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síndrome de Down
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Conflito de Interesses

✓ Responsável pelo ambulatório de síndrome de Down do Hospital Israelita Albert Einstein

✓ Pesquisadora principal no estudo da Memantina e SD no Brasil – financiamento do Instituto Alana

✓ Tenho 3 filhos, o mais velho com Síndrome de Down



2017

Objetivos:

Orientar pais/ cuidadores/ profissionais da saúde sobre os cuidados específicos

de saúde da criança e do adolescente com síndrome de Down.

SD



Epidemiologia SD

Tyler C, Edman JC. Prim Care Clin Office Practice, 2004

Collins VR et al. J Pediatr, 2008

* a SD é causada pela presença de um cromossomo 21 a mais em nossas células.

população geral:  1: 800 nascimentos

300.000 pessoas com SD no Brasil (IBGE- estimado)

6 milhões de pessoas com SD no mundo

chance versus idade dos pais

70% destas crianças nascem de mães < 35 anos



SD
países desenvolvidos:

↑ diagnósticos pré-natais

↑ gestações com SD (postergar a gravidez)

↓ nascimentos com SD (interrupções)

* expectativa de vida da pessoa com SD:

1929: 9 anos

1983: 25 anos

atual: 60 anos

Epidemiologia

Tyler C, Edman JC. Prim Care Clin Office Practice, 2004

Collins VR et al. J Pediatr, 2008



SDDiagnóstico pós-natal

FENÓTIPO

clínico

Diagnóstico



SD

GENÓTIPO

cariótipo

Diagnóstico pós-natal

Diagnóstico

trissomia livre translocação



SD

Trissomia simples: 95%

Translocação: 3% (1/3 herdado)

Mosaicismo: 2%  

3 cromossomos 21: variação de uma condição humana

Diagnóstico

Diagnóstico pós-natal

* toda criança deve ter seu diagnóstico confirmado pelo cariótipo



Momento da notícia

Cuidados de saúde

Ambiente familiar 

Estimulação precoce 

Nutrição

Educação

formal – escola comum

atividade física / esportiva

Trabalho

Medicamentos (em pesquisa)

SAÚDE E AUTONOMIA

NA

VIDA ADULTA

O que faz a diferença?



CUIDADOS DE SAÚDE

SD



Condições associadas

alterações auditivas

alterações visuais: 

cataratas

erros de refração                      

cardiopatias congênitas                     

problemas da tireóide

convulsões                                    

malformações gastrintestinais      

magacólon congênito                           

distúrbios do sono                     

SD

hipotonia / def. intelectual ~ 100%

10% sem patologias associadas

o 21 a mais…

Cuidados de saúde



Condições associadas

problemas hematológicos:

anemia                                        

deficiência de ferro                   

dça mieloproliferativa transitória

leucemias    

doença celíaca                              

instabilidade atlanto-axial         

autismo                                       

hipodontia/erupcão atrasada       

doenças autoimunes: alopécia areata,     

psoríase, diabetes

SD

hipotonia / def. intelectual ~ 100%

10% sem patologias associadas

o 21 a mais…

Cuidados de saúde



CUIDADOS DE SAÚDE SD

• Diretrizes de atenção à saúde da pessoa com síndrome de Down
(Ministério da Saúde – setembro de 2012)

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/diretrizes_cuidados_sindrome_down.pdf

versão acessível: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cuidados_saude_pessoas_sindrome_down.pdf

• Clinical report – Health supervision for children with Down Syndrome

American Academy of Pediatrics – Committee on Genetics
Pediatrics volume 128, number 2, August 2011

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/07/21/peds.2011-1605

Cuidados de saúde

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/diretrizes_cuidados_sindrome_down.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cuidados_saude_pessoas_sindrome_down.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/07/21/peds.2011-1605


CUIDADOS DE SAÚDE SD

manual

cartilha acessível

(Movimento Down)



www.movimentodown.com.br

cartilhas de saúde

SD

guia de estimulação

material para novos pais

http://www.movimentodown.com.br/


SD
na maternidade

“momento da notícia"

ecocardiograma

avaliação auditiva (EOA / BERA)

avaliação visual

hemograma / triagem neonatal (TSH)

cariótipo

vacinas / palivizumabe

leite materno

orientações: pediatra e estimulação precoce
Clinical report – Health supervision for children with Down Syndrome

