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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil antropométrico de um grupo de 

pessoas com síndrome de Down (SD), estabelecendo correlações entre as 

variáveis de índice de massa corporal (IMC), circunferência de cintura (CC), 

relação cintura-quadril (RCQ), percentual de gordura (%G) estabelecida a partir 

da bioimpedância (BIA) e das medidas de dobras cutâneas (DC), com o pico de 

fluxo expiratório (PFE) e características do sono. Participaram do estudo 63 

indivíduos com SD, de ambos os sexos com faixa etária compreendida entre 11 

e 25 anos, vinculados a instituições de assistência à pessoa com SD. Foram 

coletados dados de peso, estatura, CC, circunferência de quadril, DC, %G por 

meio da bioimpedância, PFE e características do sono a partir do questionário 

Children Sleep Habits Questionnaire aplicado aos pais dos participantes. Os 

dados foram analisados por meio do teste de correlação de Pearson. Todas as 

variáveis de composição corporal apresentaram importante tendência de 

excessiva concentração de gordura assim como forte correlação entre si. A RCQ 

apresentou elevados índices para risco de desenvolvimento de doença 

coronariana e correlação com variáveis de composição corporal apenas para o 

sexo masculino. O PFE apresentou resultados semelhantes a outros estudos 

com SD, evidenciando valores inferiores se comparados à população com 

desenvolvimento típico, porém a correlação entre as variáveis de composição 

corporal apenas se apresentou para o sexo masculino. As características do 

sono mostraram resultados que sugerem a presença de distúrbios do sono com 

número elevado de indivíduos classificados acima da nota de corte, no entanto a 

correlação com as variáveis de composição corporal somente foram observadas 

no sexo feminino. Acredita-se que a escassez de estudos, testes e índices de 

referência específicos para a população com SD é um importante fator que pode 

interferir de maneira direta na análise do dados. Nenhum índice de composição 

corporal deve ser utilizado de maneira isolada e todos os resultados devem ser 

analisados com critério e de maneira cuidadosa afim de que não sejam super ou 

subestimados.   

 

 

Descritores: Síndrome de Down; Antropometria; Composição Corporal; Testes 

de Função Respiratória; Sono.  



 
 

ABSTRACT 

The aim of this study was to characterize the anthropometric profile of  a group of 

people with Down syndrome (DS), establishing correlations between body mass 

index variables, waist circumference, waist-hip ratio, body fat percentage 

established as from the bioelectrical impedance and skinfold measurements, with 

the peak expiratory flow and sleep characteristics. The study included 63 

individuals with DS, of both sexes with age between 11 to 25, linked to DS care 

institutions. Data was collected: weight, height, waist circumference, hip 

circumference, body fat percentage by bioelectrical impedance and skinfold, peak 

expiratory flow and sleep characteristics from the Children Sleep Habits 

Questionnaire administered to the parents of the participants. Data were 

analyzed using Pearson's correlation test. All body composition variables showed 

marked tendency to excessive concentration of body fat with strong correlation. 

Waist-hip ratio presented high levels for risk of developing coronary heart 

disease and correlation with body composition variables for males only. The peak 

expiratory flow had similar results to other studies on DS with lower values 

compared to people with normal development but the correlation between body 

composition variables performed for males only. The characteristics of sleep 

showed results that suggest presence of sleep disorders with a high number of 

individuals classified above the cut-off point but the correlation with the body 

composition variables were observed in women only. It is believed that the lack of 

studies, specific reference tests and rates for the DS population is an important 

factor that can directly interfere in the data analysis. No composition index should 

be used in isolation and all results should be treated with discretion and careful 

manners in order that they are not over or underestimated. 

 

 

 

Keywords: Down Syndrome; Body Mass Index; Anthropometry: Body 

Composition; Sleep; Respiratory Function Tests  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros estudos sobre a Síndrome de Down (SD) datam de 1866, 

quando o Dr. John Langdon Down descreveu em seus relatos as características 

fenotípicas deste quadro bastante específico. No entanto, sua etiologia genética 

foi identificada apenas em 1959, pelo francês Jérôme Lejeune, sendo de todas 

as síndromes genéticas, considerada a mais comum na raça humana (DOWN, 

1886; NUSSBAUM; MCLNNES; WILLARD, 2002).  

São diversas as características comuns às pessoas com essa síndrome, 

tais como hipotonia generalizada, atraso global do desenvolvimento, presença de 

cardiopatias e afecções respiratórias frequentes, além de problemas metabólicos 

e alterações ortopédicas. Nesse estudo, pretende-se destacar dentre as 

peculiaridades físicas dessas pessoas, a prevalência elevada de sobrepeso e 

obesidade que são descritas com base na composição corporal (MOREIRA; El -

HANIB; GUSMÃO, 2000; MUSTACCHI, 2000; COOLEY; GRAHAM, 2000; 

CUNNIF et al., 2001; WILLARD, 2002; CASTRO, 2005; PUESCHEL, 2007, 

GRILLO et al., 2009; NUSSBAUM; MCLNNES; WILLARD, 2002; RIBEIRO; 

RODRIGUES, 2010).  

 As discussões relacionadas às temáticas do sobrepeso e/ou obesidade se 

destacam por remeter a relação deste quadro a fatores que contribuem de forma 

direta ao aumento do risco em desenvolver doenças coronarianas como infarto 

agudo do miocárdio, hipertensão arterial, além de diabetes, doenças 

pulmonares, alguns tipos de câncer, problemas renais, doença da vesícula bi liar, 

problemas nas articulações, músculos e alterações endócrinas. Tais fatos se 

evidenciam normalmente a partir da adolescência o que por sua vez pode 

contribuir para a diminuição da qualidade e da expectativa de vida dessas 

pessoas (PUESCHEL, 2007; MARTIN; MENDES; HESSEL, 2011). 

 Sendo assim, torna-se cada vez mais importante e necessário entender os 

efeitos do acúmulo excessivo de gordura corporal em pessoas com SD, em 

especial em estudos realizados com crianças e adolescentes (GIUGLIANO; 

CARNEIRO, 2004). 

 Crianças com SD possuem características do aparelho respiratório bastante 

peculiares como conseqüência de vários fatores que, associados, levam ao 

desenvolvimento de anormalidades que afetam a função pulmonar. Dentre as 
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mais comumente observadas pode-se destacar a hipotonia muscular 

generalizada responsável por gerar alterações na caixa torácica, redução da 

força muscular respiratória, redução da capacidade e volume pulmonar, 

obstrução das vias aéreas superiores. Estes fatores somados à presença da 

obesidade, frouxidão ligamentar e sedentarismo, levarão estas pessoas a 

desenvolver doenças das vias respiratórias inferiores, hipertensão pulmonar, 

hipoplasia pulmonar, apnéia obstrutiva do sono, infecções respiratórias, sendo 

estas decorrentes do acúmulo de secreção gerado pelo reduzido potencial 

bronco espástico, favorecendo a proliferação bacteriana (MUSTACCHI; 

ROZONE, 1990; MCGROTHER; MARSHALL, 1990; OTTO, 1998; SOARES et 

al., 2004; POLICARPO; SANTOS, 2010). 

 Inicialmente acredita-se que a avaliação da composição corporal seja 

fundamental, uma vez que a obesidade, em função da elevada presença de 

tecido adiposo principalmente na região do tronco, seja fator de risco por 

representar uma carga constante sobre o sistema respiratório. Estudos que 

demonstram as principais alterações em indivíduos obesos indicam que a 

diminuição da complacência da caixa torácica e pulmonar, diminuição da 

excursão diafragmática, redução da capacidade vital forçada (CVF) e diminuição 

da capacidade de difusão do dióxido de carbono (CO2) podem ser fatores 

complicadores da condição respiratória (PELOSI et al., 1998).  

Estudos sobre as correlações existentes entre a composição corporal e a 

força muscular respiratória têm demonstrado que a obesidade está diretamente 

relacionada às alterações na mecânica respiratória e estas são causadas pelo 

excessivo acúmulo de gordura no tronco, mais especificamente no gradil costal, 

diafragma e abdômen o que faz com que ocorra uma redução na complacência 

da caixa torácica acompanhada da diminuição da excursão diafragmática. 

(MCGROTHER; MARSHALL, 1990; SCANLAN; WILKINS; STOLLER, 2002; 

SANTIAGO et al., 2008). 

 Considera-se ainda importante, quando se estuda os transtornos respiratórios 

e sua associação com características da composição corporal, a avaliação das 

características do sono de pessoas com SD, uma vez que o quadro de hipotonia 

muscular, combinado com o quadro de obesidade contribui de forma direta para 

o surgimento da apneia obstrutiva do sono, que é conseqüência da obstrução 

das vias aéreas superiores, diminuindo a ventilação pulmonar com redução da 
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entrega de O2 (SOARES et al., 2004). Além disso, sabe-se que as alterações no 

padrão do sono têm um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas. 

Este fato se potencializa quando consideramos crianças e adolescentes com SD, 

uma vez que estes efeitos irão refletir de maneira bastante negativa nas funções 

cognitivas, no desempenho escolar e de comportamento, fatores estes que 

afetarão também seus pais e/ou cuidadores assim como professores e colegas 

(GOZAL, 1998).  

 Considerando essas características, torna-se relevante investigar possíveis 

relações entre esses fatores, com o intuito principal da promoção de saúde e 

bem estar para essa população. 

 Acredita-se que os dados encontrados na literatura, que apontam a existência 

de correlação entre os valores elevados de índice de composição corporal (IMC) 

e de relação cintura quadril (RCQ) com valores de força muscular respiratória 

abaixo da normalidade em pessoas com síndrome de Down, serão reforçados 

quando comparados os dados de percentual de gordura, capacidade respiratória 

e características do sono em crianças e jovens, fato este que poderá contribuir 

no sentido de alertar para estas características de forma precoce. 

 

 



15 
 

2 OBJETIVO 

 

Este estudo teve como objetivo caracterizar o perfil antropométrico de um 

grupo de pessoas com SD, estabelecendo correlações entre as variáveis de 

índice de massa corporal (IMC), circunferência de cintura (CC), relação cintura-

quadril (RCQ), percentual de gordura (%G) estabelecida a partir da 

bioimpedância (BIA) e das medidas de dobras cutâneas (DC), com o pico de 

fluxo expiratório (PFE) e as características do sono. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Descrever os valores para sobrepeso e obesidade relacionados ao 

IMC 

 Descrever os valores para %G para essa população, por meio da 

BIA e das medidas de DC; 

 Apontar riscos para desenvolvimento de doença coronariana por 

meio de medidas de CC e cálculo de RCQ; 

 Descrever os valores de PFE para essa população; 

 Descrever as características do sono para os participantes a partir 

de questionário aplicado aos cuidadores; 

 Apresentar e discutir as correlações propostas indicando as 

limitações para cada medida e instrumento utilizado com esta 

população. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura será focada em aspectos descritivos da SD 

relacionados à composição corporal, capacidade respiratória e das características 

do sono. 

 

3.1 Síndrome de Down 

 

Os relatos acerca da SD estão presentes na literatura há muitos anos, 

com os primeiros registros datados, em relação a sua presença na história da 

humanidade, em meados do século XIX. Esses registros incluem pinturas entre 

os anos de 1431 e 1678, nas quais crianças com SD eram retratadas com seus 

traços típicos. Outros relatos incluem a descrição dessas pessoas com enfoque 

nas características fenotípicas, com ênfase nos déficits intelectuais, com o uso 

de termos hoje não mais empregados como “idiotas do tipo mongolóide” ou 

“cretinismo furfuráceo” (BOFF; CAREGNATO, 2008; SCHWARTZMAN, 2009). 

Em 1866, o médico inglês John Langdon Down passou a descrevê-la de 

maneira mais específica. Estas observações tiveram início com os internos de 

um hospital psiquiátrico, onde foram identificadas evidências de que entre os 

doentes mentais havia grupos com características distintas. Associado a isso, 

Langdon Down observou que mesmo pais europeus geravam crianças com 

aparência oriental e estas, mais especificamente parecidas com crianças 

originárias da Mongólia. Por este motivo, surgiu a denominação “mongolismo”, 

tendo como origem seus relatos evidenciando as características fenotípicas, 

sobretudo as diretamente ligadas aos aspectos físicos (DOWN, 1866; 

NUSSBAUM; SILVA; FERREIRA, 2001; MCLNNES; WILLARD, 2002; SILVA; 

DESSEN, 2002; KOZMA, 2007). 

Apenas por volta de 1932, Waardenburg, um oftalmologista holandês, 

começou a discutir que a SD poderia estar ligada a erros cromossômicos. Em 

continuidade, diversos estudos contribuíram para a evolução das discussões 

acerca desta síndrome, porém, foi somente em 1959, que o médico geneticista 

francês Jérôme Lejeune, descobriu, por meio de suas observações relacionadas 

ao cultivo de células de pessoas com SD, a presença de um cromossomo a mais 

e apenas após isso o mesmo médico percebeu que se tratava do cromossomo 
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21. Em conseqüência desta descoberta pode-se evoluir ainda mais e então 

descrever variações desta mesma síndrome, a translocação e o mosaicismo 

(STRAY-GUNDERSEN, 2006; BOFF; CAREGNATO, 2008; SCHWARTZMAN, 

2009). 

