 

Estas estratégias adaptativas são utilizadas como forma de superar 

as interferências sofridas durante seu processo de desenvolvimento tanto de caráter 

organísmico como ambiental.  
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As interferências sofridas durante o processo desenvolvimental de 

indivíduos tanto com DT quanto com SD são conceituadas por Newell (1986) como 

restrições que sofremos ao longo da vida. Estas restrições são caracterizadas como 

sendo do organismo (dimensões corporais, maturação, hipotonia), do ambiente 

(gravidade, altitude) e da tarefa (obstáculo, degrau, colchonete).  

Portanto, levando em consideração que as crianças com SD 

precisam superar seus déficits neuro-musculares, e adaptar seu sistema motor às 

restrições impostas pelas tarefas, este estudo tem como objetivo analisar o efeito da 

restrição da tarefa no comprimento de passada e velocidade de marcha sob duas 

condições diferentes: Superfície Sem Colchonete (SSC) e Superfície Com 

Colchonete (SCC), de crianças com SD em diferentes períodos de experiência de 

marcha. 

Assim, subentende-se que este estudo pode gerar informações 

relevantes sobre as características do andar sob diferentes superfícies no que diz 

respeito às práticas profissionais em relação à estimulação, características da tarefa 

e o aumento de conhecimento teórico sobre o desenvolvimento da locomoção, mais 

especificamente, o comprimento da passada e velocidade da marcha, durante a MI 

de crianças com SD. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Geral 
 
 

 Analisar o efeito da restrição da tarefa na velocidade e 

comprimento de passada durante a marcha independente de crianças com SD. 

 

 

2.2 Específicos 
 
 

 Comparar o desempenho dos padrões de marcha, velocidade e 

comprimento de passada, entre crianças com SD em diferentes períodos de 

experiência de marcha. 
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3 QUESTÕES DE ESTUDO 
 
 

 Haverá alteração no comprimento de passada e na velocidade 

da marcha, durante a marcha independente das crianças com SD, entre as 

diferentes condições? 

 

 Haverá alteração na organização da resposta motora referente 

ao comprimento de passada e velocidade da marcha, das crianças com SD no 

decorrer do período de coletas? 

 

 A criança com maior período de experiência de marcha 

apresentará melhor desempenho que a criança com menos experiência? 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
4.1 Síndrome de Down 

 

 

A SD é causada por anomalias genéticas, caracterizada 

principalmente pela trissomia do cromossomo 21, sendo esta responsável por 95% 

dos casos apresentados. Menos de 5% ocorrem devido à translocação do 

cromossomo 21, e em cerca de 1% é encontrado o mosaicismo, caso raríssimo, 

onde apenas algumas células são afetadas com a trissomia do cromossomo 21 

(SCHWARTZMAN, 2003). 

Estudos mostram que a incidência da SD, na maioria dos países, 

seria de um para 800 a 1000 nascidos vivos (ZELLWEGER, 1977). No Brasil esses 

dados ainda são questionáveis, no entanto, autores apresentam um número de 

aproximadamente 110 mil pessoas com SD em nosso país (LIMA, 1996). 

Uma das principais causas da ocorrência desta síndrome está 

relacionada ao aumento da idade materna. Em mulheres acima de 40 anos, 

aproximadamente 35% dos casos de gravidez apresentam a trissomia, e em 

mulheres abaixo de 25 anos de idade, este valor cai a aproximadamente 2% de toda 

gravidez clinicamente reconhecida, ou seja, em uma mulher de 40 anos o risco de 

ter um filho com SD é de 9 em cada 1000 nascidos vivos, já em uma mulher com 25 

anos esse risco é menor de 1 em cada 1000 (Estudo Colaborativo Latino-Americano 

de Malformações Congênitas - ECLAM, 1992, apud SCHWARTZMAN, 2003, p.33; 

NAKADONARI & SOARES, 2006).  

Apesar de sua importância, sabe-se muito pouco sobre o efeito da 

idade materna em relação à SD (HASSOLD & HUNT, 2001). Algumas causas são 

apresentadas como o envelhecimento dos óvulos das mulheres e o processamento 

anormal de um bivalente vulnerável na meiose I. De acordo com esta interpretação, 

em mães jovens pode ocorrer o mesmo processo de não-disjunção; simplesmente 

ocorre mais freqüentemente com a idade, possivelmente devido à degradação do 

processo meiótico associado à idade (GUSMÃO, TAVARES, MOREIRA, 2003). 

De acordo com Schwartzman (2003), os resultados dessas 

alterações gênicas causam diversas anormalidades estruturais e funcionais em 
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vários sistemas do organismo, sendo o sistema nervoso central o que sofre maior 

alteração, variando nos tipos de manifestações e intensidade. 

 
 
4.1.1 Características Desenvolvimentais 

 

 

As principais alterações encontradas no desenvolvimento motor de 

crianças com SD são causadas por deformidades do sistema nervoso, sendo 

algumas delas, a desaceleração do crescimento encefálico, causando diminuição do 

perímetro e do peso encefálico abaixo dos valores considerados normais 

(WISNIEWSKI e colaboradores, 1986, apud SCHWARTZMAN, 2003, p.45; 

SCHMIDT-SIDOR, WISNIEWSKI, SHEPARD, SERSEN, 1990; WISNIEWSKI, 1990), 

retardo da mielinização neural (WISNIEWSKI E SCHMIDT-SIDOR, 1989), redução 

dos hemisférios cerebrais e cerebelares (RAZ e colaboradores, 1995; apud 

SCHWARTZMAN, 2003, p.51), menor número de neurônios por milímetro cúbico no 

hipotálamo, córtex cerebral e substância cinzenta (WISNIEWSKI E BOBINSKI, 1991; 

apud SCHWARTZMAN, 2003, p.55), além de grande irregularidade na 

citoarquitetura cortical e imaturidade dos elementos celulares neurais (COLON, 

1972; apud SCHWARTZMAN, 2003, p. 53).  

O desenvolvimento motor destas crianças e todos os marcos motores 

apresentados são considerados atrasados em relação ao desenvolvimento de 

crianças com desenvolvimento típico (DT), sendo a hipotonia muscular e a 

hiperflexibilidade articular apresentadas como as principais responsáveis por esse 

atraso (SCHWARTZMAN, 2003). 

