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RESUMO 

Uma alimentação saudável e equilibrada eleva a qualidade de vida dos indivíduos. A Síndrome de Down 

(SD) torna seu portador mais letárgico, diminuí o tônus muscular e a força, causando moleza e flacidez. 

Apresentam também características metabólicas que os tornam mais vulneráveis ao aparecimento de 

doenças relacionadas ao estado nutricional. Sendo assim, a presente pesquisa tem por objetivo demonstrar 

a importância da orientação nutricional para os portadores de SD, que são mais dependentes de outras 

pessoas, principalmente quando mais jovens. Neste contexto, pretende-se demonstrar que a orientação 

nutricional deve ser realizada aos responsáveis do bebê diagnosticado com SD, como fator determinante 

para aprimorar a expectativa evolutiva do indivíduo, além de promover mais saúde e disposição física. O 

artigo é uma revisão bibliográfica realizada entre março e agosto de 2020. Pode-se identificar que uma 

dieta rica em antioxidantes, fibras e líquidos melhoram o sistema imunológico e auxiliam no processo 

digestivo. 
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ABSTRACT 

 
A healthy and balanced diet increases the quality of life of individuals. Down Syndrome (DS) makes its 

carrier more lethargic, decreases muscle tone and strength, causing slackness and sagging. They also have 

metabolic characteristics that make them more vulnerable to the appearance of diseases related to 

nutritional status. Therefore, this research aims to demonstrate the importance of nutritional guidance for 

people with DS, who are more dependent on other people, especially when they are younger. In this 

context, it is intended to demonstrate that nutritional guidance should be given to the parents of the baby 

diagnosed with DS, as a determining factor to improve the individual's evolutionary expectation, in 

addition to promoting more health and physical disposition. The article is a bibliographic review carried 

out between March and August 2020. It can be identified that a diet rich in antioxidants, fibers and fluids 

improves the immune system and helps in the digestive process. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A Síndrome de Down (SD) é definida como anomalia cromossômica genética 

que propicia diversas alterações no organismo, na qual pode ser diagnosticada durante 

acompanhamento pré-natal, através de exames realizados no primeiro ou segundo 

trimestre da gestação. O portador dessa síndrome apresenta 47 cromossomos por célula, 



 

 

sendo um cromossomo a mais no par 21, ao contrário do indivíduo sem essa anomalia, 

que apresenta 46 cromossomos por célula, agrupados em 23 pares (SILVA, 2002; 

DANTAS et.al., 2017). 

Em seu estudo, a cerca da alimentação de crianças com SD, Aquino (2013), 

mostra que a questão da aprendizagem sobre alimentação saudável é importante desde 

os primeiros anos de vida, sendo fundamental para qualquer pessoa, porém, os 

resultados são ainda mais importantes para as crianças com síndrome de Down, levando 

em conta que elas nascem com hipotonia, ou seja, possuem uma diminuição do tônus 

muscular e da força, causando moleza e flacidez, e por serem mais letárgicas, tendem a 

gastar menos energia do que outras crianças, podendo desenvolver obesidade ao longo 

da vida. Além disso, a hipotonia também pode levar à constipação intestinal crônica, 

uma vez que o tecido muscular do intestino grosso não consegue realizar os 

movimentos peristálticos com força o suficiente para expelir as fezes. Sendo assim, o 

consumo alimentar correto e saudável ao longo da vida irá contribuir para atenuar 

quadros de constipação, bem como combater a tendência ao envelhecimento precoce, 

outra característica frequente em pessoas com essa síndrome. 

Diante do exposto, como seria possível atingir o paciente com SD, para ter uma 

alimentação mais funcional? Ressaltando que um portador de SD já nasce com essa 

síndrome e a mesma não tem cura, sendo assim, educação alimentar deve ser realizada 

com os familiares e/ou responsáveis desde o nascimento, começando na primeira 

refeição, sendo através do aleitamento materno ou alimentação complementar, e 

seguindo no decorrer de seu desenvolvimento, afinal, bons hábitos alimentares se 

constroem em casa desde o início da alimentação.  

Sendo assim, o presente artigo tem por objetivo comprovar a importância da 

orientação nutricional para familiares e/ou cuidadores de portadores de SD, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida para esses indivíduos.  

Para o desenvolvimento do artigo, foi realizado um levantamento bibliográfico 

sobre o tema em livros, periódicos on-line e impressos, e a base de dados científica 

Scielo. A pesquisa foi desenvolvida entre março e agosto de 2020. 
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2 – DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Compreendendo a Síndrome de Down 

 

Desde 1959, quando foi comprovada a existência de um cromossomo extra na 

constituição cromossômica dos indivíduos com SD, várias foram as descobertas sobre o 

seu quadro clínico, que é bastante conhecido, hoje. A Síndrome de Down (SD) é “uma 

cromossomopatia, ou seja, uma condição, cujo quadro clínico global é explicado por um 

desequilíbrio na constituição cromossômica (no caso, a presença de um cromossomo 21 

(SILVA, 2002; MATA, 2012).  