Esta síndrome recebeu diversas denominações, entre as quais se pode 

destacar: imbecilidade mongolóide, idiotia mongolóide, cretinismo furfuráceo, 

acromicria congênita, criança mal-acabada, criança inacabada e mongolismo. No 

entanto, a partir de 1965, em função de muitas críticas a respeito, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) decidiu extinguir estes termos e apenas utilizar em 

suas publicações o termo síndrome de Down, ou trissomia do 21 

(SCHWARTZMAN, 2009).  

De maneira bastante básica a SD é conhecida como uma anomalia 

genética, conseqüência de uma falha na divisão celular. Paralelamente, pode-se 

citar que nada do que é feito antes e/ou durante a gravidez tem efeito sobre o 

desenvolvimento desta síndrome, posto isto, os pais não tem responsabilidade 

alguma em seu surgimento (STRAY-GUNDERSEN, 2006). 

No entanto, existem muitas especulações geradas por estudos, onde se 

aponta a presença de maior probabilidade para o nascimento de crianças com 

SD quando existe elevada exposição à radiação. Esta informação tem sua 

origem em estudos realizados na Inglaterra, onde foi associado, um número 

maior de nascimentos de crianças com SD em regiões onde se faziam testes 

nucleares e por isso uma exposição expressiva à radiação (SILVA; DESSEN, 

2002). 

O que realmente se sabe é que, em meio às diversas alterações 

cromossômicas, a SD é uma das que se destaca por ter um dos maiores valores 

de incidência, com cerca de 1 para cada 800 a 1000 nati vivos e por estar 

presente em todas as classes sociais, etnias e países do mundo (DOWN, 1886; 

MOREIRA; El-HANIB; GUSMÃO, 2000; CDC, 2006; PUESCHEL, 2007; 

MENDONÇA; PEREIRA, 2008; NETO; PONTES; FERNANDES FILHO, 2010). 

Por outro lado existem evidências apresentadas em estudos, onde o 

avanço da idade das mulheres pode representar uma maior predisposição para o 

desenvolvimento da SD em seus bebês. Como justificativa é apresentado o fato 

de que o processo de formação dos óvulos acontece ainda dentro do ventre da 

sua mãe e tem sua conclusão momentos antes da ovulação. Sendo assim eles 
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“envelhecem” concomitantemente à mulher e, desta forma, “este longo período 

de espera” pode de alguma maneira proporcionar a possibilidade de apresentar 

relativa dificuldade no processo de separação cromossômica e então resultar no 

desenvolvimento de um óvulo com 22 cromossomos, que não irá sobreviver, e 

outro com 24 cromossomos e este em condições de ser fertilizado. Assim sendo, 

quanto maior a idade da mulher, maior a probabilidade de vir a ter um filho com 

SD (SILVA; DESSEN, 2002; STRAY-GUNDERSEN, 2006). 

Em relação aos processos de formação e envelhecimento de 

espermatozóides, como estes acontecem por toda a vida adulta do homem, 

acredita-se que a probabilidade da situação supracitada acontecer é inferior, 

girando em torno de 10% a 15% (STRAY-GUNDERSEN, 2006). 

De uma forma bastante sólida sabe-se que os seres humanos de 

desenvolvimento típico possuem 23 de pares de cromossomos, resultando em 

um total de 46 cromossomos, porém nos seres humanos com SD algumas 

alterações podem acontecer. Apesar de ser bastante difundido que a SD se trata 

da trissomia do cromossomo 21 e esta alteração normalmente é ocasionada no 

momento da divisão celular, nem todas as suas representações têm a mesma 

origem ou forma, podendo se evidenciar de três maneiras distintas. 

São elas: 

- Não-disjunção do cromossomo 21, onde ocorre uma divisão 

cromossômica de forma errada durante a meiose o que por sua vez resulta em 

um zigoto que possui em sua formação três cromossomos 21, em conseqüência 

o cromossomo extra é retransmitido para cada nova célula, ao final do processo 

cada uma das células do indivíduo irá conter este cromossomo 21 extra. Este 

formato da SD pode ser responsável por cerca de 90% dos casos e comumente 

conhecido por trissomia do cromossomo 21. 

- Translocação, apresentada quando um cromossomo extra se separa 

durante o processo de meiose e em seguida se liga a outro cromossomo, esta 

ligação ocorre geralmente aos cromossomos 14 ou 21, quando da ocorrência 

desta forma denomina-se trissomia do cromossomo 21 por translocação. Esta 

variação pode estar presente ou ser responsável por cerca de 3% a 4% dos 

casos.  

- Mosaicismo, que se trata de um formato mais raro de desenvolvimento, 

onde por algum motivo a divisão imperfeita, ao contrário das outras formas, 
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acontece após a fertilização em alguma das primeiras divisões celulares. Este 

fato faz com que apenas algumas células do embrião possuam a trissomia do 

cromossomo 21. Fundamentalmente, essa diferença faz com que o indivíduo 

carregue uma quantidade menor de características da SD. Esta rara formação 

pode estar presente em aproximadamente 1% dos casos (BEIGUELMAN, 1982; 

HAYES; BATSHAM, 1993; SOUZA, 2001; SILVA; FERREIRA, 2001; SILVA; 

DESSEN, 2002; BISSOTO, 2005; STRAY-GUNDERSEN, 2006; PUESCHEL, 

2007; KOZMA, 2007; ORNELAS; FRANCA; BOFF, 2008; SILVA et al., 2009; 

FERRAZ; ARAUJO; CARREIRO, 2010; ANGÉLICO; PRETTE, 2011). 

Nas figuras 1 e 2 estão representadas imagens dos cariótipos de uma 

pessoa sem a SD e outra com a SD, respectivamente. 

 
     Figura 1 - Cariótipo de uma pessoa sem a SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Cariótipo de uma pessoa com a SD, 
causada por não disjunção. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente pode-se detectar e diagnosticar a SD ainda no período 

gestacional, por volta da 9ª semana de gestação por meio de exame do 

Fonte: Stray-Gundersen (2006) 

Fonte: Stray-Gundersen (2006)  
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vilocorial, ou entre as 16ª e 18ª semanas pela amniocentese. No entanto, o 

método mais seguro para o diagnóstico da SD é realizado por análise 

citogenética do cariótipo. Apesar destes fatos, uma vez diagnosticada a 

presença da síndrome, nada pode ser feito para corrigir e/ou reverter este 

quadro (ORNELAS; SOUZA, 2001; SILVA; DESSEN, 2002). 

Nos estudos desenvolvidos sobre a SD observa-se que, quase sempre, 

inúmeras características bastante peculiares são descritas e dentre elas 

destacam-se: 

- Inteligência normalmente abaixo dos limites de classificação normal, 

levando a uma classificação de deficiência mental leve ou moderada, alcançando 

valores de 55 a 70 ou de 40 a 55, respectivamente na escala de QI, apenas uma 

minoria pode vir a ser classificada com deficiência mental grave. Por outro lado 

algumas destas pessoas estão dentro das classificações tidas como normais, 

com valores entre 70 e 130 (STRAY-GUNDERSEN, 2006).  

Conforme estudo de Silva; Dessen (2002), somente 65% dos jovens com 

SD não necessitam de ajuda para se alimentar e/ou ir ao banheiro, este 

percentual diminui, ficando entre 33% e 65%, para se vestir, um percentual perto 

de 50% para tomar banho e apenas 25% para lavar os cabelos. Desta forma, as 

pessoas com SD permanecem dependentes de algum tipo de ajuda por mais 

tempo, porém, com idades próximas aos 18 anos, praticamente metade deles 

consegue atingir relativa independência, tendo condições de realizar as 

atividades citadas sem auxilio. 

Paralelamente, os principais problemas de saúde da pessoa com SD 

então relacionados à cardiopatia congênita com valores de 40% a 50% dos 

casos, hipotonia muscular generalizada em praticamente 100% dos casos, 

problemas de audição apresentados em percentual entre 50% a 70% e de visão 

com valores percentuais de 15% podendo chegar a 50% dos casos, além de 

característicos quadros de sobrepeso e obesidade (SILVA; KLEINHANS, 2006; 

FLORENTINO NETO; PONTES; FERNANDES FILHO, 2010; POLICARPO; 

SANTOS, 2010) 

Pode-se ainda citar características comuns referentes a: 

- Medidas referentes à cabeça, não raramente são feitas referências à 

microcefalia, caracterizando em média um tamanho 3% inferior aos padrões 

normais, achatamento da parte posterior, denominada de braquicefalia além de 
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pescoço curto com dobras aparentes, cabelos ralos e lisos, além de face 

achatada e larga. 

- Olhos com aparência oriental, bastante característicos das pessoas 

originárias da Mongólia, que de maneira mais específica são denominados de 

fissuras palpebrais oblíquas, quase sempre acompanhados de dobras epicânticas, 

ou seja, no canto dos mesmos, manchas na íris conhecidas como manchas de 

Brushfield, principalmente presentes quando os olhos são azuis.  

- Nariz, comumente pequeno, apresentado com base mais alargada, o que 

torna as vias nasais menores e por isso com uma maior probabilidade de se 

apresentarem congestionadas, o que por sua vez reforçam sua propensão a 

respiração bucal. 

- Boca, ou cavidade oral normalmente pequena, porém, com céu da boca 

profundo e língua protrusa, os dentes podem apresentar atraso no início do seu 

nascimento e não obedecer a uma ordem normal, além de nascerem fora de 

lugar e apresentar formatos incomuns.  

- Orelhas, geralmente pequenas e localizadas com baixa implantação, 

tendo as vias auditivas menores e por este motivo, maior propensão em ficar 

bloqueadas e assim desenvolverem problemas auditivos. 

- Mãos pequenas e freqüentemente com dedos mais curtos, sendo o 

quinto dedo levemente curvado e com apenas uma linha de flexão (clinodactilia), 

além disso, possuem também linha única na palma da mão, chamada prega 

palmar única. 

- Pés, chatos e largos, com a distância entre o primeiro e o segundo 

dedos aumentada e bastante característica (GUSMÃO, 2000; ORNELAS; 

SOUZA, 2001; DESSEN, 2002; CIDADE; FREITAS, 2005; STRAY-

GUNDERSEN, 2006; MOREIRA; El-HANIB; SILVA; KOZMA, 2007). 

Em relação à estatura é bastante comum pessoas com SD apresentarem 

altura inferior à média da população com desenvolvimento típico, sendo em 

média 1,57m e 1,37m para homens e mulheres, respectivamente. Além disso, 

outra característica peculiar é atingirem sua estatura final e/ou adulta mais cedo, 

por volta dos 15 anos de idade (SILVA; DESSEN, 2002; STRAY-GUNDERSEN, 

2006). 

Acredita-se que o tônus muscular seja uma das características mais 

importantes e de maior impacto negativo para a saúde da criança com SD o que 



22 
 

associada à frouxidão ligamentar pode originar problemas nos pés, joelhos, 

quadris, instabilidade nas articulações cervicais e comprometimento da 

articulação coxofemoral, contribuindo para que a criança demore mais tempo 

para se desenvolver, ou seja, aprender a rolar, engatinhar, sentar e andar. Além 

disso, é responsável também por déficits relacionados à fala, respiração, prática 

de atividades físicas, entre outros. Somado a isso, pode-se ainda citar a 

instabilidade atlanto-axial que se trata do excesso de mobilidade na região do 

pescoço causada pelo aumento do espaço articular entre as vértebras atlas e 

axis, localizadas na base do crânio, associada ou não a má formação do 

processo odontóide. Na presença dessa instabilidade são contra-indicados 

exercícios de mobilidade exagerada ou brusca na região cervical. Importante 

reforçar que as anormalidades anatômicas e fisiológicas encontradas nas 

pessoas com SD os tornam mais vulneráveis ao desenvolvimento de infecções 

respiratórias, sendo estas a principal causa de admissão hospitalar e de 

mortalidade entre estas pessoas (SOARES et al., 2004; POLICARPO; SANTOS, 

2010). 

 

3.2 Composição Corporal 

 

Conforme já apresentado, as pessoas com SD apresentam diversas 

características peculiares, dentre elas malformações, doenças e anomalias. 

Estas podem estar presentes em diferentes formas, aspectos e fases de 

desenvolvimento (GONZALES, 2002; BERTRAND et al., 2003; MARTIN; 

MENDES; HESSEL, 2011). 

Ainda de maneira bastante peculiar, as pessoas com SD diferenciam-se 

das pessoas com desenvolvimento típico, sobretudo em relação ao crescimento 

e isso vem sendo observado já na fase pré-natal quando demonstram possuir 

uma tendência ao nascimento prematuro (com período gestacional não superior 

a 37 semanas) (GORLA et al., 2011; MARTIN; MENDES; HESSEL, 2011).  

Ao nascimento, as características de alteração de crescimento 

apresentam valores de estatura e peso corporal inferiores ao previsto, 

mantendo-se presentes não só no início da infância como também durante a 

adolescência e ao longo da vida (CRONK et al., 1998; FREIRE; COSTA; 

GORLA, 2014).  
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Reforçando, Martin; Mendes; Hessel (2011), em seu estudo descrevem 

que, pessoas com SD, quando comparadas às sem a síndrome, após o 

nascimento, apresentam uma taxa de crescimento 20% inferior por um período 

compreendido entre o 3º e o 36º mês de vida para ambos os sexos; 5% inferior 

para o período dos 3 aos 10 anos para meninas e de 10% inferior dos 3 aos 12 

anos para meninos. Na fase de idade que vai dos 10 aos 17 anos, esta taxa de 

crescimento reduz sua velocidade ainda mais, apresentando um percentual que 

varia de 27% a 50%, para meninas e meninos respectivamente. 