Rogers e Coleman (1992) verificaram em seu estudo que crianças 

com SD, apresentam habilidades como sentar-se sozinho em média aos 9 meses de 

idade (6-16 meses); ficam em pé com aproximadamente 15 meses (8-26 meses); e  

começam a andar por volta dos 19 meses (13-48 meses); enquanto que crianças 

com DT, sentam sozinhos por volta dos 7 meses (5-9 meses), ficam em pé aos 8 

meses (5-9 meses) e iniciam a marcha em média aos 12 meses de idade (9-17 

meses). Observando o desvio que acontece durante a aquisição dos padrões 

motores descritos, podemos verificar que, a variabilidade no desenvolvimento das 
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crianças com SD é muito mais ampla do que a observada em crianças com DT 

(ROGERS E COLEMAN, 1992). 

Outra importante alteração clínica apresentada pelos indivíduos com 

SD é o sobrepeso.  Clemente e colaboradores (1990), apud SCHWARTZMAN 

(2003) apresentam em seus estudos que crianças com SD adquirem excesso de 

peso após o nascimento, e esses valores são agravados durante a vida do indivíduo, 

chegando a valores acima do percentual 95 para peso nestes indivíduos (CRONCK 

e colaboradores, 1988; LUKE e colaboradores, 1994; apud SCHWARTZMAN, 2003). 

Segundo Adolph e colaboradores (2003) o crescimento corporal pode afetar a força 

e o equilíbrio por alterar e restringir os movimentos. Este motivo pode ser a causa do 

atraso no aparecimento de alguns marcos motores, como por exemplo, a marcha. 

Thelen, Fisher e Johnson (1984) consideram que a taxa de gordura 

pode afetar a posição ereta das crianças, pois para sustentar e elevar as pernas 

mais pesadas será necessário mais força. Adolph (1997) Adolph e Avolio (2000) e 

Adolph e colaboradores (2003) relatam em seus estudos que crianças que adquirem 

mais gordura corporal e tem forma mais cilíndrica iniciam o caminhar mais tarde do 

que as crianças mais finas, pois é necessário mais força para estabilizar e mover um 

corpo mais pesado. 

Outras anormalidades causadas pela SD são as de caráter músculo-

esqueléticas, como, atraso na maturação óssea, hálux varo ou valgo, pés planos, 

frouxidão ligamentar e instabilidade da patela, todas essas influenciando diretamente 

no padrão da marcha. Para suprir as dificuldades causadas por essas 

anormalidades algumas estratégias adaptativas são desenvolvidas, como a 

hiperextensão do joelho e alteração do centro de gravidade do corpo, caindo 

anteriormente ao joelho durante a fase de apoio para diminuir a exigência do 

quadríceps. Quando ficam em pé, é comum pisar sobre os calcanhares fazendo 

grande flexão dorsal e, durante a marcha, permanecem com a base mais alargada 

realizando a rotação dos pés e joelhos para fora (DIAMOND e colaboradores, 1921; 

DUGDALE & RENSHAW, 1986; BLANCHE e colaboradores, 1995; VERNIERI, 1998; 

apud SCHWARTZMAN, 2003). 

Estas estratégias adaptativas são utilizadas como forma de superar 

as interferências sofridas durante seu processo de desenvolvimento tanto de caráter 

organísmico como ambiental.  
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Ao considerarmos este conceito, reconhecemos o papel que a Teoria 

dos Sistemas Dinâmicos, proposta por Kugler, Kelso e Turvey (1980) desempenha 

como base para visão dinâmica de coordenação e controle dos movimentos. Esta 

teoria será mais detalhada através dos conceitos de Newel (1986) que serão 

apresentadas no tópico seguinte. 

 

 

4.2 Restrições 
 
 
A teoria dos Sistemas Dinâmicos considera que o desenvolvimento 

de um indivíduo ocorre devido à interação de vários subsistemas, sendo estes 

referenciados por Newell (1986) como restrições (“constraint”). 

Newell (1986) apresentou essas restrições como sendo, restrições do 

organismo, do ambiente e da tarefa. Estas podem ser limitantes ou encorajadoras ao 

movimento do indivíduo. 

As restrições do organismo referem-se a informações endógenas do 

corpo e inclui componentes estruturais (ex. peso, altura, obesidade) e funcionais (ex. 

sinergia muscular, maturação do sistema nervoso, etc.). As restrições do ambiente 

referem-se às informações externas ao corpo, como componentes físicos (ex. 

gravidade, altura, pressão) e socioculturais. E, finalmente, as restrições da tarefa, 

que se referem aos parâmetros da tarefa em si (ex. obstáculos, colchonete, degrau, 

superfície irregular, etc.) (NEWELL, 1986). 

Newell (1986) representou esquematicamente o relacionamento entre 

as três restrições por meio de um triângulo (Figura 1). Os lados do triângulo 

representam as categorias das restrições e as intersecções formadas pelos lados do 

triângulo representam a interligação entre cada categoria das restrições. Qualquer 

movimento realizado por um organismo vivo com objetivos definidos e caracterizado 

por um padrão de coordenação e controle emerge da interação dessas três 

restrições (NEWELL, 1986). 
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Figura 1. Representação esquemática das três categorias de restrições. 

 

Acredita-se que a variação nestas restrições pode desencadear 

mudanças na organização da resposta motora, porém, há a necessidade de 

investigar qual seria o efeito de cada uma delas em cada situação (MARQUES, 

2003). 

Desse modo, quando se propõe estudar o efeito da restrição da 

tarefa na locomoção de crianças com Síndrome de Down (SD), deve-se considerar 

todas as restrições do organismo apresentadas por elas. São várias as 

características organísmicas que são comprovadas como limitadoras às atividades 

motoras destes indivíduos, tanto de caráter estrutural, quanto funcional, como às 

apresentadas acima. 

Para melhor compreensão das variáveis envolvidas no padrão da 

marcha, que são discutidas neste trabalho, será apresentado nos próximos sub-

tópicos as características da marcha de crianças com DT e com SD. 