American Academy of Pediatrics – Committee on Genetics

Pediatrics volume 128, number 2, August 2011

Cuidados de saúde

CUIDADOS DE SAÚDE



SDCardiopatias congênitas

até 50% ecocardiograma obrigatório

mesmo se ECO fetal normal

sopro nem sempre é detectado

maior chance de hipertensão pulmonar

pode ocorrer na ausência de malformação

indicação cirúrgica mais precoce, se malformação

cardiopediatra sempre que ECO alterado

Cuidados de saúde

Venail et al. Clinical Pediatrics, 2004

Van Cleve SN, Cohen WI. J Pediatr Health Care, 2006

Clinical report – Health supervision for children with Down Syndrome

American Academy of Pediatrics – Committee on Genetics

Pediatrics volume 128, number 2, August 2011

Diretrizes de Atenção à Pessoa com síndrome de Down – MS – Brasil -2012 



SDAlterações visuais

até 70% frequência aumenta com a idade

RN: catarata e glaucoma

outras alterações:

estrabismo

nistagmo

obstrução canal lacrimal

erros de refração

ceratocone / catarata

oftalmo: nascimento / 6m / 12 m / anual

Clinical report – Health supervision for children with Down Syndrome

American Academy of Pediatrics – Committee on Genetics

Pediatrics volume 128, number 2, August 2011

Cuidados de saúde



SDAlterações auditivas

até 75%

Cuidados de saúde



SDAlterações auditivas

neurosensorial (15%) / mista (8%)

condutiva: maioria

líquido na orelha média (OMS)        

canal estreito 

cerumem / MT rígida

Maternidade:

exame da orelhinha” (EOA) em todas as crianças   

BERA – potencial evocado auditivo      

até 75%

Cuidados de saúde

Venail et al. Clinical Pediatrics, 2004

Van Cleve SN, Cohen WI. J Pediatr Health Care, 2006

Clinical report – Health supervision for children with Down Syndrome

American Academy of Pediatrics – Committee on Genetics

Pediatrics volume 128, number 2, August 2011

Diretrizes de Atenção à Pessoa com síndrome de Down – MS – Brasil -2012 



SDAlterações auditivas

avaliações: BERA / EOA

impedanciometria / audiometria / audio

comportamental

adenoidectomia / tubos de ventilação

acompanhamento:

nasc / 6m / 12m e depois anual: Diretrizes

nasc / semestral até 5 anos / anual: AAP

impacto comunicação/ aprendizado/ social

Venail et al. Clinical Pediatrics, 2004

Van Cleve SN, Cohen WI. J Pediatr Health Care, 2006

Clinical report – Health supervision for children with Down Syndrome

American Academy of Pediatrics – Committee on Genetics

Pediatrics volume 128, number 2, August 2011

Diretrizes de Atenção à Pessoa com síndrome de Down – MS – Brasil -2012 

até 75%

Cuidados de saúde



SDAlterações da tireóide

até 50 % 

Hipotireoidismo

mais comum 

congênito 1%

sintomas ocorrem lentamente / confunde clínica da SD

hipotireoidismo subclínico: se T4 nl e TSH  

tratamento controverso – se menos de 3 anos: TRATAR

tendência a considerar níveis menores de TSH como nls

impacto no crescimento e desenvolvimento

precisa ser detectado e tratado: desenvolvimento cerebral

TSH: nascimento/6m/12m/anual 

Hipertireoidismo

Cuidados de saúde

Venail et al. Clinical Pediatrics, 2004

Van Cleve SN, Cohen WI. J Pediatr Health Care, 2006

Clinical report – Health supervision for children with Down Syndrome

American Academy of Pediatrics – Committee on Genetics

Pediatrics volume 128, number 2, August 2011

Diretrizes de Atenção à Pessoa com síndrome de Down – MS – Brasil -2012 

Maternidade: triagem neonatal (exame do pezinho)

Colher TSH



SDoutras avaliações na maternidade

Hemograma:  policitemia / desordem proliferativa transitória

USG de abdome

USG de quadril

USG de cérebro

cariótipo

Cuidados de saúde



SDVACINAS

maternidade: vacinas da hepatite B e BCG 

esquema vacinal indicado pela SBP e MS                      

preferência pelo componente pertussis acelular (DTPa)             

se possível: pneumo 13  / meningo ACWY   / meningo B

com 2 anos: pneumo 23                                                                  

após 6 meses: Influenza anual

se cardiopatia ou prematuridade (< 28 sem): PALIVIZUMABE

Cuidados de saúde



SDProblemas dentários

avaliação já no primeiro ano de vida

(mesmo se não tiver dentes)

erupção dentária tardia / desordenada

falta de dentes / microdontia

menos cáries / mais periodontites

xerostomia / fissuras / queilites

oclusão alterada / mordida aberta

alteração fala / mastigação

trabalho dentista + fono

Cuidados de saúde



SDProblemas ortopédicos

instabilidade atlanto-axial: 

1 a 2% sintomáticos

raio X não é indicado como triagem - controverso

- não tem valor preditivo de risco

- mineralização óssea só após 3 anos

- posição neutra e se normal, fazer em extensão e flexão

- RM e CT mostram melhor o risco, mas não

são exames para triagem

- orientar evitar hiperextensão e flexão da cabeça

- procurar imediatamente o médico se alteração do equilíbrio, 

movimentos dos braços e pernas, controle de esfíncteres, torcicolo, dor 

no pescoço, fraqueza.  