  Não menos evidente do que a taxa de crescimento baixa, pode-se 

observar na literatura em relação à SD, frequentemente, apontamentos e 

discussões acerca de uma importante tendência ao sobrepeso e à obesidade, 

quando comparadas com populações com desenvolvimento típico (SILVA; 

SANTOS; MARTINS, 2006; JOBLING; CUSKELLY, 2006; NETO; PONTES; 

FERNANDES FILHO, 2010). 

A obesidade, seja para a SD ou para a população de um país, deve ser 

tratada como uma doença crônica, causada pelo excessivo acúmulo de gordura, 

que vem aumentando em muito a sua incidência em diferentes populações e nas 

mais diversas faixas etárias. Além disso, para a OMS, a obesidade além de estar 

associada, facilita o desenvolvimento de diversas outras doenças, tais como, 

dislipidemias, afecções pulmonares, diabetes Mellitus, alguns tipos de câncer, 

problemas renais, doença da vesícula biliar, problemas nas articulações, 

músculos, hipertensão arterial e alterações endócrinas (WHO, 2000; WHO, 2002; 

FISBERG, 2005). 

Ainda, Silva; Santos; Martins (2006) e Silva et al., (2009) relatam que 

pessoas com SD destacam-se por fazer parte de um grupo com a prevalência de 

sobrepeso e em casos mais “graves” de obesidade, em níveis superiores aos 

apresentados em populações adultas, com desenvolvimento típico.  

Esses dados são reforçados por estudos epidemiológicos que 

apresentam índices de sobrepeso e obesidade somados, em torno de 45% e 

56% respectivamente para homens e mulheres com SD. (MELVILLE et al., 2004; 

HENDERSON et al., 2007; BHAUMIK et al, 2008; PEREIRA, 2009; SILVA et al., 

2009; NETO; PONTES; FERNANDES, 2010).  
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Por outro lado os mesmos índices para população com desenvolvimento 

típico, realizado por Damiani; Oliveira (2004) foram apresentados com valores de 

26,2% para sobrepeso e 8,5% para obesidade. 

Contribuindo de forma direta para uma evolução negativa deste quadro e 

assim agravando as dificuldades no combate a esta tendência, as alterações 

genéticas peculiares a SD dificultam a prática de atividades físicas de modo 

regular, uma vez que as ações motoras destas pessoas são bastante limitadas, 

fazendo com que este grupo desenvolva características especialmente 

sedentárias, reforçando o agravamento deste quadro. Esse grupo pode 

apresentar deficiência de zinco, diretamente relacionado ao metabolismo dos 

hormônios tri-iodotironina (T3) e tiroxina (T4), gerando o hipotireoidismo que, 

quando associado a características sedentárias, pode levar a um quadro de 

metabolismo basal reduzido, refletindo diretamente no organismo em forma de 

aumento de peso (SILVA; KLEINHANS, 2006; PUESCHEL, 2007).   

Considerando todos os prognósticos em relação à obesidade para a SD, 

não se pode deixar de observar que, concomitantemente, não existe um 

consenso na literatura em relação ao estabelecimento para índices específicos 

de obesidade para esta população (MARTIN; MENDES; HESSEL, 2011; 

FREIRE; COSTA; GORLA, 2014). 

Contudo, vale ressaltar a linha de pensamento de Pollock; Wilmore 

(1993) que discutem que o excesso de peso nem sempre caracteriza um 

problema para o indivíduo, tendo ele ou não SD, destacando que o que de fato 

representa fator de relevância negativa para a qualidade de vida é o %G.  

No entanto, o que tem sido discutido na literatura de maneira recorrente 

e de forma bastante específica, é a utilização do IMC, o que para a OMS trata-se 

de um importante preditor de sobrepeso e obesidade, como ferramenta de auxilio 

para reforçar e estabelecer tais características relacionadas à população com SD 

(WHO, 2000; MARTIN; MENDES; HESSEL 2011; FREIRE; COSTA; GORLA, 

2014). 

Paralelamente, outra linha de discussão, questiona a maneira com que o 

IMC tem sido utilizado e apresenta o fato de que esta ferramenta pode não ser a 

melhor para isso, pois, não possui uma efetiva condição de distinguir os 

diferentes componentes da composição corporal. Mesmo assim, ainda é um 
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método largamente utilizado, pois é de fácil aplicação e principalmente de baixo 

custo (COSTA, 2001; JANUÁRIO; NASCIMENTO; BARAZETTI, 2008). 

Corroborando podemos citar estudos de Cronk et al. (1988) e Mustacchi 

(2002), onde afirmam que a peculiar característica de apresentar redução da 

taxa de velocidade para o crescimento linear, reflete na baixa estatura o que por 

sua vez gera menor ingestão calórica. Estes fatores também podem interferir no 

cálculo do IMC e conseqüentemente alterar o diagnóstico da obesidade.  

As discussões encontradas na literatura acerca de composição corporal 

para pessoas com SD trazem tabelas referenciais de curvas de crescimento, 

IMC, relação cintura quadril, circunferência de cintura, circunferência de quadril 

e percentual de gordura por meio da impedância bioelétrica ou dobras cutâneas, 

para em seguida compará-los, quase sempre, com estudos de diferentes países 

ou grupos sem a SD, uma vez que são poucos os estudos desta natureza com 

brasileiros ou latino americanos (MUSTACCHI, 2000; SANTOS; 

FRANCESCHINI; PRIORE, 2006; MENDONÇA; PEREIRA, 2008; BARBOSA; 

FERNANDES; FERNANDES FILHO, 2009; SILVA et al., 2009; PEREIRA, 2009; 

THEODORO; BLASCOVI-ASSIS, 2009; RIBEIRO; RODRIGUES, 2010).  

Reforçando, diversos estudos apresentam o fato de que pessoas com SD 

têm por característica, composição corporal diferente das pessoas com 

desenvolvimento típico, posto isso, acredita-se que valores convencionais de 

referência podem não representar este grupo de pessoas da melhor forma 

(MARTIN; MENDES; HESSEL, 2011; GORLA et al., 2011; FREIRE; COSTA; 

GORLA, 2014). 

Complementando, Mendonça; Pereira (2008), discutem que estas 

classificações relacionadas à obesidade há muito foram utilizadas de maneira a 

potencializar esta tendência e isso se devia à utilização confusa das 

classificações de IMC. Desta forma, o que se tem discutido no sentido de 

minimizar estes erros é a utilização de padrões de estatura e peso específicos 

para a população com SD, o que por sua vez reflete de forma direta em 

interpretações mais aproximadas da realidade, uma vez que este grupo de 

pessoas possui características bastante específicas quanto ao biotipo e a faixa 

etária, sobretudo quando o foco das discussões permeia o âmbito do sobrepeso 

e da obesidade (VALENZUELA; PASSARELLI; COATES, 2011; GORLA et al., 

2011; FREIRE; COSTA; GORLA, 2014). 



26 
 

3.3 Função Respiratória 

 

Além dos já citados acometimentos relativos à composição corporal, 

existem ainda outros, diretamente relacionados à função respiratória. Desta 

forma, a literatura discute a importância da sua avaliação no sentido de 

proporcionar condições para a prevenção ou diagnóstico precoce, uma vez que 

reduzidos volumes pulmonares podem estar diretamente relacionados ao 

acúmulo excessivo de secreções, em virtude do baixo fluxo expiratório; fatores 

estes que, combinados com a diminuição da força muscular expiratória, estão 

associados à presença reduzida de um mecanismo de defesa conhecido como 

tosse, relacionado com a contração dos músculos abdominais, acessórios da 

expiração, utilizados para auxiliar e aumentar o fluxo expiratório (McGROTHER; 

MARSHALL, 1990; SCANLAN; WILKINS; STOLLER, 2002; VENKATESHIAH; 

IOCHIMESCU, 2007). 

Complementando, estes problemas e/ou doenças respiratórias, ainda 

podem ter ligação com a obesidade, responsável direta pelo excessivo acúmulo 

de gordura no gradil costal, diafragma e abdome que, combinados à hipotonia 

muscular generalizada, vias aéreas estreitadas, hipoplasia mandibular e 

hipertrofia de adenóide e amidala, além de outros prejuízos, podem causar de 

forma bastante evidente alterações na mecânica respiratória. Esses adventos, 

somados à redução da força da musculatura respiratória, podem levar não 

apenas a um maior consumo de oxigênio para a respiração, como também 

refletir em muitos aspectos relacionados à qualidade de vida, que vão desde 

redução na qualidade do sono até um número maior de visitas em hospitais e 

internações (DONNELLY et al., 2004; SHOTT et al., 2006; SANTIAGO et al., 

2008; SHIRES et al., 2010 SCHUSTER; ROSA; FERREIRA, 2012). 

Ainda reforçando a mesma linha de raciocínio, esta redução da força na 

musculatura da região do tronco, pode afetar de forma direta a eficiência do 

sistema respiratório e assim levar estas pessoas a desenvolver infecções 

respiratórias, as quais, de acordo com vários estudos, são responsáveis pelos 

elevados casos de hospitalização e até morte das pessoas com SD (OTTO, 

1998; ZINI; SOARES et al., 2004; SALVIO et al., 2007, RICALDE, 2009; 

SANTOS; LOBO; LOURENÇO, 2009). 
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Soares et al. (2004) e Silva; Kleinhans (2006), mostram que a hipotonia 

muscular, assim como diafragmas fracos, além de presentes como protagonistas 

no desenvolvimento dos problemas respiratórios, atuam de forma incisiva para 

uma baixa e ineficaz responsividade dos reflexos de tosse, na diminuição da 

capacidade de expectoração, acúmulo excessivo de muco e importantes 

alterações posturais.  

Para Ribeiro et al. (2003) e Silva; Kleinhans (2006), a hipotonia muscular  

combinada à frouxidão ligamentar, levam a uma importante alteração na 

configuração da caixa torácica, o que em estágios crônicos reduz ainda mais a 

força muscular respiratória, contribuindo consideravelmente para o 

desenvolvimento de infecções respiratórias. 

Dentre as anormalidades e acometimentos apresentados no aparelho 

respiratório, principalmente por crianças e adolescentes com SD, pode-se de 

acordo com a literatura, evidenciar, obstrução das vias aéreas superiores, 

doença das vias respiratórias inferiores, hipertensão pulmonar, hipoplasia 

pulmonar, apnéia obstrutiva do sono, imunodeficiência (SOARES et al., 2004, 

SILVA; KLEINHANS, 2006; NETO; FERNANDES FILHO; PONTES, 2009).  

Posto isso, para que se possa pensar em detectar estes acometimentos 

de forma precoce e assim contribuir de maneira mais eficiente para melhora na 

qualidade de vida destas pessoas, torna-se de extrema importância discutir as 

questões relacionadas à avaliação das condições respiratórias e entender a 

relação destas com as demais características (sobrepeso, obesidade, baixa 

estatura, elevados valores de IMC e %G). Essas características presentes na SD 

podem acarretar prejuízos evidentes na saúde e nas funções realizadas no dia a 

dia destas pessoas, incluindo a qualidade do sono. 

 

3.4 Características do Sono 

 

Considera-se ainda importante, quando se estuda os transtornos 

respiratórios e sua associação com a composição corporal, observar e avaliar de 

maneira bastante atenta as características do sono destas pessoas, uma vez 

que o quadro de hipotonia muscular, combinado com o quadro de obesidade 

contribui de forma direta para o surgimento da apnéia obstrutiva do sono, que é 
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conseqüência da obstrução das vias aéreas superiores, diminuindo a passagem 

de oxigênio aos alvéolos (SOARES et al., 2004). 

Problemas relacionados ao sono são relativamente comuns em crianças, 

Richman (1981), em seu estudo mostra que 20% das crianças de dois anos 

possuem dificuldades em manter uma noite de sono, acordando regularmente 

durante a noite.  

Complementando, Stores (1993) relata estudo de Rutter et al. (1970) 

onde o mesmo apresenta valores onde até 20% das crianças continuam a ter 

vários problemas de sono até aproximadamente os 12 anos de idade.  

Paralelo a este quadro, pode-se observar que estes problemas tendem a 

potencializar seu quadro quando se trata de crianças com déficit intelectual, 

especialmente as com SD, sejam elas crianças, adolescente ou jovens adultos e 

entre estes problemas estão a manutenção do sono, ronco e sintomas de 

distúrbios respiratórios (STORES et al., 1998; LEVANON; TARASIUK, 1999; 

COTTON; RICHDALE, 2006; BRESLIN et al., 2011). 

Ainda, pode-se evidenciar os momentos de deitar para dormir, o início do 

sono, a sua manutenção e o acordar pela manhã como os de maior importância 

e estes frequentemente citados pelos pais de crianças com SD como os que 

exigem maior atenção sendo os mais conturbados na rotina (BRESLIN et al., 

2011). 