 
 
4.3 Características da Marcha 

 
 
A marcha humana é uma forma relativamente exclusiva de 

locomoção, pois é bípede.  Embora existam exemplos de animais com locomoção 

bípede, (ursos, primatas), a marcha bípede humana tem eficiência e funcionalidade 

únicas. Este tipo de locomoção inclui início, parada, mudanças na velocidade, 

alterações na direção e adaptações para as mudanças da inclinação do terreno 

(INMAN e colaboradores 1998). 
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Todas as pessoas apresentam características comuns durante a 

marcha, como manter o corpo ereto e em movimento e permanecer apoiado por uma 

das pernas e depois pela outra (INMAN e colaboradores, 1998).  

A marcha é considerada como um padrão cíclico de movimentos 

corporais, e para obter-se uma melhor forma de analisá-la, foi desenvolvido 

terminologias que pudessem facilitar a análise desses parâmetros. Algumas das 

terminologias importantes para o melhor esclarecimento deste trabalho são: 

Passo que se refere ao intervalo entre os dois membros no solo; 

Passada é equivalente ao ciclo da marcha, representado pelo primeiro contato com 

o pé no solo, fase de balanço e, novamente, o toque do mesmo pé. Portanto, o 

movimento da marcha é definido como uma seqüência de eventos que constituem 

de passada e passo, nos quais existem dois passos em cada passada (HAMIL & 

KNUTZEN, 1999; PERRY, 2005). Para melhor compreensão a figura 2 apresenta 

claramente a diferenciação entre passo e passada. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ilustração de passo e passada. 

 

O movimento de passada é dividido em duas fases, sendo a primeira, 

a fase de apoio, que corresponde ao período em que o pé está em contato com o 

solo, constituindo-se de 60% do ciclo da marcha, e a segunda fase, caracterizada 

como fase de balanço, que é definida pelo tempo em que o pé é elevado da 

condição de contato e permanece no ar, constituindo 40% do ciclo da marcha 

(PERRY, 2005).  

Para ambas as fases, há uma divisão de três períodos, sendo a fase 

de apoio constituída por: 1) duplo apoio inicial – toque do pé e desprendimento do 

pé oposto, 2) apoio simples – desprendimento do pé até o toque do pé contralateral 

e 3) segundo duplo apoio – toque do pé contralateral até desprendimento do pé. A 

fase de balanço é subdividida em: 1) balanço inicial – desprendimento do pé até a 
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passagem do pé, 2) balanço médio – passagem do pé até a perna vertical e 3) 

balanço terminal – desaceleração do membro. Todas essas características são 

apresentadas pela figura 3 (PERRY, 2005). 

 

 

Fases 

Períodos 

Eventos 

% do ciclo 

Figura 3. Ciclo de marcha normal ilustrando os eventos do andar. 

 

Para haver um bom desenvolvimento da MI, a criança depende do 

desenvolvimento de muitos componentes como, coordenação dos segmentos dentro 

de um contexto dinâmico, força muscular, maturidade da integração sensória e 

reflexos posturais (THELEN, ULRICH e JENSEN, 1990). 

Até que haja o início da MI, são várias as seqüências de marcos 

motores que surgem e inúmeros os fatores que influenciam no organismo dos 

bebês. Esta aquisição se torna extremamente complexa aos que estão iniciando a 

marcha, devido à grande força gravitacional em direção ao movimento do corpo 

enquanto este é suportado sob uma perna (BRIL e LEDEBT, 1998) e fatores 

desenvolvimentais, como, crescimento das dimensões corporais, mudanças na 

idade relativa, maturação neuromuscular e execução prática dos movimentos 

(ADOLPH e colaboradores, 2003). 

Devemos lembrar que todas essas características essenciais para o 

surgimento dos padrões da marcha, são apresentadas, de forma anormal ou 

atrasadas em crianças com SD. Estudos realizados avaliando essa população serão 

apresentados ao decorrer do trabalho. 



 
 

19

4.3.1 Avaliação Cinemática da Marcha 
 
 
A análise cinemática descreve as posições, velocidades e 

acelerações dos corpos, sem referências às causas do movimento. Ela pode ser 

qualitativa, com uma descrição não numérica com base nas informações ou 

quantitativa, quando há um resultado numérico com base em medidas de dados 

coletados durante o desempenho do movimento (HAMIL & KNUTZEN, 1999). 
Para a avaliação da marcha, é importante considerar alguns 

parâmetros como, o comprimento do passo, que é definida como a distância entre os 

mesmos pontos de referência em cada pé durante o duplo apoio, comprimento da 

passada, definido pela distância percorrida durante o tempo de dois toques 

sucessivos do mesmo pé, largura da passada, distância apresentada lateralmente 

entre os pés durante o passo, rotação do pé, calculada através do ângulo formado 

entre a linha que liga o dedo ao calcanhar do mesmo pé, à linha que liga o calcanhar 

deste, ao ponto de toque do calcanhar do pé do passo anterior do mesmo lado (Fig. 

4), velocidade de marcha, que é a velocidade média atingida depois de 

aproximadamente três passos, expressa por distância/tempo e cadência, que é 

definida como o número de passos em um intervalo de tempo (SUTHERLAND et al. 

1998, ÂNGULO-BARROSO, WU, ULRICH, 2008). 

 

 
Figura 4. Definição dos parâmetros da marcha (visão superior). 
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Para analisar os padrões de maturidade da marcha, cinco 

determinantes essenciais devem ser considerados, como: 1) duração do apoio 

simples, 2) velocidade da marcha, 3) cadência, 4) comprimento do passo e 5) 

proporção da largura da pelve com a distância entre tornozelos. Estes são 

estabelecidos por volta dos três e quatro anos de idade, porém até a fase de 

puberdade diferentes padrões de marcha são observados, devido às mudanças que 

ocorrem durante o crescimento, como aumento da estatura e dos membros 

(SUTHERLAND et al. 1998). 

Estudos que analisam os padrões de marcha em indivíduos com DT 

mostram que, no início da marcha independente o bebê afasta seus pés a fim de 

ampliar a base de apoio, para manter a postura e facilitar o deslocamento. À medida 

que seu equilíbrio melhora, o bebê começa deixar seus pés mais próximos, 

diminuindo esta largura (PAYNE e ISAACS, 2007). Burnett e Johnson (1971) 

apresentam que a média da base de apoio madura durante a marcha, é 

caracterizada pelo deslocamento do pé dentro das dimensões do tronco.  