Por ser considerado um acidente genético, pode ocorrer em qualquer gestação, 

independentemente da idade, embora alguns fatores tenham sido apontados como 

influenciadores, como idade materna e paterna, a exposição de exames de raios X e 

disposição para hereditariedade (SAMPAIO; FREITAS, 2014).  

Seguindo de estudo realizado por Silva (2002), sobre as características da SD, a 

deficiência mental é uma das características mais presentes 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 mentais para a realização das atividades de vida diária, tais como 

andar, vestir-se, alimentar-se com independência, aprender a ler, entre outras atividades, 

ao invés de destacá-lo como uma medida importante do grau de comprometimento.  

A SD não é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa, uma alteração 

genética, e não impossibilita o indivíduo de desenvolver. Entretanto, como esta 

condição está associada a algumas questões de saúde devem ser observadas desde o 

nascimento da criança e ter acompanhamentos por diversos profissionais da área da 

saúde e também da educação (STRAY-GUNDERSEN, 2007). 

 

 

2.2 Acompanhamento nutricional de pacientes com Síndrome de Down 

 



 

 

Os portadores de SD apresentam características metabólicas que os tornam mais 

vulneráveis ao aparecimento de doenças relacionadas principalmente ao seu estado 

nutricional. Dessa forma, a aplicação de métodos adequados para a avaliação nutricional 

dessa população é de extrema importância para lhes garantir a manutenção da saúde, 

pois fornece subsídios para: avaliar a presença de riscos para desenvolver doenças e 

implementar adequada intervenção nutricional. sendo fundamental para garantir 

longevidade com qualidade (PRADO, et al., 2009). 

Ainda na concepção Prado et al. (2009), tendo um bom acompanhamento 

nutricional a obesidade e outras doenças comumente associadas à SD podem ser 

prevenidas.  Sendo assim, a terapia nutricional deve ser individual, baseada em dados 

clínicos e laboratoriais, pois hábitos nutricionais definidos por erros dietéticos são os 

principais fatores do desenvolvimento de obesidade nesta população.  

 

2.3 O papel da família na educação alimentar 

 

Conforme Vygotsky (1994, APUD RAMOS 2011), o ambiente familiar é 

mutável e dinâmico, exercendo um papel variado no desenvolvimento infantil, 

dependendo da idade da criança. À medida que está se desenvolve seu ambiente 

também muda, e, consequentemente, a sua forma de relação com este meio se altera. 

Mas, o ambiente referido não é apenas o ambiente do lar da criança, mas também outros 

ambientes que ela começa a frequentar em cada momento de sua vida.  

As famílias com crianças portadoras de SD têm uma sobrecarga adicional em 

todos os níveis: social, psicológico, financeiro e, também, nos cuidados com a criança, 

inclusive em sua alimentação. Essa sobrecarga pode estar relacionada aos sentimentos 

de ansiedade e incerteza quanto à sobrevivência da criança, ao seu desenvolvimento, ao 

cuidado em longo prazo e ao próprio impacto desse cuidado sobre a vida pessoal da 

mãe. Estes fatores podem causar um senso de limitação e restrição, resultante de um 

compromisso prolongado e crônico de cuidado. Em um estudo com famílias de crianças 

com SD, foi relatada a sensação de sentimento de mais sobrecarga que os pais de 

crianças com desenvolvimento normal. Assim, a sobrecarga parece tornar-se mais um 

aspecto desencadeante do estresse e/ou de sentimentos vivenciados pelos genitores de 

crianças (SILVA, 2002). 



 

 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que a alimentação saudável é essencial para todas as pessoas. Porém, 

para os portadores SD, a diferença é ainda maior, a orientação nutricional indicada é que 

uma dieta rica, principalmente, em Zinco, Selênio e Ômega 3, pois são antioxidantes e 

melhoram o sistema imunológico, e também rica em fibra e líquidos, como água ou 

suco natural. Lembrando que a pessoa com Down tem a musculatura mais molinha e 

algumas vezes não tem força para expelir as fezes, a fibra vai aumentar o fluxo do trato 

gastrointestinal e, combinada com a água, vai ajudar a fazer esse movimento, além de 

aumentar a saciedade e evita o consumo de muitas calorias. 

É necessário orientar a família para que a criança além da alimentação adequada 

pratique atividades físicas, assim ela irá interagir com outras pessoas e fortalecer a 

musculatura.  
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