Na mesma linha, laboratórios de estudos polissonográficos tem relatado 

que a presença de apnéia obstrutiva do sono tem tido uma incidência bastante 

alta para pessoas com SD, sendo observados com uma frequencia variando em 

torno de 30% e 79% (DYKEN et al., 2003.; SHOTT et al., 2006).  

No entanto vale considerar que Fitzgerald; Paul; Richmond (2007) em 

seu estudo discutem que em crianças com SD, cujos pais em seus relatos 

apontaram a presença de ronco, a prevalência da apnéia obstrutiva do sono 

chegou ao 97%. Desta forma, acredita-se que em função de tão elevado indice 

se torna essencial a aplicação de uma avaliação das características do sono 

para estas pessoas. 

Aspecto importante e que não se pode deixar de mencionar, é que as 

caracteristicas peculiares, assim como alterações no padrão do sono em relação 

ao que normalmente entendemos como saudável, tem sensível impacto nas 

características do sono e este fato por sua vez reflete de forma significativa na 
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qualidade de vida destas pessoas e de seus familiares. Tais aspectos se 

potencializam quando se considera crianças e adolescentes com SD, uma vez 

que estes efeitos irão impactar de maneira bastante negativa nas funções 

cognitivas, no desempenho escolar e no comportamento e ainda afetar a 

qualidade de vida de seus, professores, colegas, pais e/ou cuidadores, levando 

em alguns casos ao surgimento de depressão materna (STORE, 1993; GOZAL, 

1998; BRESLIN et al., 2011). 

Ainda os mesmos autores mostram que há mais de uma década e de 

maneira bastante positiva, tem-se realizado estudos relativos as características 

do sono em pessoas com SD, sobretudo tendo como foco a aplicação de 

questionários para seus pais. E por sua vez estes estudos tem apresentado uma 

série de fatores que podem servir de objeto de estudo para possíveis soluções e 

assim contribuir de maneira incisiva na qualidade de vida destas pessoas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa transversal, correlacional e descritiva, que 

combina revisão de literatura sobre o tema com pesquisa de campo.  

 

4.2 Amostra 

 

Participaram deste estudo, 63 adolescentes e jovens com SD, com faixa 

etária compreendida entre 11 e 25 anos, vinculados a instituições de assistência 

e apóio à SD, além de seus respectivos pais ou cuidadores principais. Essa 

amostragem pode ser considerada de conveniência, uma vez que os 

participantes frequentavam instituições da região na qual o pesquisador tinha 

acesso facilitado.  

O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob CAAE 03791212.3.0000.0084 e 

Número do Parecer: 120.459 (anexo I). 

Para os adolescentes e jovens adultos com SD, foram utilizados como 

critérios de inclusão, encontrar-se dentro da faixa etária compreendida entre 11 e 

25 anos, estar vinculados a alguma Instituição de assistência à pessoa com SD.  

 Foram considerados critérios de exclusão a presença de cardiopatias não 

corrigidas, disfunções hormonais comprovadas por exames clínicos e a presença 

de outros diagnósticos clínicos como lesões neurológicas ou ortopédicas que 

pudessem impedir e/ou comprometer a livre movimentação. Para os pais apenas 

foi solicitado que, em algum dos dias de coleta, comparecessem na instituição 

para que pudessem responder ao questionário relativo às características do sono 

de seus filhos. 

Com o propósito de atender os objetivos propostos e facilitar o 

entendimento dos resultados, foram considerados como adolescentes aqueles 

com faixa etária compreendida entre 11 e 14 anos e jovens, todos aqueles com 

faixa etária compreendida entre 15 e 25 anos (BRASIL, 1990; BRASIL, 2013).  
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4.3 Local 

 

Fizeram parte das coletas 10 instituições de apoio às pessoas com 

síndrome de Down de 10 municípios do interior do Estado de São Paulo (Jundiaí, 

São Roque, Carapicuíba, Barueri, Itatiba, Salto, Itú, Porto Feliz, Cotia e 

Sorocaba), as instituições foram contatadas previamente e após uma visita de 

apresentação, autorizaram a realização da pesquisa.  Os equipamentos 

utilizados para coleta de dados foram levados aos locais de coleta, excluindo 

desta maneira o deslocamento dos participantes.  

 

4.4 Procedimentos 

 

Todos os procedimentos seguiram as normas do CEP e a realização das 

coletas nas instituições, assim como a utilização dos dados dos sujeitos 

selecionados, ocorreu mediante autorização e assinatura das cartas de 

informação à instituição e aos sujeitos da pesquisa e dos termos de 

consentimento livre e esclarecido, ressaltando a liberdade de qualquer um deles, 

tanto a instituição como os pais de abandonar a pesquisa, caso julgassem 

oportuno, independente da fase em que a pesquisa se encontrava (anexos II e 

III).  

Complementando, todas as instituições participantes disponibilizaram 

para as coletas, uma sala onde foi possível montar todo o “set” para realização 

dos procedimentos necessários. 

A fim de que os dados propostos fossem coletados com o rigor 

necessário, os seguintes protocolos foram adotados: 

 

4.4.1   Peso 

 

A determinação do Peso (massa corporal) foi realizada por meio de uma 

balança mecânica modelo clínico da marca Filizola, com precisão de 100g e 

capacidade de até 150 kg. Para a mensuração desta variável, os indivíduos 

foram orientados a permanecer em posição ortostática (em pé) de costas para a 

escala da balança, com afastamento lateral dos pés estando a plataforma entre 

os mesmos, em seguida, foi solicitado aos avaliados, colocar-se sobre e no 
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centro da plataforma da balança, com o olhar fixo na linha do horizonte (plano de 

Frankfurt) e com os braços relaxados ao longo do corpo. Foi realizada uma única 

medida e esta com os indivíduos trajando o mínimo de roupa possível, ou seja, 

shorts para os meninos e para as meninas shorts e camiseta e todos 

obrigatoriamente descalços (MATSUDO, 2005). 

 

4.4.2 Estatura 

 

Para a realização da medida da estatura, que se caracteriza pela 

distância existente entre o vértex (ponto mais alto da cabeça) e a região plantar, 

foi utilizado um estadiômetro portátil da marca Sanny com faixa de medição 

entre 0 e 210 cm com tolerância de erro de ± 1mm, fixado a parede. Os 

avaliados foram orientados a assumir a posição ortostática (em pé), mantendo os 

pés unidos, descalços e mantendo os braços relaxados ao longo do corpo, para 

a conclusão da medida deveriam ainda estar em contato com a parede onde o 

equipamento encontrava-se instalado, as superfícies posteriores do calcanhar, 

cintura pélvica, cintura escapular e região occipital, a cabeça posicionada no 

plano horizontal de Frankfurt, com os olhos direcionados à linha do horizonte.  

Após isso a medida foi realizada com o cursor em angulo de 90º em 

relação a escala, e o indivíduo em apnéia inspiratória com o intuito de minimizar 

possíveis variações, foram realizadas três medidas considerando-se a média das 

mesmas como valor real da altura total (MATSUDO, 2005). 

 

4.4.3  Circunferências de Cintura e Quadril 

 

As medidas de CC e CQ foram realizadas com a utilização de uma trena 

antropométrica inelástica com 200 cm de comprimento da marca Cardiomed. 

Para a realização da medida da CC os indivíduos avaliados, foram 

orientados a permanecer em posição ortostática, com o abdômen relaxado e os 

braços também relaxados ao lado do corpo. No momento da mensuração os 

indivíduos foram orientados a realizar abdução de ombros permit indo que o 

avaliador posicionasse a fita antropométrica horizontalmente em volta da sua 

cintura, de acordo com o padrão de referência anatômica que está localizado na 
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região mais estreita do tronco entre o último arco costal e a borda superior da 

crista ilíaca (BRAY; GRAY, 1988; ROSS; CARR; CARTER, 1999). 

Na medida de CQ, os avaliados foram orientados a permanecer em 

posição ortostática, com os braços relaxados ao lado do corpo e pés unidos, 

mantendo o músculo glúteo relaxado, em seguida a fita antropométrica foi 

posicionada ao redor do quadril, horizontalmente alinhada à região de maior 

protuberância posterior do glúteo, tendo a região da sínfise púbica como 

referência anterior (NORTON; OLDS, 1996). 

 

4.4.4   Percentual de Gordura por meio de Bioimpedância 

 

A avaliação do % de G por BIA foi realizada com a utilização de um 

ohmímetro tetrapolar (medidor de resistência elétrica, onde a unidade de medida 

é o ohm) modelo: Quantum II de marca: RJL Systems, dotado de dois eletrodos 

emissores e dois eletrodos receptores colocados no dorso da mão, no punho, no 

pé e no tornozelo do avaliado, todos no hemicorpo direito (LUKASKI et al., 1986; 

HEYWARD; STOLARCZYK, 2000). 

Para a realização das medições os indivíduos eram colocados deitados 

em decúbito dorsal sobre uma superfície não condutora de eletricidade (maca). 

Os eletrodos foram posicionados e então o equipamento acionado, emitindo 

desta maneira uma corrente elétrica imperceptível (indolor) de baixa intensidade, 

sendo de 800 μA a uma freqüência de 50 Khz. Esta corrente por sua vez seguia 

o caminho do eletrodo fonte (emissor) até o eletrodo de captação (receptor) 

(HEYWARD; STOLARCZYK, 2000). 

Complementando, para a correta realização do procedimento e posterior 

análise dos resultados, foi necessário que os indivíduos obedecessem aos 

critérios que seguem: jejum (inclusive sem a ingestão de água) por pelo menos 4 

horas; abstenção de atividades físicas intensas por 24 horas; realizar micção 

pelo menos 30 minutos antes da avaliação; abstenção de bebidas alcoólicas nas 

últimas 48 horas; abstenção de medicamentos diuréticos nos últimos 7 dias e 

manter pelo menos 5 a 10 minutos de repouso absoluto (decúbito dorsal) antes 

de efetuar as medidas. Durante a fase de aquisição dos dados pelo equipamento 

o avaliado deveria permanecer completamente imóvel (LUKASKI et al., 1986; 

HEYWARD; STOLARCZYK, 2000). 
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Após a coleta, os dados referentes à resistência e reatância gerados, 

foram inseridos no software do fabricante do equipamento de BIA, juntamente 

com os valores de peso, estatura, idade e sexo de cada participante, para que 

então fossem obtidos os valores referentes ao %G.  

 

 

4.4.5   Percentual de Gordura por meio de Dobras Cutâneas 

 

A mensuração das dobras cutâneas foi realizada com a utilização de um 

adipômetro científico da marca Lange, com precisão de 1 mm, de acordo com os 

critérios de padronização internacional, estas medidas foram realizadas no 

hemicorpo direito do avaliado. Para efeito dos cálculos posteriores necessários 

foram utilizadas as médias aritméticas das três medidas como valor real da DC 

(HARRISON et al., 1991). 

Antes do início dos procedimentos para mensuração das DC, os pontos 

anatômicos (referências) foram identificados por meio de palpação e marcados 

com caneta dermográfica. No momento da mensuração o avaliado foi orientado a 

permanecer em posição ortostática, com os pés afastados na largura dos ombros 

e o peso igualmente divido entre as duas pernas (LOHMAN; ROCHE; 

MARTORELL, 1988). 

O avaliado foi solicitado a manter a musculatura adjacente ao local da 

mensuração relaxada em seguida a dobra foi destacada entre o polegar e 

indicador do avaliador, a pressão dos dedos utilizada pelo avaliador, conforme 

protocolo foi suficiente para destacar das estruturas mais profundas, uma 

completa camada dupla de pele com os tecidos subcutâneos adjacentes, de 

forma que as faces externas da dobra permanecessem paralelas, desta forma a 

dobra permaneceu destacada até o final da leitura da medida e correta retirada 

do adipômetro do local. 

A leitura da medida foi realizada dois segundos após a liberação total do 

gatilho do adipômetro o que coincidiu com o momento em que o ponteiro parava 

ou reduzia significativamente sua velocidade. As mensurações foram realizadas 

de maneira alternada para que desta forma se evitasse uma tendência de 

aproximação dos valores por parte do avaliador. Todas as dobras cutâneas 

foram destacadas diretamente sobre a pele seca, sem vestimenta ou loções. 
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Para as medidas específicas de cada uma das dobras os seguintes 

critérios foram seguidos: DC Bicipital – Medida no eixo longitudinal do braço, na 

sua face anterior, no mesmo nível da linha utilizada para a mensuração das 

dobras cutâneas do tríceps e da circunferência do braço. DC Tricipital – Medida 

na metade da distância entre a projeção lateral do processo acromial da 

escápula e a borda inferior do olecrano e da ulna, que será estabelecida pelo 

uso de uma fita métrica, estando o cotovelo flexionado a 90º. DC Subescapular – 

Medida imediatamente abaixo do ângulo inferior da Escápula, que por sua vez 

será determinado por meio de palpação, o adipômetro será colocado em um 

ângulo de aproximadamente 45º. DC Peitoral – Medida 1 centrímetro abaixo da 

linha axilar anterior em mulheres e em homens, no ponto médio entre a linha 

axilar anterior e o mamilo. DC Supra-ilíaca – Medida imediatamente acima da 

crista-ilíaca superior, na linha imaginária horizontal que passa pela cicatriz 

umbilical e a linha axilar média, pinçada com o adipometro em 45°. DC 

Abdominal Vertical – Medida a três centímetros da borda direita e um centímetro 

abaixo da cicatriz umbilical, ao final de uma expiração. DC da Coxa média – 

Medida no ponto médio entre a dobra inguinal, no ponto mais inferior da crista 

ilíaca anterior, e a borda proximal da patela, esta dobra deve ser mensurada 

verticalmente e o avaliado deverá permanecer com o joelho direito 

semiflexionado e o peso corporal sobre a perna esquerda. 