Bril e Brenière (1992) ressaltam em seu estudo que há uma relação 

inversa entre a largura da base e o comprimento dos passos, ou seja, a medida que 

há um aumento no comprimento do passo, conseqüentemente ocorre uma 

diminuição da largura. Esta base ampla no início da locomoção tem sido 

considerada um bom indicador de controle postural melhorando o equilíbrio (BRIL e 

BRENIÈRE, 1992) além de uma boa estratégia para se evitar quedas (BURNETT e 

JOHNSON, 1971). 

É normal que crianças que tenham pouco período de experiência no 

andar apresentem grande inconsistência no seu padrão de marcha, pois elas se 

encontram em uma fase de transição em que as mudanças nas dimensões da 

passada, nos movimentos e na temporização muscular, ocorrem de uma forma 

rápida e são fatores muito importantes no desenvolvimento da marcha.  

 

 

4.4 A Marcha em Crianças com Síndrome de Down 
 

 

A SD é a causa genética mais comum de distúrbios do 

desenvolvimento, resultando em alterações estruturais e funcionais. Essas 
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alterações são muitas vezes consideradas fatores causais do atraso na aquisição de 

habilidades motoras e cognitivas destas crianças, quando comparadas com crianças 

com desenvolvimento típico. 

Indivíduos com SD apresentam maior variabilidade de respostas em 

tarefas que envolvem movimentos funcionais como a marcha. A diminuição do tônus 

muscular ou hipotonia é um dos fatores mais freqüentemente reconhecidos como 

importante nas disfunções observadas, principalmente durante a primeira infância 

(MORRIS, VAUGHAN, VACCARO, 1982; PARKER, 1982; PARKER et al. 1986; 

ALMEIDA, CORCOS, LATASH, 1994; ULRICH et al, 1995; ALMEIDA, MARCONI, 

TORTOZA, FERREIRA, GOTTLIEB, CORCOS, 2000; PALISANO et al. 2001; 

ULRLCH, ULRICH, ANGULO-KINZLER, YUN, 2001; ULRICH, HAEHL, BUZZI, 

KUBO, HOLT, 2004; LOOPER, WU, ÂNGULO-BARROSO, ULRICH, ULRICH, 2006; 

WU, LOOPER, ULRICH, ULRICH, ANGULO-BARROSO, 2007), porém, estudos de 

Latash, Almeida e Corços (1993) e Latash (2000) consideram que a relação entre 

hipotonia e atraso no desenvolvimento motor, ainda é bastante inconclusiva, e 

apresentam como justificativa, o fato de que os procedimentos metodológicos para 

esta análise são pouco confiáveis e consistentes. 

A criança com SD pode vir adquirir todas as habilidades motoras; 

porém, muito mais tarde, prejudicando e atrasando seu desenvolvimento global em 

relação às crianças com DT.  Normalmente crianças com SD começam a caminhar 

um ano depois das crianças com DT (HENDERSON, 1986; ULRICH et al. 2001). 

Autores como Parker e colaboradores (1982, 1986), Ulrich e 

colaboradores (1995) e Palisano e colaboradores (2001), encontraram que estes 

indivíduos caminham com padrões de marcha diferentes de crianças com DT, 

apresentando déficits músculo esqueléticos e neuromusculares. Características 

como, menor flexão plantar de tornozelo, acompanhado pela menor extensão do 

quadril, menor propulsão de marcha que resulta em um padrão de marcha 

arrastando os pés e maior rotação dos membros inferiores, utilizada para aumentar a 

base de suporte, são apresentadas. Como resultado a todas estas características os 

padrões observados nas crianças com SD foi, menor velocidade de deslocamento, 

menor comprimento do passo, maior base de suporte, maior duração da fase de 

apoio, menor duração da fase de balanço, e ainda maior flexão das articulações do 

quadril e joelhos na fase de apoio, como tentativa de abaixar o centro de gravidade 

para compensar a instabilidade (SCHWARTZMAN, 2003). A cadência mais lenta e a 
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anteversão pélvica, produzem um andar atípico realizado sobre a ponta dos pés 

(KIM B, BANG DY, KIM B, 1995) sendo que déficits no sistema de controle postural 

pode ser uma forma parcial de explicar os problemas de equilíbrio nessas crianças 

(SHUMWAY-COOK A, WOOLACOTT M, 1985). 

Em vários estudos envolvendo diferentes tipos de intervenção com 

esteiras motorizadas, foram encontradas respostas positivas ao aparecimento 

precoce dos padrões de marcha para crianças com SD. Ulrich e colaboradores 

(1995) analisaram a capacidade de crianças com síndrome de Down produzirem 

passos alternados, quando apoiados em uma esteira motorizada, e encontraram que 

todas as crianças responderam produzindo passos alternados, em média de 13,3 

meses antes da marcha independente, porém estas respostas foram em diferentes 

idades cronológica e significativamente mais tarde do que as apresentadas por 

lactentes com DT, analisados no estudo de Thelen e Ulrich (1991). 

Ulrich e colaboradores (2001) verificaram se a intensificação da 

prática da marcha em uma esteira motorizada poderia contribuir para reduzir o 

atraso no aparecimento da marcha normalmente vivido por essas crianças. Os 

resultados mostraram que as crianças que tiveram o treinamento específico na 

esteira aprenderam a ficar em pé e caminhar independente, significativamente mais 

rápido do que o grupo controle. 

Wu e colaboradores (2007) investigaram os efeitos de diferentes 

intervenções sobre esteira ao aparecimento dos padrões da marcha em crianças 

com SD. Os resultados obtidos mostraram que, entre os três grupos comparados 

alta intensidade individualizada (o aumento nos valores de velocidade dependiam do 

desempenho da criança), intensidade generalizada (o aumento da velocidade era 

igual a todos os sujeitos) e controle (sem realizar intervenção), as crianças do grupo 

de alta intensidade individualizada iniciaram a marcha significativamente mais cedo 

do que as do grupo controle, apresentando também maior comprimento de passada. 

