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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo discutir a atuação da terapia ocupacional na realização das 

atividades de vida diária nos indivíduos com síndrome de down, com enfoque na estimulação da 

higiene bucal. Portanto, essa pesquisa se desenvolveu por meio de levantamentos de referencias 

bibliográficos a respeito da necessidade de buscar independência nas atividades de vida diária 

dessas pessoas. 
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SUMMARY 
 

The present work aimed to discuss the role of occupational therapy in carrying out the activities of 

daily life in individuals with Down syndrome, with a special focus on stimulation of oral hygiene. 

Therefore, this research developed through surveys of bibliographic references regarding the need to 

seek independence in activities of daily living of these people. 
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1. INTRODUÇÃO 

       A Síndrome de Down (SD) é uma doença no qual ocorre uma alteração 

cromossômica caracterizada pela presença de material genético extra no 

cromossomo 21. A manifestação desta síndrome é caracterizada por atraso nas 

funções motoras e mentais, porém ainda não se sabe a origem da doença (ALVES, 

ALVES E ANTONELI, 2010). 

        Existem três tipos de SD, ou seja, a Trissomia simples sendo considerada a 

mais comum quando a constituição genética destes indivíduos é caracterizada pela 

presença de um cromossomo 21 extra em todas as suas células; o tipo Mosaicismo 

em que as células de 46 e de 47 cromossomos estão mescladas no mesmo 

indivíduo e por ultimo, o tipo Translocação quando o material genético sobressalente 

pode estar associado à herança genética porem essa é muito rara. Neste caso, 

todas as células possuem 46 cromossomos, no entanto, parte do material de um 

cromossomo 21 adere-se ou transloca-se para algum outro cromossomo (SAMPAIO, 

2012). 

        A deficiência intelectual é uma das características mais presentes na Síndrome 

de Down devido, provavelmente, a um atraso global no desenvolvimento, que varia 

de criança para criança. Embora o QI dessas crianças seja classificado como abaixo 

da média, os pesquisadores e profissionais têm enfatizado a necessidade de se 

discutir mais sobre as habilidades das crianças deficientes intelectuais para a 

realização das atividades de vida diária (AVD), tais como vestir-se com 

independência, (SCHWARTZMAN, 2003). 

       O atendimento terapêutico ocupacional pode vir a somar como um tratamento 

capaz de desenvolver as habilidades de pessoas com Síndrome de Down em se 

tratando de atividade de vida diária e atividade de vida prática, contribuindo dessa 

forma com a melhor qualidade de vida das pessoas acometidas por esta síndrome 

(SCHWARTZMAN, 2003). 

        

2. CONTEÚDO 

        A Síndrome de Down pode afetar boa parte dos sistemas do corpo: nervoso, 

cardio respiratório, endócrino, gastrointestinal, visão audição, entre outros. 

Entretanto, a gravidade do dano varia de caso para caso, portanto nem todos os 

indivíduos afetados apresentam quadros clínicos similares. 



       Algumas características físicas, no entanto, são comuns a quase todas as 

crianças com Síndrome de Down: o formato das fendas palpebrais (inclinadas no 

sentido superior), crânio curto no sentido anteroposterior, orelhas pequenas e 

malformadas, boca entreaberta com protusão de língua, perímetro cefálico 

discretamente reduzido, pele seca e descamante, baixa estatura e alterações nos 

dedos das mãos e dos pés, mesmo que em proporções diferentes 

(SCHWARTZMAN, 2003). 

       Dentre essas características pode se destacar detalhadamente as 

características bucais dando enfoque assim, a dificuldade que o individuo com 

síndrome de down apresenta para realizar a escovação dentaria e a prevenção de 

doenças. Indivíduos com síndrome de down apresentam alterações bucais como a 

presença de pseudoprognatismo; palato duro menor e de forma ogival; 

pseudomacroglossa decorrente de hipotonia lingual; alta prevalência e 

suscetibilidade a problemas periodontais; decorrentes de erro no mecanismo outo 

imune e relação oclusal pobre; com predomínio de mordida cruzada anterior e/ou 

posterior. Esses fatores facilitam a presença de periodontite severa levando a perda 

precoce dos dentes (RODRIGUES, et al., 2011). 

       Além, disso a erupção e a esfoliação dos dentes decíduos, bem como a erupção 

dos permanentes são atrasadas, e existe elevada prevalência de bruxismo 

(TEITELBAUM, et al., 2010). 

       Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de oferecer ao indivíduo com SD 

certos cuidados específicos referentes à saúde bucal. Como a língua parece ou é, 

raramente, maior, dificulta a limpeza dos dentes. Achado habitual é uma língua 

rugosa ou sulgada e é recomendável escovar-se a região dorsal da mesma com a 

finalidade de remover bactérias e restos alimentares. Devido às anormalidades da 

mandíbula e dentes, o tratamento ortodôntico é muitas vezes necessário. O 

tratamento dentário tradicional também poderá ser mais difícil do que em crianças 

normais; porém, em boa parte dos casos, pode ser realizado sem o uso de 

anestesia geral, por um profissional habilitado, paciente e com experiência no trato 

com pacientes com deficiência intelectual (SCHWARTZMAN, 2003). 

       A higiene oral poderá ser realizada antes mesmo do surgimento da dentição, 

utilizando algodão embebido em água oxigenada de baixo volume, solução bucal 

diluída ou gel anestésico. Deverá ser aplicada uma massagem na gengiva na base 

dos dentes com algodão, gaze ou dedeira. Após cada refeição, deverá ser feita a 



assepsia dentária, prevenindo o aparecimento de cáries na dentição que ainda se 

desenvolve. A partir de dois anos, a criança poderá escovar os dentes de forma 

ativo-assistido, apresentando dificuldade no enxagüe bucal em função da diminuição 

do tônus na musculatura oral. Será um treinamento diário que aprimorará a 

coordenação mão-boca e manterá o hábito da higiene oral. Com três anos e seis 

meses a criança será capaz de enxaguar a boca e aos quatro anos, apresentará 

uma coordenação mão-boca mais aprimorada, com alguma dificuldade em dispor a 

pasta sobre a escova. A independência na higiene oral ocorrerá de forma efetiva aos 

cinco anos (SANTOS et al., 2006). 

       Vigild (1996) sugere as seguintes normas para o cuidado dental de indivíduos 

com SD: as visitas ao dentista deverão ser realizadas cerca de quatro vezes ao ano, 

iniciando-se por volta dos 18-24meses de idade e enfatizando práticas preventivas e 

orientação no sentido de se facilitar a incorporação de hábitos alimentares 

adequados. O objetivo destas visitas será de prevenir a ocorrência de cáries e 

minimizar os problemas decorrentes da doença gengival. Os responsáveis pela 

criança deverão ser instruídos no sentido de favorecer a estabelecer estas medidas.  

        

3. CONCLUSÃO 

       A terapia ocupacional pode ajudar a tornar mais divertida o ato escovar os 

dentes através de musicas e explicando a importância em realizar essa AVD, 

tornando prazerosa e sempre orientar os pais e cuidadores a supervisionar durante 

a execução, alem disso a terapia ocupacional tem como objetivo estimular hábitos 

saudáveis e a fim de promover a saúde bucal. Portanto o atendimento terapêutico 

ocupacional pode vir a somar como um tratamento capaz de desenvolver as 

habilidades de pessoas com Síndrome de Down em se tratando de atividade de vida 

diária (AVD) e atividade de vida prática (AVP), contribuindo dessa forma com a 

melhor qualidade de vida das pessoas acometidas por esta síndrome 

(SCHWARTZMAN, 2003). 
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