Após a realização das medidas, para se obter o %G foi necessário 

primeiramente calcular a densidade corporal (Dc) por meio das fórmulas 

(JACKSON; POLLOCK, 1985):  

Sexo feminino, Dc = 

1,097 - 0,00046971 (∑ 7 DC) + 0,00000056 (∑ 7 DC)2 - 0,00012828 (Idade) 

 

Sexo masculino, Dc = 

1,112 - 0,00043499 (∑ 7 DC) + 0,00000055 (∑ 7 DC)2 - 0,00028826 (Idade) 

 

Em seguida os valores de densidade corporal foram inseridos em 

equações específicas para cada faixa etária, para então serem transformados 

em %G, conforme representado na tabela 1: 
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Tabela 1. Equações para transformação de valores de densidade corporal (Dc) em %G 

Idade Sexo Equação 

7-12 Masculino [(5,30/Dc) - 4,89] x 100 

 Feminino [(5,35/Dc) - 4,95] x 100 

   

13 - 16 Masculino [(5,07/Dc) - 4,64] x 100 

 Feminino [(5,10/Dc) - 4,66] x 100 

   

17 - 19 Masculino [(4,99/Dc) - 4,55] x 100 

 Feminino [(5,05/Dc) - 4,62] x 100 

   

20 - 80 Masculino [(4,95/Dc) - 4,50] x 100 

 Feminino [(5,01/Dc) - 4,57] x 100 

 

 

4.4.6   Pico de Fluxo Expiratório 

 

A avaliação do PFE foi realizada com o uso de um aparelho peak flow 

meter modelo medicate da marca: Fyne Dynamics graduado em l/min com escala 

de medida entre 60 a 900 l/min, munido de bocal descartável.  

Para a realização da avaliação os indivíduos foram orientados a 

permanecerem sentados em uma cadeira com as costas apoiadas no encosto, 

joelhos fletidos a 90°, pés apoiados no chão, mãos segurando o bocal, além da 

utilização de um clipe nasal durante a realização da manobra. Em seguida foram 

orientados a realizar a partir de uma inspiração máxima, uma expiração forçada 

máxima, curta e explosiva (PARREIRA et al., 2007). 

Com o intuito de facilitar o entendimento dos participantes com SD, para 

a realização da manobra foi complementado o protocolo com a frase “Assopre 

uma vela o mais rápido possível” (SANTIAGO et al., 2008).  

Para estabelecer os valores de coleta e posterior análise, foram 

realizadas três medidas (com um intervalo de repouso de 1 minuto entre cada 

manobra), sendo que a manobra era repetida até que a diferença entre elas não 

fosse superior a 20L/min. Para os propósitos das nossas análises foi 

considerada a medida de maior valor (GIANINIS et al., 2013).  

Foram ainda realizadas medidas de força muscular respiratória por meio 

da utilização de um manovacuômetro, no entanto esses dados foram 

desprezados no estudo pela falta de compreensão dos participantes, não sendo 

possível sua aplicação de acordo com os critérios de padronização. 
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4.4.7   Avaliação das Características do Sono 

 

Para a avaliação das características do sono, foi utilizado o questionário 

Children Sleep Habits Questionarei (CSHQ) de Owens; Spirito; Mcgrinn, (2000) 

em versão traduzida, adaptada e validada para o português por Silva et al. 

(2011) de forma a avaliar os padrões e características do sono de acordo com 

informações disponibilizadas pelos pais.  

Este modelo subdivide-se em oito domínios (Resistência em ir para a 

cama, Início do sono, Duração do sono, Ansiedade associada ao sono, 

Despertares noturnos, Parassonias, Perturbação respiratória do sono e 

Sonolência diurna). Cada um desses domínios contém perguntas mais 

específicas e suas respostas são classificadas em três níveis conforme sua 

ocorrência do comportamento: Habitualmente = 5 vezes ou mais por semana, Às 

vezes = 2 a 4 vezes por semana e Raramente = 1 vez durante a semana ou 

nunca acontece. O escore total possível do CSHQ é de 103, podendo variar 

entre 33 a 103. Levando-se em consideração resultados apresentados entre 

amostras populacionais e clínicas, a nota de corte utilizada para caracterizar 

possíveis distúrbios do sono é de 41 pontos, o que identifica corretamente 80% 

do grupo clínico (OWENS; SPIRITO; MCGRINN, 2000; SILVA et al., 2014).  

O CSHQ (anexo IV) é um questionário que foi desenhado originalmente 

para crianças, baseado nas perturbações mais comuns do sono pediátrico 

(LOUREIRO; REBELO; PAIVA, 2011; SILVA et al., 2011). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para um melhor entendimento dos dados coletados, o grupo de 

adolescentes e jovens participantes foi dividido de acordo com o sexo e idade, 

sendo: 

G1 (n=30): faixa etária entre 11 e 14 anos, sendo 14 do sexo masculino 

(idade média de 12,36 ±1,22 anos) e 16 do sexo feminino (idade média de 12,44 

±0,89 anos); 

G2 (n=33): faixa etária entre 15 e 25 anos, sendo 26 do sexo masculino 

(idade média de 18,46 ±2,77) e 7 do sexo feminino (idade média de 19,29 

±2,69).  

Realizou-se ainda um levantamento acerca do perfil de atividades físicas 

praticadas pelos meninos e meninas que compunham os grupos G1 e G2, sendo 

possível observar que a maioria participava de aulas de educação física na 

própria instituição e alguns, de atividades físicas fora do espaço institucional.   

   Para os dez que não tinham essa participação, os pais não citaram 

nenhuma restrição física ou problemas de saúde que pudessem justificar, 

apenas disseram que seus filhos não gostavam e/ou não queriam participar, uma 

vez que todas as instituições ofereciam aulas de educação física. Outros motivos 

apresentados para que seus filhos não praticassem atividade física de alguma, 

foram: nunca terem pensado neste assunto e/ou estimulado seus filhos para a 

prática de atividade física, além da falta de tempo para levar e buscar, assim 

como a falta de condições financeiras.  

Esses dados estão representados na tabela 2.  

 
Tabela 2. Perfil dos participantes, quanto a idade, participação em aulas de educação física, 

participação em atividade física extra instituição, freqüência semanal e modalidades. 

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

N 14 16 26 7 
Idade 12,36 (±1,22) 12,44 (±0,89) 18,46 (±2,77) 19,29 (±2,69) 

Educação Física 11 13 19 6 

Freqüência 2 2 2 2 

Atividade Física 4 3 4 0 
Freqüência 2,8 2 3 0 

Modalidade 
Natação (3) 

Tênis (1) 

Ballet (1) 
Natação(1) 

Caminhada (1) 

Natação (3) 
Academia (1) 

--------- 
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Acredita-se que os números apresentados em relação à participação destes 

adolescentes e jovens nas aulas de educação física sejam relativamente elevados, 

considerando o fato de que estas atividades fazem parte da rotina das instituições e 

somado a isso podemos também considerar o papel dos professores que por sua 

vez estimulam esta participação, apoiados na importância que tais atividades 

exercem sobre a qualidade de vida dessas pessoas. Por outro lado, com relação à 

participação em atividades físicas extra instituição, pode-se observar que os 

números apresentados são substancialmente inferiores, por diferentes motivos. 

No entanto é importante salientar que, naturalmente, as pessoas com SD 

apresentam baixo interesse em praticar atividades físicas, tal fato pode ser 

conseqüência das dificuldades motoras peculiares à síndrome, que quando 

somadas as tendências de sobrepeso e obesidade tendem a potencializar estas 

características, principalmente quando comparadas as pessoas com 

desenvolvimento típico (EBERHARD; ETERRADOSSI; RAPACCHI, 1989; 

PUESCHEL, 1990).  

Corroborando, pode-se ainda considerar o panorama do estilo de vida que 

estas pessoas levam, somado ainda o sedentarismo, as baixas taxas de 

metabolismo basal e os inadequados hábitos alimentares, muitas vezes incentivados 

e/ou negligenciados pelos próprios pais que simplesmente não tem acesso as 

informações necessárias para reverter este quadro (PUESCHEL, 2007; CHAVES; 

CAMPOS; NAVARRO, 2008;  GIARETTA; GHIORZI, 2009).  

Ainda em relação à importância da prática de atividade física, estudos 

mostram que programas dessa natureza, com freqüência semanal de três vezes 

por semana para adolescentes, tiveram impacto significativo em relação à 

redução no percentual de gordura corporal (ORDOÑES-MUNOZ; ROSETY; 

RODRIGUEZ, 2006). 

 

5.1 Peso e Estatura 

 

Em relação às variáveis antropométricas para G1 e G2, os valores 

médios de peso (representados em quilograma) e altura (representada em 

metros) estão representados na tabela 3. 
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Tabela 3. Valores médios de peso e estatura para G1 e G2  

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

Peso 56,41 (±21,43) 53,00 (±11,74) 70,54 (±14,70) 62,03 (±20,91) 

Altura 1,45 (±0,11) 1,41 (±0,07) 1,55 (±0,07) 1,41 (±0,06) 

 

Quando o foco de discussão está direcionado às variáveis de peso e 

estatura, é importante lembrar que pessoas com SD possuem características 

bastante peculiares, sendo normalmente observados os valores de crescimento 

diferentes aos apresentados em grupos de pessoas com desenvolvimento típico. 

Além disso, pode-se afirmar que esta característica se apresenta desde o 

nascimento até a idade adulta (CRONK et al., 1998; FREIRE; COSTA; GORLA, 

2014).  

Confirmando este fato, alguns estudos demonstram que pessoas com SD 

tendem a atingir sua estatura final mais cedo, por volta dos 15 anos de idade, 

com valores de medidas inferiores à população com desenvolvimento típico, 

sendo em média 1,57 m para o sexo masculino e 1,37 m para o sexo feminino 

(SILVA; DESSEN, 2002; STRAY-GUNDERSEN, 2006). 

Valenzuela; Passarelli; Coates (2011) ressaltam que os valores finais 

para estatura podem sofrer variações decorrentes de diferenças étnicas e 

ambientais, desta maneira apresenta em seu estudo que os valores relativos à 

estatura ficaram entre 142 e 155 cm para o sexo masculino e entre 150 e 165 cm 

para o sexo feminino. No mesmo estudo, demonstram que os valores de estatura 

em holandeses ficaram em média 165 e 155 cm para meninos e meninas 

respectivamente e para os americanos os valores ficaram em média 153 e 145 

cm para meninos e meninas, respectivamente.  

Paralelamente a isso, quando observa-se os valores relacionados à 

variável peso, de acordo com Cronk et al. (1988), pessoas com SD, tendem a 

apresentar curvas de ganho de peso relativamente semelhantes as pessoas com 

desenvolvimento típico. 

No entanto quando estas duas variáveis são relacionadas com o 

propósito de se estabelecer o IMC, para entender a existência de tendência a 

características relacionadas ao sobrepeso e a obesidade, vale atentar-se ao fato 

de que valores de referência convencionais podem ser utilizados de maneira 

equivocada, uma vez que existem importantes diferenças para a curva de 
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estatura, que especificamente neste caso se encontra reduzida, podendo ser 

este um fator capaz de induzir de forma equivocada, quadros de sobrepeso e 

obesidade entre as pessoas com SD. 

 

5.2 Índice de Massa Corporal 

 

Com o propósito de complementar os dados coletados acerca do peso e 

estatura, relacionou-se estes valores, a fim de gerar os resultados para o IMC 

que, de acordo com a WHO (2000), trata-se de uma importante e confiável 

ferramenta para se entender e discutir questões relacionadas ao sobrepeso e a 

obesidade.  

No entanto, vale ressaltar, que apesar do IMC ser bastante utilizado, 

devido à fácil e rápida aplicação além do baixo custo, o mesmo não tem 

condições de abranger todos os fatores relativos à composição corporal, uma 

vez que não difere todos os seus componentes (JANUÁRIO; NASCIMENTO; 

BARAZETTI, 2008; SILVA et al., 2009).  

Alguns estudos têm visto com cautela e até mesmo questionado a 

fidedignidade do IMC para diagnosticar excesso de gordura corporal e 

aproveitam para evidenciar que este índice não deveria ser utilizado como única 

“ferramenta” para discutir questões relacionadas a sobrepeso e obesidade, ainda 

mais quando se tem como foco de estudo um grupo com características tão 

peculiares como é a SD (RICARDO; ARAÚJO, 2002; BERGMAN et al., 2011; 

FREIRE; COSTA; GORLA, 2014). 

Outro aspecto essencial a ser considerado é que o IMC varia de maneira 

bastante importante conforme a idade cronológica das pessoas, podendo 

apresentar, principalmente na infância e na adolescência menor exatidão para o 

diagnóstico do sobrepeso e da obesidade, desta forma o Center for Disease 

Control and Prevention (CDC), assim como a American Academy of Pediatrics 

recomendam a utilização de curvas específicas para crianças e adolescentes 

(WANG; WANG, 2002; CDC, 2006; LOVEDAY; THOMPSON; MITCHELL, 2012). 