Ângulo-Barroso, Wu e Ulrich (2008) investigaram o efeito em longo 

prazo, das diferentes intervenções com esteira motorizada, sobre o desenvolvimento 

dos padrões de marcha em crianças com SD. Comparações entre os grupos com 

''Intensidade-generalizada(A)'' e ''alta intensidade-individualizada(B)'' mostraram que, 

as crianças do grupo B tiveram, significativamente, maior velocidade normalizada e 

cadência, e menores percentuais de duplo apoio do que o grupo A. Além disso, 
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ambos os grupos, reduziu significativamente a rotação assimétrica do pé ao longo do 

tempo. 

Todos estes estudos concluíram que, a utilização de esteiras 

motorizadas como forma de intervenção, auxiliaram na antecipação e melhora dos 

padrões de marcha de crianças com SD. 

Gontijo (2005) comparou em seu estudo os valores normalizados de 

rigidez muscular e índices de co-contração (ICC) das articulações do quadril, joelho, 

tornozelo e índice total demonstrados por crianças com SD e crianças com DT 

durante os primeiros três meses de aquisição da marcha. A autora verificou através 

de eletromiografia e cinemática que as crianças com SD apresentaram maiores 

ICC/torque na fase de balanço além de ter revelado a diminuição destes com ao 

tempo de acompanhamento. Em relação à rigidez, os dois grupos foram 

semelhantes e aumentaram os valores significativamente durante o período de 

acompanhamento na fase de apoio da marcha.  

Kubo e Ulrich (2006) avaliaram os movimentos de pélvis e HAT 

(cabeça, tronco e braços) e sua coordenação durante a marcha em esteira, nas 

direções antero-posterior e médio-lateral, em crianças com DT e com SD. Através de 

dados cinemáticos observaram que crianças com SD apresentaram maior rapidez e 

amplitudes quando comparados com as crianças com DT, e que os padrões das 

crianças com SD foram menos estáveis, especialmente na direção médio-lateral em 

marcha lenta. 

Devemos ressaltar aqui que poucos estudos relacionados as 

características desenvolvimentais da marcha de crianças com SD foram encontrados 

na literatura brasileira, o que nos faz refletir como a sociedade brasileira ainda 

necessita de mais estudos em relação ao desenvolvimento das pessoas com SD e 

como elas podem ser capazes de ter uma vida independente e promissora.  
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5 METODOLOGIA 
 
 
5.1 Amostra 
 
 

Participaram deste estudo 2 crianças com SD: um menino com 2,6 

anos de idade (criança 1) e uma menina com 2,3 anos de idade (criança 2). Ambas 

as crianças iniciaram a marcha independente com 1 ano e 11 meses de idade.  

No período da coleta número 1, o menino apresentava um período de 

experiência de marcha de 10 meses, enquanto que a menina caminhava há 7 

meses. Estas informações foram fornecidas pelos pais e fisioterapeutas da 

instituição de ensino em que as crianças freqüentavam.  

Inicialmente, 7 crianças começaram a participar das coletas, sendo 5 

crianças excluídas por não participarem das coletas nos períodos determinados. 

Todas as crianças apresentavam o diagnóstico de trissomia livre e 

não demonstravam comprometimentos orgânicos severos, como déficit visual, 

auditivo e mental. 

As crianças participantes freqüentavam a Associação de Pais e 

Amigos de Pessoas com Síndrome de Down da cidade de Londrina-PR, cujos 

pais/responsáveis foram contatados e informados sobre os objetivos e 

procedimentos da pesquisa. Satisfeito com os esclarecimentos, estes assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido permitindo a participação das crianças no 

estudo.  

Os procedimentos adotados na pesquisa obedeceram aos Critérios 

de Ética em pesquisa com seres humanos conforme resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Estadual de Londrina, sob o parecer nº 211/06. 
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5.2 Tarefa  
 

 

As crianças deveriam caminhar independentemente sobre uma 

plataforma de madeira, sendo três tentativas realizadas em uma Superfície com 

Colchonete (SCC) e três em Superfície sem Colchonete (SSC). 

 

 

5.3 Instrumentos 
 
 
Foi utilizada uma passarela de 3,70m, de madeira na cor preta, 

sendo esta composta de três módulos. Dois módulos finais de 1,00 x 1,00 x 0,16 m 

(comprimento, largura e altura respectivamente) e um central medindo 1,70 x 1,00 x 

0,16 m (comprimento, largura e altura respectivamente). O módulo central foi 

composto de uma parte fixa em madeira 1,70 x 1,00 x 0,11 m (comprimento, largura 

e altura respectivamente) no qual foram encaixados acima deste, dois segmentos 

removíveis - madeira e colchonete (densidade 18) medindo 1,70 x 1,00 x 0,05 m 

(comprimento, largura e altura respectivamente) permitindo a nivelação da parte 

central de madeira ou colchonete aos dois módulos finais (FIGURA 5). 

 
 

Figura 5. Ilustração da plataforma. 

 

Utilizamos também, uma filmadora Sony HDR-HC5 que permaneceu 

posicionada a 3,5 metros do ponto central da passarela ao centro do tripé, no plano 

sagital, registrando o momento em que a criança passou pela demarcação central 

(1,70 m), nas duas condições diferentes: SSC e SCC. A câmera permaneceu fixada 
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sobre um tripé com altura de 0,57 m, do centro do tripé ao centro da lente da 

câmera.  

Um holofote de 1000 watts, colocado atrás da filmadora, foi utilizado 

para proporcionar iluminação adequada e melhorar a definição das imagens, assim 

como um fundo preto opaco revestindo a parede de fundo da imagem. 
Um calibrador de quatro pontas feito em madeira, com medidas de 

1,70 m de largura e 0,98m de altura, e um ponto fixo na parede a 0,82m de altura 

foram utilizados para a obtenção dos pontos de referência necessários para a 

calibração das imagens do ambiente de coleta. 

Para a análise cinemática foram utilizados marcadores refletores de 

isopor revestido de fitas auto-adesivas de 1,5 cm de diâmetro os quais foram 

colocados em quatro centros articulares anatômicos ao lado direito do corpo do 

bebê. Os pontos demarcados foram: 1) quinta articulação metatarsofalangiana, 2) 

maléolo lateral da fíbula, 3) epicôndilo lateral do fêmur e 4) trocânter maior do fêmur 

lado direito. A ligação entre esses pontos definiram os seguintes segmentos 

corporais: pé (1-2), perna (2-3) e coxa (3-4) (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Figura esquemática dos pontos fixados para digitalização e 

análise: pé (1-2), perna (2-3) e coxa (3-4) 
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6 DELINEAMENTO 
 
 
Esta pesquisa apresenta caráter desenvolvimental com delineamento 

longitudinal (THOMAS E NELSON, 2002). 