- evitar esportes de impacto: futebol, ginástica olímpica, 

trampolim, boxe, rugby...

Cuidados de saúde



SDEspasmos infantis
(síndrome de West)

tipo de epilepsia rara, porém, é mais comum nos bebês com SD

6 meses a 1 ano

EEG: hipsarritmia

diagnóstico pode ser demorado / confundem com DRGE / ”é do Down”

se não tratada: comprometimento neurológico

tratamento: ACTH / Vigabatrina (Sabril)

Cuidados de saúde



SDProblemas digestivos

doença auto-imune / mal absorção / desnutrição

HLA-DQ2 / HLA-DQ8 / Ac anti-transglutaminase / IgA

bx do intestino delgado (diagnóstico definitivo)

exclusão do glúten da dieta

sem evidência para exames de triagem em assintomáticos

Constipação

megacólon congênito

dieta pobre em fibras e líquidos

hipotonia / hipotireoidismo

Cuidados de saúde

Doença celíaca



SDDistúrbios do sono

50 - 75%

apnéia obstrutiva do sono (SAOS)

roncos / sono agitado / despertar frequente /

posições esdrúxulas / apnéia / sonolência diurna

face achatada / via aérea estreita

hipotonia / adenóides / amígdalas / obesidade

crescimento, comportamento, aprendizado

hipertensão pulmonar / complicações cardíacas

polissonografia* aos 4 anos (AAP) / em qualquer 

idade se houver sintomas (mesmo em bebês!)

adenoamigdalectomia / CPAP/ estimulador do

nervo hipoglosso (em pesquisa)

Cuidados de saúde

DSMIG. www.dsmig.org.uk, 2001

Bandla H, Splaingard M. Pediatr Clin N Am, 2004

Shot SR. Arch Otolaryngol Head Neck Surgery, 2006

Bassel JL et al, Am J Med Genet Part A, 2015

http://www.dsmig.org.uk/


SDDoenças autoimunes

Cuidados de saúde

psoríase

vitiligo





Nutrição



SD
início da vida

Amamentação: leite materno

adequação de tônus

vínculo mãe-filho

imunidade

(às vezes precisa ser acordado - 7 a 10 mamadas/dia)

Atenção ao ganho de peso e hidratação

Incoordenação da deglutição

Doença do refluxo gastro-esofágico

Alimentação complementar: por volta dos 6m  

– variada e rica em nutrientes

NUTRIÇÃO



SD
Hábitos saudáveis: dieta variada

rica em fibras

hidratação

SEM DAR GULOSEIMAS / EVITAR INDUSTRIALIZADOS

Prevenção da obesidade : calorias / metabolismo basal

atividade física

tempo de tela

(ganho excessivo de peso na infância tardia e adolescência)

Vitaminas / Suplementos / Antioxidantes

(evidência?)

Epigenética

Gráficos específicos* 
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2015/10/21/peds.2015-1652.full.pdf

http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome/growth-charts.html

toda a vida

Nutrição

NUTRIÇÃO

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2015/10/21/peds.2015-1652.full.pdf
http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome/growth-charts.html


Estimulação precoce



SDESTIMULAÇÃO PRECOCE

Conjunto de programas especializados que tem como objetivo 

maximizar as habilidades das crianças: motoras, psicológicas, 

cognitivas, linguagem, sociais.

NÃO SOBRECARREGAR A AGENDA

Podem incluir:

fisioterapia

fonoaudiologia

terapia ocupacional

psicopedagogia

outras

Intervenções possíveis



SDFONOAUDIOLOGIA

comunicação, voz, audiologia, motricidade orofacial

respiração, deglutição, sucção, mastigação

evolução da dieta: consistência / colher / copo /sucção

linguagem expressiva / receptiva

fase de expressão por gestos mais prolongada

Estimulação essencial

FISIOTERAPIA

impacto no desenvolvimento motor 

cardiopatia não é contra-indicação formal

evitar movimentos compensatórios anormais decorrentes de:

- hipotonia

- frouxidão ligamentar

- força diminuída

- braços e pernas curtos

exercícios e orientações incorporados ao cotidiano

ATIVIDADE FÍSICA



SDTERAPIA OCUPACIONAL

habilidades da criança

melhor resposta / material de interesse

atividades de vida diária

atividade motora fina

performance escolar / adaptação de atividades e mobiliário

brincar

estimulação sensorial / visomotora

Estimulação essencial

Estimulação sensorIal, propriocepção, sistema vestibular, visão



SD
13º ano 

distúrbios do sono

distúrbios nutricionais / IMC

tireóide (anual / autoimunidade – dosar Ac)

hemograma (anual)

exame dentário 

audição: otite média com efusão – anual/bianual

visão: ceratocone (5% a 8%) - bianual

ECO: se sintomas de cansaço/fadiga

alterações comportamentais / socialização

autocuidados / higiene / pele seca

idade adulta

Cuidados de saúde



13º ano idade adulta

puberdade / picos hormonais / adolescência

estirão mais tardio e menor 

sexualidade semelhante a outros jovens

amizades / progressão escolar / trabalho

educação sexual / contracepção / abuso sexual

ginecologista se sexualmente ativas / prevenção

comportamentos sociais

treinamentos vocacionais / vida independente

“declínio mental” pode acontecer

Cuidados de saúde



PESQUISAS EM COGNIÇÃO           

SD
Intervenções possíveis



Pesquisas em síndrome de Down

cognição: atualmente é o que pode limitar o potencial das pessoas com SD, 

portanto, é razoável que se procurem substâncias que possam otimizar o 

aprendizado e a memória, o que pode determinar melhor qualidade de vida,

além da possiblidade de impedir as alterações neurodegeneretivas. 

modelos animais (rato Ts65Dn – trissomia do cromossomo 16)

clínicos: adolescentes e adultos com SD

Genes: no ano 2000 mapeamento do cromossomo 21 (310 genes)

quais são ?   “região crítica”

como influenciam a cognição / degeneração neuronal?

que drogas podem inibir estas ações?

Medicamentos

Costa ACS, Scott-McKean JJ, 2013 CNS Drugs 27:679-702



Pesquisas em síndrome de Down

Modelos experimentais:

SOD1 e agentes antioxidantes

APP e inibidires de secretase

DYRK1A e epigalogalectina galato (EGCG)

GIRK2 e fluoxetina

Agonistas dos receptores adrenérgicos

Modulação dos receptores GABA A e GABA B

Fatores de crescimento de nervos (NGF) e outros neurotróficos

Agentes anticolinesterásicos (AChE)

Antagonistas dos receptores NMDA

Medicamentos

Costa ACS, Scott-McKean JJ, 2013 CNS Drugs 27:679-702

Pssst….
Ei você!!

Estou falando com você…

Quero te contar um 

segredinho!!

Uma sociedade negativa

vai afetar minha qualidade

de vida de uma maneira 

que a sindrome de Down 

nunca irá!



Pesquisas em síndrome de Down

Estudos clínicos:

Terapia antioxidante

Anticolinesterásicos

Epigalogalectina

RG1662

Memantina

Medicamentos

Lott IT. (2012.) Antioxidants in Down syndrome. Biochim Biophys Acta, May;1822(5): 657-63.



Pesquisas em síndrome de Down

Medicamentos



Síndrome de Down e Envelhecimento/Doença de Alzheimer (DA)

- Diminuição da expressão do gene Dyrk 1A

- Biomarcadores para DA: exames de imagem, proteína beta-amilóide

plasmática, neuroinflamação

- Neprilisina : enzima que degrada a proteina beta-amilóide e sua atividade é 

diminuída pela atividade do Dyrk 1A  

- Tomografia com emissão de protons: mede o acúmulo de beta-amilóide no 

cérebro

- Relação entre epilepsia no adulto e demência

- Expressão aumentada de COX2

Síndrome de Down e Terapia na gestação – crescimento cerebral/conectividade interneuronal

- Fluoxetina: Universidade do Texas – estudo clínico piloto

- ALGERNON (altered generation of neurons) : Universidade de Kyoto –

estudo pré-clinico

- Epigalogalectina / Colina 



SDSites recomendados

internacionais 

www.dsmig.org.uk: Down Syndrome Medical Interest Group

http://dsrf.org: Down Syndrome Research Foundation

www.ndsccenter.org: National Down Syndrome Congress

www.ndss.org: National Down Syndrome Society

www.sindromedown.net: Federação Espanhola de SD

www.down21.org/index.asp: Fundação Iberoamericana Down 21

http://revistadown.downcantabria.com/: Revista Down Cantabria

http://www.dsmig.org.uk/
http://dsrf.org/
http://www.ndsccenter.org/
http://www.ndss.org/
http://www.sindromedown.net/
http://www.down21.org/index.asp
http://revistadown.downcantabria.com/


SDSites recomendados

nacionais

www.movimentodown.org.br: portal Movimento Down

www.fsdown.org.br: Fundação Síndrome de Down (Campinas)

www.apaesp.org.br: APAE São Paulo

www.reviverdown.org.br: Associação Reviver Down (Curitiba)

http://www.movimentodown.org.br
http://www.fsdown.org.br/
http://www.apaesp.org.br/
http://www.reviverdown.org.br/


UUUUHUU
ACABOU !!