Corroborando, outros autores apresentam em seus estudos a informação 

de que como não existem equações para predição de obesidade que sejam 

estabelecidas como padrão para a população com SD, o mais adequado seria a 
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utilização de métodos direcionados a faixa etária estudada (PINHEIRO et al., 

2003; FARIA, et al., 2004; BERTAPELLI et al., 2011). 

Sendo assim considera-se que a referência mais adequada seja a 

recomendada por Cole et al. (2000) que foi elaborada considerando 

especificamente a faixa etária, representando referencial que vai dos 2 aos 18 

anos, tendo como suporte dados de várias etnias como Brasil, Grã Bretanha, 

Hong Kong, Estados Unidos entre outras. Importante salientar que, para o 

presente estudo, a variável idade foi considerada como anos completos 

(JANUÁRIO; NASCIMENTO; BARAZETTI, 2008; FREIRE; COSTA; GORLA, 

2014). 

Após esta faixa etária, o mais indicado são os padrões estabelecidos 

pela OMS para população adulta, com classificações para sobrepeso os valores 

>25Kg/m2 e para obesidade os valores >30Kg/m2. (WHO, 2000; SILVA et al. 

2009)  

   Os valores médios de IMC encontrados na amostra estudada foram para 

G1, sexo mascuino, de 26,58 ±9,48 Kg/m2 e para a mesma faixa etária no grupo 

feminino, o valor de 26,34 ±4,18. Para G2 os resultados foram de 29,35 ±6,41 e 

30,95 ±9,69 respectivamente para meninos e meninas, conforme detalhado na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4. Representação dos valores percentuais de IMC para as classificações de Eutrófico, 
Sobrepeso e Obesidade para G1 e G2 

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

Eutrófico 21,43% 12,50% 15,38% 14,29% 

Sobrepeso 42,86% 56,25% 42,31% 42,86% 

Obesidade 35,71% 31,25% 42,31% 42,86% 

 

Ainda, pode-se citar estudo de Silva, et al. (2009), que demonstra para seus 

grupos com idade média de 26,4 ±8,4 para o sexo masculino e 23,8 ±5,9 para o 

sexo feminino, resultados de IMC 27,68 ±5,97 e 29,67 ±6,65 respectivamente. 

Complementando, da mesma maneira, Silva; Santos; Martins (2006) 

demonstram valores médios para IMC de 29,4 ±8,5 e 30,4 ±6,4 para os meninos e 

meninas respectivamente, em seus grupos com idade média de 24,10 ±3,1 para o 

sexo masculino e 23,2 ±3,5 para o sexo feminino.   

No entanto para a finalidade de classificação em relação a eutrófico, 
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sobrepeso e obesidade, quando observa-se os resultados utilizando as tabelas de 

referência sugeridas por OMS (1997) e Cole et al. (2000), os resultados observados 

foram para a faixa etária de 11 a 14 para o sexo masculino de 21,43% de eutróficos, 

42,86% de indivíduos com sobrepeso e 35,71 de obesos, para a mesma faixa etária 

do sexo feminino os resultados foram de 12,50% para eutróficos, 56,25% para 

classificados com sobrepeso e 31,25% para obesos, ainda para a faixa etária de 15 

a 25 anos para o sexo masculino os resultados foram de 15,38% para eutróficos, 

42,31% para sobrepeso e 42,31% para obesidade, complementando, os resultados 

para o sexo feminino para a mesma faixa etária os resultados foram de 14,29% para 

eutrofia, 42,86% para sobrepeso e 42,86% para obesidade, assim como segue 

representado na tabela 4.  

Em seu estudo Freire; Costa; Gorla (2014) classificam seu grupo com 

faixa etária de 7 a 17 anos com valores de 34,48% em meninos e 30,43% em 

meninas para sobrepeso e valores de 18,97% para meninos e 36,96% para 

meninas para obesidade. Ainda da mesma maneira, para o grupo até 18 anos 

Myrelid et al. (2002) classificam seus participantes com valores de 31% e 36% 

somados para sobrepeso e obesidade para os sexos masculino e feminino 

respectivamente. 

Silva; Santos; Martins (2006) observaram a presença de 29,4% de 

eutróficos, 26,5% de sobrepeso e 44,1% de obesos para o sexo masculino e 

para o sexo feminino os resultados foram de 19,4% de eutróficos, 25,8% de 

sobrepeso e 54,8% para obesidade, dados que corroboram com este estudo.  

Considerando as curvas antropométricas propostas por Cronk et al. 

(1988), que determinam percentis específicos para SD, representando massa por 

idade (M/I) com classificação de indivíduos com baixo peso Percentil < 5, 

eutróficos Percentil 5-95 e sobrepeso/obesidade Percentil > 95, pode-se 

observar pela tabela 5 que quando são considerados os valores específicos para 

a SD, o número de indivíduos classificados como sobrepeso/ obesidade é 

bastante inferior aos resultados observados quando a referência é a tabela 

específica para pessoas com desenvolvimento típico (COLE et al., 2000).  

Vale ressaltar que estas curvas foram desenvolvidas para idade até 18 

anos, sendo assim os indivíduos com idade superior foram classificados de 

acordo com os valores referentes a 18 anos. 
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Tabela 5. Representação dos valores percentuais de classificação para Eutrófico e 
Sobrepeso/Obesidade para G1 e G2 segundo Cronk et al (1988) 

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

Eutrófico 78,57% 81,25% 92,31% 71,43% 

Sobrepeso/ 
Obesidade 

21,43% 18,75% 7,69% 28,57% 

 

Da mesma maneira, em seu estudo Zini e Ricalde (2009), também utilizaram as 

curvas de Cronk para a sua avaliação e encontraram valores de 55,6% para 

eutrofia e 27,8% para excesso de peso. 

 Por outro lado Valenzuela, Passarelli e Coates (2011) referem-se ao estudo 

de Styles et al., realizado em 2002, no qual são propostas curvas de crescimento 

especificas para pessoas com SD adaptadas às curvas de referência da 

população geral inglesa (1990), com base no método de Cole et al., (2002). Para 

este estudo foi observada tendência ao sobrepeso e à obesidade com valores de 

30% para crianças e 20% para adolescentes. 

 Paralelamente, Myrelid et al, (2002), desenvolveram curvas específicas para a 

população sueca com SD para peso, estatura e IMC, representadas em 

percentis, onde por sua vez foi observada  prevalência do sobrepeso/obesidade 

após dez anos de idade, com percentuais variando entre 31 e 36% da amostra.  

  De acordo com Valenzuela, Passarelli e Coates (2011) nos últimos trinta anos 

diferentes curvas específicas para a população com SD foram desenvolvidas, 

sobretudo com a intenção de minimizar a influencia de fatores biológicos, étnicos 

e ambientais.  

 Ainda vale ressaltar que conforme Martin; Mendes e Hessel (2011) as 

referencias antropométricas apresentadas em curvas pôndero-estaturais são 

consideradas relativas a uma determinada população, pois revelam 

características peculiares consequentes dos seus determinantes genéticos e da 

influência de fatores ambientais. Os mesmos autores reforçam ainda a 

necessidade de estudos específicos para a população brasileira, considerando 

as diferentes faixas etárias e as diferentes regiões. 

 

5.3 Circunferência de Cintura e Relação Cintura Quadril 

 

Foram realizadas as medidas das CC e CQ, gerando valores referentes ao 
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valor correspondente da RCQ (medida de CC dividida pelo valor da CQ), que 

juntamente como os valores isolados da CC, proporciona condições de realizar 

análises relacionadas ao risco destes indivíduos desenvolverem doenças 

coronarianas. Os resultados seguem representados na tabela 6. 

 

Tabela 6. Representação de valores médios e desvio padrão para as variáveis de CC e RCQ 

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

CC 84,44 (±22,07) 85,03 (±11,35) 94,37 (±14,31) 91,50 (±21,86) 

RCQ 0,92 (±0,10) 0,89 (±0,12) 0,94 (±0,06) 0,87 (±0,08) 

 

Fato de extrema importância para os propósitos deste estudo é considerar 

que, embora a RCQ, assim como a circunferência de cintura sejam recomendadas 

pela OMS como importantes índices para o monitoramento de doenças 

cardiovasculares, sobretudo por estarem diretamente relacionadas ao acúmulo de 

gordura visceral, vale lembrar que a relação destes índices com o percentual de 

gordura em SD ainda não esta estabelecida. (SILVA et al., 2009).  

As Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2009/2010, apresentadas pela 

ABESO, (2009) consideram que, apesar de a RCQ ser um dos índices mais 

utilizados para avaliação da obesidade central em pessoas com desenvolvimento 

típico, enfatizam que em 1990, este índice passou a ser observado com mais 

cautela, por se tratar de uma medida relativa que poderia sofrer alteração, após 

processos de perda de peso. Ainda assim a OMS considera este índice como um 

importante preditor da síndrome metabólica, sendo, considerados como pontos de 

corte os valores de 0,90 para homens e 0,85 para mulheres. 

Por outro lado, Silva et al. (2009) concordam que estes índices associados a 

outros relacionados a composição corporal, como por exemplo o IMC e o percentual 

de gordura, podem se tornar importantes no sentido de indicar a presença de 

obesidade em SD. 

Em relação à circunferência de cintura, a OMS estabelece como valores de 

corte para o risco de desenvolvimento de doença coronariana, os índices superiores 

a 94 cm para o sexo masculino e 80 cm para o sexo feminino. Porém, a Iternational 

Diabetes Federation em 2005, referida nas Diretrizes Brasileiras de Obesidade 

2009/2010, considera que tais índices sofrem importantes interferências em relação 

à idade e etnia e sugere que, para a população sulamericana, sejam utilizados os 
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valores de corte ≥90 cm para o sexo masculino e ≥80 cm para o sexo feminino 

(ABESO, 2009). 

Considerando esses estudos sobre a aplicação das medidas de CC e RCQ, 

principalmente relacionados à faixa etária e a especificidade do grupo aqui 

estudado, optou-se por considerar para fins de discussão os valores referentes à 

faixa etária compreendida entre os 15 e 25 anos para ambos os sexos.  

Conforme demonstrado na tabela 5 todos os valores médios de CC e RCQ 

estão classificados com alto risco de desenvolvimento de doença coronariana, já 

que estão muito próximos aos apresentados no estudo de Silva et al. (2009), no qual 

se observa que os valores para a sua amostra com faixa etária entre 15 e 44 anos 

foram, para CC de 88,22 ± 14,30 para o sexo masculino e 86,77 ± 11,64 para o 

feminino e com relação a RCQ os resultados foram de 0,93 ± 0,08 e 0,87 ± 0,09 para 

os sexos masculino e feminino respectivamente. Tal fato pode ser indicativo da 

existência de tendência de repetição de valores em diferentes grupos de pessoas 

com SD, o que poderia ser sugestivo da existência de um padrão para estes índices 

relacionados à composição corporal. 

Neste estudo não foi prevista a coleta da medida de circunferência de 

pescoço, todavia, a literatura traz alguns estudos que indicam que o aumento desta 

medida pode estar também associado a doenças cardiovasculares 

(FRIZON; BOSCAINI, 2013)  

 

5.4 Percentual de Gordura por meio de Bioimpedância e Dobras Cutâneas 

 

Ainda para valores relacionados à composição corporal, obteve-se 

resultados relacionados às medidas de %G por meio das DC e pelas medidas 

resultantes da utilização da BIA, cujos pontos de corte estabelecidos foram ˃ 25% 

para o sexo masculino e ˃ 30% para o sexo feminino (WILLIAMS et al.,1992; 

FREIRE; COSTA; GORLA, 2014).  

Os valores de %G calculados por meio das DC e da BIA estão 

representados na tabela 7. 
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Tabela 7. Representação de valores médios e desvio padrão para as variáveis de %G obtidos 
por meio das dobras cutâneas e da bioimpedância. 

Gênero Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

%G DC 19,02 (±8,14) 31,50 (±5,01) 22,10 (±7,07) 32,63 (±9,01) 

%G Bia 17,18 (±8,58) 35,22 (±6,80) 17,40 (±6,29) 36,07 (±10,32) 

 

Com relação aos resultados obtidos por meio das medidas das DC, os 

resultados aqui encontrados se diferenciaram dos resultados apresentados por 

Ordoñez-Munoz; Rosety; Rodriguez (2006), o qual encontrou valores de 31,8 ±3,7 

em seu grupo de meninos com SD e  idade média de 16,2 ±1,0. Porém, os 

resultados do grupo estudado estão mais próximos dos observados por González-

Agüero (2010), cujos valores médios foram de 19,71% ±6,43 para rapazes com 

idade de 16,43 ±2,46 e de 26,95 ± 7,51 para as moças com idade média de 16,72 

±2,54. 

Complementando, Silva; Santos; Martins (2006) avaliaram um grupo de 

rapazes e moças com SD e idades médias de 24,1 ±3,1 e 23,2 ± 3,5 

respectivamente e obtiveram resultados médios de 20,5% ±4,4 para o sexo 

masculino e 30,2% ± 4,8 para o sexo feminino.  