Para a realização deste estudo foram avaliadas 2 crianças com SD 

em um período de aproximadamente 2 meses, onde foi realizado uma coleta a cada 

15 dias, totalizando 4 coletas. 

Para cada condição, SSC e SCC, foram realizadas três tentativas 

com um total de seis a cada coleta. As tarefas foram realizadas randomicamente a 

fim de garantir alternância nas condições, minimizando assim, o efeito de 

aprendizagem. 

Todas as tentativas foram filmadas para posterior análise.  

 

 

6.1 Análise dos dados 
 

 

Os dados foram analisados por meio dos resultados brutos da 

velocidade e comprimento de passada das crianças. Para a obtenção do ciclo 

representativo de marcha foi considerado o critério de melhor imagem entre as três 

tentativas em cada situação e excluídas imagens que incluíam quedas, paradas, 

corridas, ou viradas. 

Neste estudo foi utilizado o sistema de referência bidimensional (eixo 

X horizontal e Y vertical), no qual os dados gravados foram digitalizados e 

analisados através do programa Ariel Performance Analysis System (APAS versão 

1.4).  
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7 Resultados 
 

 

Devido ao reduzido número de crianças que realizaram todas as 

coletas, os dados serão analisados individualmente de acordo com as variáveis: 

comprimento de passada e velocidade de marcha nas condições SSC e SCC. 

Inicialmente será apresentado os dados referente à criança 1 durante 

as quatro sessões de coleta.  

A primeira variável analisado foi o comprimento de passada, o qual 

apresentou 0,37m na SSC e 0,36m na SCC. Durante a coleta 2, a criança inverteu o 

padrão apresentado durante a coleta 1, mostrando o comprimento de passada 1cm 

maior na SCC do que na SSC, com 0,32m e 0,31m respectivamente. Na coleta 3 a 

criança apresentou o mesmo comprimento de passada nas duas condições, sendo 

de 0,35m. Ao analisarmos os resultados da coleta 4, podemos verificar uma maior 

diferença de comprimento de passada em relação a superfície. A criança apresentou 

um comprimento de passada de 0,50m na condição de SSC e 0,43m na SCC. 

Estes dados mostram que durante todo o período de coleta a criança 

apresentou mudanças nos valores de comprimento de passada, mostrando redução 

dos valores da coleta 1 para coleta 2 e 3, sendo o desempenho superior apenas na 

última coleta. Este comportamento pode ser observado na Figura 7.  
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Figu tas. 
 

ra 7. Padrão de comprimento de passada da criança 1 ao longo das 4 cole

Em relação à velocidade de marcha, a criança 1 apresentou uma 

velocidade de 0,22m/seg na condição SSC e 0,21m/seg na SCC, durante a primeira 
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coleta. Na cole

stante parecida 

com a curva do

ta 2 houve uma diminuição da velocidade, caindo para 0,15m/seg na 

SSC e 0,16 na SCC. Após quinze dias, durante a coleta 3, a mesma criança (criança 

1) apresentou velocidade de marcha de 0,26m/seg durante a SSC e 0,23m/seg na 

condição de SCC. Na coleta 4, a velocidade para ambas as condições aumentaram 

em relação à coleta 3 com 0,34m/seg na SSC e 0,30m/seg na SCC. 

Na Figura 8, pode-se observar a curva de velocidade de marcha 

apresentada pela criança durante as quatro coletas, sendo esta ba

 padrão de comprimento de marcha (Figura 7). Há uma diminuição da 

velocidade entre a coleta 1 e 2, voltando apresentar aumento na velocidade durante 

as coletas 3 e 4. 
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Figura 8. Padrão de velocidade de marcha da criança 1 ao longo das 4 coletas 

 

 

 criança 1 para as duas condições e as duas variáveis.  

 SCC. Na coleta 2 estes 

valores aumen

O desempenho da criança 2 se mostra bastante diferente em relação

à

Durante a coleta 1, a criança 2 apresentou um comprimento de 

passada de 0,47m na condição de SSC e 0,50m para

taram para 0,50m na SSC e 0,59m na SCC. Entre as coletas 2 e 3 

observou-se uma inversão entre os valores de comprimento da passada, sendo na 

SSC elevada para 0,61m, enquanto que, na condição de SCC houve uma queda 

desse valor para 0,52m. Durante a coleta 4, a criança 2 apresentou o mesmo 

comprimento de passada que a coleta 3 para a condição de SSC, com 0,61m, e 

diminuiu ainda mais o comprimento na condição de SCC para 0,49m em relação a 

coleta 3 com 0,52m. 
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Como pode ser observado na figura 9, o comprimento de passada da 

criança 2 apresenta uma alternância de valores durante as coletas 2 e 3, podendo 

ser verificado um aumento no comprimento de passada durante as coletas para a 

condição de SSC, e uma diminuição na SCC em relação a primeira para última 

coleta. 
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Figura 9. Padrão de comprimento de passada da criança 2 ao longo das 4 coletas. 

 

go das 

coletas apresentaram valores bastante semelhantes durante as coletas 1 e 2, e 

bastante difere

 2 a diferença entre as condições continuou 

sendo de 1m/s

nto 

crescente, com

A velocidade de marcha apresentada pela criança 2 ao lon

ntes nas coletas 3 e 4. 

Na coleta 1 a velocidade de marcha na SSC foi de 0,22m/seg e 

0,23m/seg na SCC. Durante a coleta

eg, sendo de 0,33m/seg na condição de SSC para 0,34m/seg na 

SCC. Assim, como no comprimento de passada, na velocidade de marcha também 

houve uma variação dos os valores entre a coleta 2 e coleta 3, sendo na coleta 3 

apresentadas velocidades de 0,41m/seg na SSC e 0,25m/seg na SCC. Na coleta 4 

esses valores aumentaram para 0,51m/seg na condição de SSC e 0,30 na SCC. 

Com base nestes resultados podemos verificar que a velocidade de 

marcha da criança 2, ao longo das 4 coletas na SSC, apresentou um aume

o pode ser visualizado na Figura 10, enquanto que na condição de 

SSC houve uma variação muito grande dos valores entre as coletas. 
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Figura 10. Padrão de velocidade de marcha da criança 2 ao longo das 4 coletas 

 

Considerando que a criança 1 tenha 2,9 anos e a criança 2 tenha 2,6 

anos, e ambas iniciaram a marcha com 1,11 anos, ao compararmos o desempenho 

das duas em relação ao comprimento de passada, verificamos que, em todas as 

coletas e em todas as tentativas, a criança 2 apresentou melhor desempenho que a 

criança 1, mesmo com 3 meses menos de experiência de marcha que a criança 1. 

Ao analisarmos a condição de SSC, verificamos que, ambas as crianças melhoraram 

o desempenho da primeira para a última coleta, enquanto que na condição de SCC 

apenas a criança 1 apresentou melhora no desempenho do início ao final das 

coletas, enquanto que a criança 2 teve menor comprimento de passada na coleta 4 

em relação a coleta 1. Para melhor visualização, a Figura 11 apresenta o 

comprimento de passada nas duas condições de superfície para as duas crianças. 

Figura 11. Comprimento de passada das crianças 1 e 2 nas condições SSC e SCC. 
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Em relação à velocidade de marcha, a criança 2 continuou 

apresentando desempenho melhor que a criança 1, apenas na coleta 1 na condição 

de SSC, e na coleta 4 da SCC os valores foram iguais entre as duas crianças, sendo 

0,22m/seg e 0,30m/seg, respectivamente (Figura 12). 

Figura 12. Velocidade de marcha das crianças 1 e 2 nas condições SSC e SCC. 
 

Após analise dos resultados pôde-se verificar que, para ambas as 

crianças, houve o efeito da restrição da tarefa no desempenho das variáveis, 

comprimento de passada e velocidade de marcha. 

De forma geral, as crianças 1 e 2 apresentaram desempenho inferior 

na condição de SCC, que neste caso foi utilizada como restrição, mostrando também 

maior variação dos resultados, observado principalmente na criança 2.  
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8 DISCUSSÃO  
 
 

Este trabalho teve por objetivo analisar e o efeito da restrição da 

tarefa sobre o comprimento de passada e velocidade de marcha durante a marcha 

independente de crianças com SD.  

De acordo com os resultados podemos verificar que, em relação ao 

comprimento de passada, as duas crianças apresentaram melhora em seu 

desempenho na condição de SSC da primeira para a última seção de coleta. A 

criança 2 nesta condição, teve uma melhora progressiva ao decorrer das coletas, 

enquanto que a criança 1 apresentou uma queda no desempenho durante as coletas 

dois e três, voltando a melhorar o desempenho na coleta 4.  

Na SCC apenas a criança 1 apresentou melhora em seu 

desempenho da coleta 1 em relação a coleta 4. A criança 2  apresentou melhora no 

desempenho apenas na coleta 2, seguido por queda no desempenho, apresentando 

na coleta 4 desempenho inferior que na coleta 1.  

Estudos que utilizam a Teoria dos Sistemas Dinâmicos e das 

restrições (NEWELL, 1986) como base para analisar a marcha de diferentes 

populações, mostram que, em relação à restrição da tarefa, superfícies mais rígidas 

proporcionam padrões de marcha mais eficientes que os apresentados em 

superfícies menos rígidas.  

Lejeune, Willems e Heglund (1998) analisaram padrões 

biomecânicos e gasto energético de jovens e adultos, durante o andar e o correr nas 

superfícies rígida e com areia. Observaram em seus resultados que, ao andar na 

superfície com areia é exigido muito mais trabalho mecânico em relação à superfície 

rígida, assim como maior gasto energético. Na velocidade de corrida os valores são 

menores que na caminhada, porém, na superfície com areia, os valores são 

mantidos maiores quando comparado à superfície rígida.  

Mauerberg-de Castro e Ângulo-Kinzler (2000) encontraram diferentes 

estratégias adaptativas ao investigar crianças e adultos com SD ao andar em 

superfície dura, superfície elástica e trave. Através da análise dos ângulos da perna, 

coxa e joelho, as autoras observaram que os padrões de marcha apresentados 

pelas crianças foram muito semelhantes aos dos adultos. As autoras observaram 

pequena diferenciação entre as atividades da canela e coxa nas diferentes 
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superfícies, em conseqüência da reduzida atividade flexora e extensora do joelho 

comum do andar no piso e afirmam que a utilização de diferentes superfícies como 

restrição ambiental é um bom método para identificar níveis de estabilidade em 

habilidades motoras fundamentais, tais como o andar.  

Paula, Mauerberg-deCastro e Cozzani (2006) avaliaram o impacto da 

restrição ambiental gerada por diferentes tipos de superfícies (piso duro e colchão) 

sobre as variáveis temporais da marcha de sete bebês e verificaram que a restrição 

ambiental (colchão) não foi suficientemente perturbadora para a variável duração do 

ciclo a ponto de desestabilizar o sistema, mas foi capaz de aumentar a duração da 

fase de duplo suporte e sua variabilidade.  

Smith e Ulrich (2008) examinaram os padrões de marcha de adultos 

e idosos com SD em três diferentes níveis de obstáculo, e encontraram que, 

comparados a indivíduos com DT, os sujeitos com SD foram mais lentos, com 

comprimentos de passada menores e com maior tempo de duplo apoio. Os autores 

apontam que os efeitos combinados da frouxidão ligamentar, obesidade, 

sedentarismo e perdas fisiológicas associadas com o envelhecimento levam a estas 

adaptações. 

Em relação à velocidade de marcha apresentada pelas crianças entre 

as duas condições de superfície, ambas as crianças melhoraram o desempenho na 

última coleta em relação primeira. Na condição de SCC as crianças foram mais 

instáveis entre as coletas, o que vem ao encontro com os resultados apresentados 

no estudo de Kubo e Ulrich (2006) onde verificaram que crianças com SD 

apresentaram maior comprimento de passada e velocidade de marcha do que 

crianças com DT, porém de forma mais instável. 