Para o %G obtido por meio da BIA, Luke et al. (1994) e Luke et al. (1996), 

apresentam nos dois estudos, valores médios para adolescentes com SD de 31,2 

±8,4 e 21,8 ±7,4 respectivamente. 

No entanto, de maneira mais geral pode-se avaliar o percentual de meninos 

e meninas participantes dos grupos que foram classificados acima dos pontos de 

corte para sobrepeso e obesidade, conforme resultados representados na tabela 8. 

 

Tabela 8. Representação dos valores percentuais referente aos adolescentes e jovens 
classificados acima dos pontos de corte para sobrepeso e obesidade  

Gênero Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

%G DC 14,29% 56,25% 42,31% 57,14% 

%G Bia 14,29% 81,25% 30,77% 71,43% 

 

O uso das medidas de dobras cutâneas é apontado na literatura como de 

difícil controle em alguns casos para indivíduos com SD ou com obesidade 

mórbida, porém nesse estudo não houve perda amostral por esta razão. O 

mesmo refere-se às dificuldades para coleta de dados a partir do uso da BIA em 
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público com déficit cognitivo, como no caso da SD. Os procedimentos exigidos 

para o exame devem ser seguidos e a permanência do indivíduo avaliado em 

repouso pode ser comprometida pela possível dispersão dos avaliados, bem 

como o cumprimento das orientações para o jejum solicitado no período que 

antecede o exame. Em relação às participantes do sexo feminino, não foram 

controlados os períodos do ciclo menstrual, no entanto, sabe-se que pode haver 

interferência nos resultados em função de retenção hídrica, sobretudo no 

período pré-menstrual. 

 

5.5 Pico de Fluxo Expiratório 

 

Para a variável de PFE, os resultados obtidos para os grupos avaliados 

estão representados na tabela 9. 

 

Tabela 9. Representação dos valores médios e desvio padrão para a variável de pico de fluxo 
expiratório, obtida por meio do peak flow para os grupos dos sexos masculino e 
feminino com faixas etárias compreendidas de 11 a 14 e 15 a 25 anos. 

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

Peakflow 176,92 (±52,34) 168,13 (±61,45) 236,92 (±63,67) 181,43 (±34,85) 

 

Os dados aqui apresentados estão relativamente próximos quando 

comparamos com valor para PFE, presente no estudo de Azuma; Marvullo; Felcar 

(2009) no qual avaliou um grupo com SD de faixa etária compreendida entre 14 e 26 

anos, apresenta resultado mediano de 197,7(±84,2) l/min.   

Complementando, em seu estudo, Silva et al. (2013a) apresentam para sua 

amostra de pessoas com SD valores médios para PFE de 186,7 ± 39,2 L/min para o 

sexo masculino e para o sexo feminino de 151,5 ± 60,8 L/ min relativos ao seu grupo 

com idade média de 31,9 ± 9 anos. 

Ainda na mesma linha, no estudo de Santos; Lobo; Lourenço (2009) que 

estudando crianças com SD de idades entre 5 e 12 anos, verificou valores de 

126,25 ±46,70 L/min.  

De maneira bastante abrangente, quando considerados os estudos 

supracitados no que tange a faixa etária, pode-se entender que em todas as 

etapas de crescimento e desenvolvimento compreendidas na infância, 
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adolescência, juventude e idade adulta, os valores sempre estiveram abaixo do 

preconizado na literatura.  Acredita-se que aspectos como tendência ao 

sedentarismo, hipotonia muscular (presente até a adolescência), sobrepeso e 

obesidade podem exercer seus efeitos sobre a capacidade respiratória em 

grande parte da vida da pessoa com SD. 

As medidas referentes ao pico de fluxo expiratório podem ter sido 

comprometidas pela dificuldade de compreensão e concentração no momento 

exato da coleta, dificuldade esta que estará quase sempre presente quando se 

trata de populações especiais. Nesses casos, há necessidade de cuidado e 

controle do examinador para garantir o melhor desempenho do avaliado. 

 

5.6 Características do Sono 

 

Os dados relativos ao sono dos participantes com SD foram coletados 

por meio do CSHQ, questionário aplicado aos pais dos 62 pais participantes. Os 

mesmos foram solicitados a responder, a partir de sua percepção, sobre a 

presença de algum problema no sono, tempo total de sono diário (calculado por 

meio dos horários de deitar e despertar, tanto durante a semana como também 

aos finais de semana), considerando o sono da noite e as sestas. Os resultados 

referentes às respostas destas perguntas seguem representados na tabela 8. 

Vale lembrar que na análise dos resultados do CSHQ para o grupo do sexo 

masculino com faixa etária compreendida entre 15 e 25 anos, participaram 25 

pais, uma vez que os pais de um dos indivíduos não se disponibilizaram a 

responder o questionário, sob a alegação de falta de tempo e interesse, apesar 

de terem autorizado a participação de seu filho por meio da assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido. 
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Tabela 10. Representação dos resultados acerca da presença de “problemas” do sono de 
acordo com a percepção dos pais e resultados médios sobre os horários de deitar, 
despertar e tempo total de sono diário para a semana e para os finais de semana.  

 

Os resultados referentes ao CSHQ, representados na tabela 10, 

encontram-se de maneira fracionada, e os mesmos, foram posteriormente 

somados, conforme as 8 subescalas que compõe esta ferramenta de avaliação, 

resultando assim em uma visão mais ampla do comportamento da cada um dos 

grupos em cada uma das subescalas.  

 

Tabela 11. Representação dos valores médios da soma das respostas de cada um dos oito 
domínios para os grupos participantes 

 

Para obtenção dos resultados finais, foram seguidas as recomendações 

do protocolo, no qual as respostas das perguntas presentes em cada uma das 8 

Questionamentos 
Masculino 
11-14 anos 

(n=14) 

Feminino 
11-14 anos 

(n=16) 

Masculino 
15-25 anos 

(n=25) 

Feminino 
15-25 anos 

(n=07) 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Acha que seu filho tem 
problemas com o sono 

ou com o adormecer? 
5 9 1 15 15 10 7 0 

Hora de deitar durante a 
semana? 

21:34:13 
(±01:12:15) 

22:06:26 
(±01:08:31) 

22:33:36 
(±01:01:06) 

22:08:34 
(±01:10:49) 

Hora de acordar durante 
a semana? 

07:25:43 
(±01:20:33) 

07:44:41 
(±01:36:01) 

06:45:24 
(±01:13:54) 

09:40:00 
(±01:46:53) 

Tempo total de sono 

diário durante a semana 
≅ 09:51:30 ≅ 09:38:11 ≅ 08:11:48 ≅ 08:27:09 

Hora de deitar no fim de 

semana? 

22:40:26 
(±01:22:35) 

22:28:04 
(±01:22:15) 

23:08:24 
(±01:10:38) 

22:51:26 
(±01:06:26) 

Hora de acordar no fim 
de semana? 

08:55:43 
(±01:02:06) 

09:15:00 
(±01:09:17) 

06:35:43 
(±01:02:09) 

08:25:43 
(±01:05:48) 

Tempo total de sono 
diário no fim de semana 

≅ 10:15:17 ≅ 10:46:56 ≅ 10:31:36 ≅ 09:34:17 

 
 

Masculino 
11-14 anos 

Feminino 
11-14 anos 

Masculino 
15-25 anos 

Feminino 
15-25 anos 

Subescalas Média (min-máx) Média (min-máx) Média (min-máx) Média (min-máx) 

Resistência em ir 
para a cama 

8,57 (6 – 13) 9,44 (6 – 15) 8,28 (6 – 14) 8,00 (6 – 14) 

Inicio do sono 1,85 (1 – 3) 2,12 (1 – 3) 1,96 (1 – 3) 1,57 (1 – 3) 

Duração do sono 4,92 (3 – 8) 4,18 (3 – 7) 4,48 (3 – 7) 4,86 (3 – 5) 

Ansiedade 
Associada ao sono 

7,07 (4 – 12) 6,93 (4 – 11) 5,80 (4 – 10) 6,43 (4 – 10) 

Despertares 
noturnos 

4,07 (3 – 8) 3,62 (3 – 5) 3,64 (3 – 5) 3,57 (3 – 5) 

Parassónias 10,28 (7 – 16) 8,68 (7 – 11) 8,80 (7 – 15) 7,71 (7 – 9) 

Perturbação 
respiratória do sono 

5,78 (3 – 9) 4,75 (3 – 7) 5,16 (3 – 9) 4,29 (3 – 7) 

Sonolência diurna 13,14 (9 – 20) 12,06 (8 – 20) 14,76 (8 – 22) 13,14 (8 – 18) 
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subescalas foram somadas, gerando um escore final para verificação, (de acordo 

com a nota de corte de 41 pontos), da presença ou não de distúrbios do sono. 

Desta maneira podem-se destacar os aspectos que chamaram a atenção 

no sentido de evidenciar os resultados mais contundentes, sobretudo as 

respostas percentuais relacionadas aos comportamentos habituais, ou seja, 

aqueles que se apresentam 5 ou mais vezes durante a semana.  

Os itens avaliados foram: 

 Resistência em ir para a cama – Adormecem na cama dos pais ou dos 

irmãos?, 37,5% no grupo de meninas com idade entre 11 e 14 anos / Precisa dos 

pais no quarto para adormecer?, 35,7% para meninos com idade de 11 a 14 

anos, 43,75% para meninas com idade entre 11 e 14 anos e 28,6% para as 

meninas com idade entre 15 e 25 anos / Tem medo de dormir sozinha? Para o 

grupo com idade entre 11 e 14 anos observamos valores de 28,6% e 31,25% 

para meninos e meninas respectivamente e para o grupo de meninas com idade 

entre 15 e 25 anos o resultado foi de 28,6%;  

 Inicio do Sono – Demora até 20 minutos para adormecer? Para a faixa 

etária entre 11 e 14 anos de ambos os sexos os resultados foram de 50% nos 

meninos e 43,75% nas meninas, para o grupo com idade entre 15 e 25 anos 

meninos obtiveram 44% e meninas 71,4%;  

 Duração do Sono – Dorme pouco? 50% para meninos com idade entre 

11 e 14 anos, 28% para meninos com idade entre 15 e 25% e 42,9% das 

meninas com idades entre 15 e 25%;  

 Parassonias – Tem sono agitado, mexe-se muito? 50% e 31,25% para 

meninos e meninas com idade entre 11 e 14 anos respectivamente e 36% para 

meninos com idade entre 15 e 25 anos;  

 Perturbações Respiratórias do Sono - Ressona alto? 28,57% e 50% 

respectivamente para meninos e meninas com idades entre 11 e 14 anos e 36% 

e 57,1% para meninos e meninas com idades entre 15 e 25 anos 

respectivamente / Ronca ou tem dificuldade em respirar? Os valores foram 50% 

para meninas com idades entre 11 e 14 anos e 24% e 28,6% para meninos e 

meninas com idades entre 15 e 25 anos. 

Com relação aos escores totais do CSHQ, observou-se que 55, entre os 

62 participantes (88,71%) obtiveram pontuações ≥41. Baseando-se na nota de 
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corte, constatou-se que a ocorrência dos problemas no sono foi distribuída em 

G1 masc (20,97%); G1 fem (33,87%); G2 masc (24,19%) e G2 fem (9,68%), 

totalizando assim 88.71%. 

Foram obtidos 100% de retorno positivo em relação ao aproveitamento 

das respostas, uma vez que para minimizar a falta de compreensão das 

perguntas um avaliador acompanhou o preenchimento, o que foi sugerido em 

estudo realizado por Maccrosain; Byrne (2009), tal procedimento é considerado 

como facilitador, uma vez que no cálculo dos resultados para o CSHQ apenas 

podem ser considerados os questionários que forem respondidos em sua 

totalidade. 

Quando questionados a respeito de acreditarem que seus filhos 

possuíam problemas do sono, 45% dos pais responderam positivamente e 55% 

responderam que não acreditavam que seus filhos possuíam problemas com o 

sono ou não souberam classificar a presença ou não de problemas, uma vez que 

não tinham referência para comparação e/ou nunca haviam pensado sobre o 

assunto. Estudo de Shott et al. (2006) discute que existe uma tendência 

importante em pais de pessoas com SD em subestimar a presença e/ou 

gravidade dos distúrbios do sono em seus filhos e apresenta que 69% dos pais 

do grupo de crianças estudado, não relataram problemas de sono, ainda que 

54% dessas crianças tinham resultados de polissonografia anormais. Para 

Rosen et al. (2011) as descrições de pais acerca da presença de distúrbios do 

sono nem sempre se correlacionam com achados referentes a problemas 

clinicamente significativos. Paralelamente sabe-se que existe uma tendência 

destes pais em assumir que a respiração e o comportamento irregular durante o 

sono seja normal para pessoas com SD, desta forma a necessidade de que pais 

e familiares sejam orientados de maneira mais efetiva é latente no sentido de 

contribuir de maneira mais significativa para um possível diagnostico e 

tratamentos adequados, uma vez que tais resultados poderiam refletir não 

apenas na qualidade de vida de pessoas com déficit intelectual assim como em 

suas famílias (GOZAL, 1998; STORES et al., 1998; SHOTT et al., 2006; 

MACCROSAIN; BYRNE, 2009; BRESLIN et al., 2011; ROSEN et al., 2011). 