Ulrich, Haehl, Buzzi, Kubo e Holt (2004), ao analisar o grau de rigidez 

da marcha em três diferentes velocidades (mais confortável ao indivíduo, mais 

rápida e mais lenta) e nas condições de esteira e imaginário (onde a criança 

caminhava a uma velocidade confortável, depois ela imaginaria uma velocidade mais 

rápida e mais lenta do que a confortável) em crianças com SD, verificaram que o 

aumento da velocidade nas diferentes condições está relacionado à freqüência de 

passos, e que o grau de rigidez é maior nas velocidades mais baixas na esteira 

quando comparado a velocidades mais rápidas do imaginário da criança, sugerindo 

assim que andar em esteira é muito mais exigente do que tarefa a tarefa de 

caminhar com velocidades imaginárias para crianças com SD.  
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Ao contrário do que esperávamos ao comparar o desempenho das 

crianças, a criança 2 mesmo sendo três meses menos experiente na marcha que a 

criança 1, teve um desempenho superior em todas as coletas. Por esse motivo 

podemos considerar que crianças com SD são muito variáveis em seu desempenho, 

tendo uma grande variação também entre os sujeitos, podendo ocorrer pela 

diferença do grau de estimulação sofrida por essas crianças.  
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9 CONCLUSÃO 
 
 

Ao finalizar este trabalho concluímos que crianças com SD são mais 

sensíveis à restrição da tarefa, caracterizada pela superfície com colchonete, 

apresentando menor comprimento de passada e menor velocidade de marcha 

durante as coletas, em relação à superfície sem colchonete. Os resultados deste 

estudo corroboram com os apresentados na literatura, onde apresentam 

desempenho inferior nas tarefas que envolvem restrições, como andar na areia, 

ultrapassar obstáculos ou caminhar em superfícies deformantes.  

Observamos neste estudo que as crianças com Síndrome de Down 

apresentaram um padrão de marcha bastante inconsistente ao longo das coletas e 

que esse padrão talvez tenha interferência direta das intervenções que a criança 

receba nas terapias e no contexto familiar, pois a criança com menor período de 

caminhada obteve melhores resultados quando comparada a criança com maior 

período de marcha. 

Devido a estes motivos, sugere-se que para maiores esclarecimentos 

novos estudos sejam realizados envolvendo maior número de sujeitos e de 

variáveis. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Este é um convite especial para o seu filho participar voluntariamente do estudo: 
EFEITO DA RESTRIÇÃO DA TAREFA NA VELOCIDADE E COMPRIMENTO DE 

PASSADA DURANTE A MARCHA INDEPENDENTE DE CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN 

 
Por favor, leia com atenção as informações abaixo antes de dar seu 

consentimento para participar ou não do estudo. Qualquer dúvida sobre o estudo ou 
sobre este documento pergunte ao pesquisador. 
 
Nome do (a) Pesquisador(a): Vanessa Mota Andrade 
 
Nome do (a) Orientador (a): Inara Marques 
 

1. Natureza da Pesquisa: Esta pesquisa tem característica longitudinal, no qual 
os participantes serão acompanhados aproximadamente dois meses pelo 
experimentador para observação da marcha independente perfazendo 4 
sessões de análise. A coleta de dados será realizada na Associação de Pais 
e Amigos de Portadores da Síndrome de Down de Londrina (APS Down), de 
quinze em quinze dias sem nenhum custo para os participantes.  

2. Objetivo da Pesquisa: Analisar o efeito da restrição da tarefa no 
comprimento e velocidade de passada durante a marcha independente em 
crianças com diferentes períodos de experiência de marcha. 

3. Participantes da pesquisa: A pesquisa será composta de 8 crianças com 
Síndrome de Down, com diferentes períodos de experiência de marcha. 

4. Envolvimento da pesquisa: Ao colaborar com a participação de seu filho ou 
filha no estudo a Sra (Sr) permitirá que a pesquisadora possa trabalhar a 
marcha independente com seu filho(a) em duas restrições (com colchonete e 
sem colconete). Sempre que necessitar poderá pedir mais informações sobre 
a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto, (043) 3348-7866 
ou 9133-1531. 

5. Entrevistas: Os pais terão o compromisso de responder um questionário com 
algumas perguntas relacionadas à saúde, nascimento, estimulação dadas as 
crianças em casa, idade, local que moram etc. uma única vez e será realizado 
no melhor horário marcado pelos pais. 

6. Riscos e desconfortos: A participação na pesquisa não traz complicações 
legais e nenhum risco decorrente da participação do projeto. Os 
procedimentos adotados na pesquisa obedecem aos Critérios de Ética em 
pesquisa com seres humanos conforme resolução nº 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
Estadual de Londrina, parecer n 211/06. 

7. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo serão 
estritamente confidenciais. Todas as informações serão somente utilizadas 
para fins acadêmicos. 

 
Benefícios: Ao participar desta pesquisa a Sra (Sr) não terá nenhum benefício 
direto. Entretanto espera-se que este estudo traga informações importantes sobre o 
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efeito da restrição da tarefa sobre os padrões da marcha em crianças com Síndrome 
de Down, de forma que o conhecimento gerado pela pesquisa colabore para outras 
pesquisas. 
 

1. Pagamento: Eu entendo que não terei nenhuma despesa para participar 
desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

2. Participação voluntária: A participação do seu filho (a) neste estudo é 
voluntária, vocês terão plena e total liberdade para desistir do estudo a 
qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo a você ou à 
criança. 

 
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
autorizar seu filho (a) a participar desta pesquisa. Portanto, preencha, por favor, os 
itens que se seguem: 
 
Eu_________________________________, RG nº______________, responsável 
legal por____________________________________,declaro ter sido informado e 
concordo com a sua participação, como sujeito, no projeto de pesquisa acima 
descrito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Vanessa Mota 
Andrade  sobre os procedimentos, riscos, benefícios decorrente de minha 
participação. 
 
Tendo em vista os itens acima descritos, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa. 
 

Londrina, ......de ...................................de 2008 
 

 
_______________________________________________ 

Nome e telefone do Participante da Pesquisa 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Responsável do Participante da Pesquisa 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do Orientador 

 
 

TELEFONES: 
 
Pesquisadora: Vanessa (43) 3348-7866    (43) 9133-1531 
 
Orientadora: Inara (43) 3341-9663        (43) 9995-0381 
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ANEXO B 
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