Para a quantidade de horas de sono durante a semana, foram 

observados valores médios de aproximadamente 9:51hs e 9:38hs para os grupos 

do sexo masculino e feminino com idades entre 11 e 14 respectivamente e para 
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os grupos do sexo masculino e feminino com idades entre 15 e 25 anos os 

valores observados foram de 8:11hs e 8:27hs, conforme observado, existe uma 

pequena tendência no sentido dos mais velhos, dormirem um pouco menos, 

acredita-se que os pais dos jovens com idades entre 15 e 25 anos de ambos os 

sexos, tendem a ser mais flexíveis em relação ao horário de deitar, uma vez que 

em nossa amostra, de acordo com os relatos dos próprios pais, os horários de 

despertar faziam parte de um rotina (com variações mínimas), em função do 

horário de entrada nas instituições de apoio das quais os participantes 

frequentavam. Para a quantidade de horas de sono nos finais de semana 

observou-se um pequeno acréscimo nos valores encontrados sendo eles de 

aproximadamente 10:15hs e 10:46hs para rapazes e moças com idades entre 11 

e 14 anos e para os jovens adultos com idades entre 15 e 25 anos de ambos os 

sexos foram obtidos valores de 10:31hs e 9:34hs valores, conforme relatos 

colhidos, estes valores referentes ao número de horas dormidas nos finais de 

semana, ligeiramente superior, é consequência de uma maior flexibilidade, tanto 

na hora de deitar como no horário de despertar, uma vez que nem pais nem 

jovens possuíam compromissos com horários “fixos” aos finais de semana.  

Para Silva et al. (2013b) o CSHQ trata-se de uma ferramenta que permite 

avaliar as características do sono de uma maneira mais abrangente, destacando 

os aspectos que mais evidenciam os distúrbios do sono, tratando assim de forma 

mais objetiva a frequência de comportamentos-problema, a partir da qual se 

calculam as cotações do questionário.  

Neste sentido os achados corroboram com os dados evidenciados por 

Berslin et al. (2011) que destacam os pontos em que as crianças com SD têm 

efetivamente problemas do sono e que por sua vez podem se estender até os 18 

anos, que são resistência na hora de dormir, início do sono, manutenção ou 

duração do sono e distúrbios respiratórios do sono. 

Com relação aos resultados para a pontuação total dos questionários, 

este estudo identificou valores médios para a soma total das respostas dos pais 

para os sexos masculino e feminino com idade entre 11 e 14 anos resultados de 

(52,21 ± 9,18) e (48,25 ± 7,04) respectivamente e para o grupo com idade entre 

15 e 25 anos para os sexos masculino e feminino foi de (50,12 ± 6,71) e (46,28 ± 

8,13) respectivamente, o que sugere que nesta amostra houve prevalência para 

distúrbios do sono. Reforçando estas observações, em três diferentes estudos, 
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foram obtidos respectivamente valores médios de (52,29 ± 5,88), (48,63 ± 7,15) 

e (54,3 ± 8,6) fazendo com que os mesmos também classificassem seus 

participantes como propensos a apresentar perturbações do sono, uma vez que 

estes valores são superiores ao intervalo clínico preconizado pela literatura, com 

valores superiores a 41 (OWENS; SPIRITO; MCGRINN, 2000; CARTER et al., 

2009; MACCROSAIN; BYRNE, 2009; BRESLIN et al., 2011)  

Reforçando, pode-se ainda evidenciar que nesta amostra 88,7% do total 

de participantes apresentaram valor final acima dos 41 pontos, ou seja, acima da 

nota de corte para a classificação clínica de distúrbios do sono, fato este que 

caminha no mesmo sentido de estudos de Carter et al. (2009); Breslin et al. 

(2011) e Hoffmire et al. (2014) que apresentaram percentuais relativos a número 

total de participantes de (96,8%), (85,7%) e (65%) respectivamente. Todavia, os 

dados parecem não indicar diferenças entre sexos.  

Conforme estes resultados, pode-se sugerir que os problemas de sono 

em pessoas com SD são comuns e estão presentes desde a infância e tendem a 

não diminuir de maneira evidente ao longo da vida, uma vez que dentre os 

estudos já realizados foram observados a presença destes problemas em faixa 

etária que varia dos 7 aos 18 anos e neste estudo as mesmas tendências 

estiveram presentes desde os 11 até os 25 anos de idade.  

Considera-se relevante que outros estudos possam relacionar esse tipo 

de ocorrência com problemas de aprendizagem, rendimento escolar, 

desempenho em atividades diversas, bem como maior risco para problemas de 

saúde e qualidade de vida.  

 

5.7 Correlação entre variáveis 

 

Com o propósito de atender um dos objetivos deste estudo, foram 

realizados testes de correlação entre as variáveis de IMC, CC, RCQ, %G por 

DC, %G por BIA, PFE e características do sono pelo CHSQ, em adolescentes e 

jovens com SD, primeiramente avaliados de maneira geral e em seguida, 

subdivididos em dois grupos de faixas etárias entre 11 e 14 anos e 15 e 25 em 

ambos os sexos respectivamente. Para tanto, se utilizou o teste de correlação de 

Pearson para verificar a presença e o nível de associação entre as alterações 

que ocorrem nas características das variáveis analisadas. 



55 
 

Na comparação geral se observa que o %G por meio da BIA (padrão 

ouro) está correlacionado positivamente ao IMC com valores de r = 0,367 (p = 

0,006), CC com r = 0,267 (p = 0,049) e % Gordura DC com r = 0,871 (p = 0,000). 

Ainda relacionado à comparação do grupo total pode-se observar 

correlações entre IMC e %G por DC com r = 0,652 (p = 0,000), IMC e CC com 

valores de r = 0,937 (p = 0,000), assim como %G por DC relacionado a CC com r 

= 0,640 (p = 0,000). 

Após isso foram fracionados os grupos conforme sexo e faixa etária para 

adolescência e juventude, onde os resultados encontrados nos mostraram que 

quando relacionadas às variáveis de %G pela BIA com %G por DC, as mesmas 

continuam apresentando correlação em todos os subgrupos, sendo no masculino 

com faixa etária entre 11 e 14 anos com valores de r=0,927 (p=0,000) e no grupo 

feminino para a mesma faixa etária com valores de r = 0,913 (p=0,000). Para a 

faixa etária compreendida entre 15 e 25 anos os valores apresentados para o 

sexo masculino foram de r= 0,748 (p=0,000) e para o sexo feminino valores de r 

= 0,792 (p=0,034), pode-se desta maneira considerar que o método de medida 

de %G por meio da somatória de sete DC, pode ser um importante e mais 

acessível método, quanto ao preço e facilidade de aplicação, para o diagnóstico 

de sobrepeso e obesidade nesta população 

Complementando, ainda, calcularam-se as correlações existentes entre 

as variáveis de IMC e CC com %G BIA e %G DC, fato é que, em todos os 

subgrupos observados foi constata a presença de forte correlação positiva 

representado na tabela 12. 

 

Tabela 12. Representação dos resultados para os testes de correlação de Pearson para as 
variáveis de IMC e CC com as variáveis de %G BIA e %G DC com valores de r e 
p<0,05  

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

%G BIA x IMC 0,822 p=0,004 0,838 p=0,000 0,793 p=0,000 0,929 p=0,003 

%G BIA x CC 0,895 p=0,000 0,819 p=0,000 0,754 P=0,000 0,823 p=0,023 

%G DC x IMC 0,880 p=0,000 0,917 p=0,000 0,878 p=0,000 0,809 p=0,028 

%G DC x CC 0,936 p=0,000 0,929 p=0,000 0,908 p=0,000 0,849 p=0,016 

 

Complementando os dados deste estudo, podem-se citar estudos de 

Mendonça; Pereira (2008) e Freire; Costa; Gorla (2014) que observaram grupos 



56 
 

de jovens e adultos respectivamente e observaram existência de correlação 

positiva entre os valores de %G por meio da BIA com IMC, CC e %G por DC.  

Ainda, quando se realizaram os testes de correlação entre as variáveis 

de %G BIA, %G DC, IMC, CC com RCQ, observou-se que estas variáveis 

apresentam correlação entre si, porém, limitado apenas a se apresentar nos 

grupos do sexo masculino, com demonstrado na tabela 13. 

 

Tabela 13. Representação dos resultados para os testes de correlação de Pearson para as 
variáveis de %G BIA, %G DC, IMC, CC com a variável de RCQ com valores de r e 
p<0,05 

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa Etária 11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

IMC x CC 0,960 p=0,000 0,935 P=0,000 0,915 p=0,000 0,958 p=0,001 

%G BIA x RCQ 0,739 p=0,015  0,554 p=0,008  

%G DC x RCQ 0,564 p=0,045  0,711 p=0,000  

CC x RCQ 0,779 p=0,001  0,832 p=0,000  

IMC x RCQ 0,682 p=0,007  0,685 p=0,000  

 

Reforçando, pode-se ainda citar estudo de Silva et al. (2009) que 

investigaram as correlações entre IMC, RCQ e CC em um grupo de SD com 

faixa etária entre 15 e 44, e apresentaram valores de forte associação apenas 

entre as variáveis de IMC e CC, no entanto o mesmo estudo mostra que para os 

resultados relacionados as correlações das variáveis IMC e RCQ e também para 

CC e RCQ, as correlações foram observadas apenas nos subgrupos do sexo 

masculino, o que por sua vez confirma os dados observados e demonstrados na 

tabela acima. 

Acredita-se que a existência ou não de correlação no que se refere ao 

índice de RCQ, sofre influência direta do padrão de distribuição de gordura, 

sendo assim o que se pode inferir é que na amostra deste estudo, quando 

avaliados individualmente, apenas o sexo masculino apresentou um padrão de 

distribuição de concentração (andróide), por outro lado, para o sexo feminino, 

não se pode observar um padrão estabelecido quanto a distribuição de gordura 

(andróide ou ginóide), uma vez que a distribuição esteve muito próxima dos 50%, 

conforme apresentado na tabela 14.  
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Tabela14. Representação dos resultados absolutos e percentuais do padrão de distribuição de 
gordura (Andróide e Ginóide) para os grupos com idades entre 11-14 e 15-25 de ambos 
os sexos. 

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino 

Faixa 
Etária 

11-14 anos 11-14 anos 15-25 anos 15-25 anos 

N 14 16 26 7 

Distr. de 
Gordura 

Ginóide Andróide Ginóide Andróide Ginóide Andróide Ginóide Andróide 

N 
Absoluto 

5 9 8 8 8 18 4 3 

N (%) 35,71 64,29 50,0 50,0 30,77 69,23 57,14 42,86 

 

Este fato pode ser confirmado quando em seu estudo Silva, et al. (2009) 

afirmam não existir uma relação bem estabelecida entre a distribuição da 

gordura corporal com os demais indicadores antropométricos em pessoas com 

SD, sendo assim nos apresenta que em seus achados, tanto o grupo do sexo 

masculino, como o grupo do sexo feminino apresentaram padrão de obesidade 

andróide, para complementar, o mesmo autor apresenta estudo de Balic et al 

(2000), onde  em grande maioria os sujeitos da amostra apresentaram 

distribuição de gordura do tipo ginóide e apenas um sujeito do sexo masculino 

apresentou distribuição do tipo andróide. 

Para as observações relativas ao PFE (Peak Flow) pode-se observar 

correlação negativa fraca somente para a variável %G pela BIA com valores de -

0,292 (p = 0,030). Vale ressaltar que esta tendência ocorreu apenas quando o 

grupo foi observado em sua totalidade, o que não se manteve quando a mesma 

análise foi realizada nos subgrupos separadamente. Desta forma os resultados 

referentes à observação dos subgrupos em separado, diferem do observado em 

estudo de Azevedo (2009), onde descreve valores de correlação negativa em 

seu grupo de pessoas com SD e idade média de 26,72 ± 7,14 anos para os 

sexos masculino e feminino separadamente.  

Assim, é possível sugerir que os resultados deste estudo se 

apresentaram como o esperado, mesmo que a correlação encontrada tenha se 

apresentado como fraca, uma vez que a concentração de gordura elevada, 

sobretudo na região da caixa torácica, tende a interferir de maneira negativa nos 

resultados da função respiratória e em específico no PFE. Além disso, estes 

resultados podem ter sido relativos a uma característica peculiar dessa amostra, 

sobretudo se considerar que a coleta dos dados tenha sido realizada de maneira 



58 
 

transversal e sem “treino” por parte dos sujeitos participantes, podendo desta 

forma refletir em uma baixa compreensão do padrão de realização do teste. 

Outra observação válida se refere à especificidade do teste, uma vez que não 

existem testes padronizados ou adaptados para a população com SD.  

Finalmente, com relação aos resultados observados para o CHSQ foram 

encontradas correlações negativas, apenas para o subgrupo com faixa etária 

compreendida entre 15 e 25 anos do sexo feminino apresentando valores para 

IMC de r = -0,777 (p = 0,040), para % Gordura DC, r= -0,757 (p = 0,049) e para 

% Gordura BIA de r = - 0,866 (p = 0,012), porém, não observou-se nenhum outro 

tipo de relação nos demais grupos, ainda assim acredita-se que estas 

correlações existentes possam servir para que este teste seja observado, mais 

atentamente como uma “ferramenta” de auxilio para detecção precoce de 

problemas do sono, (ainda que o mesmo não tenha sido especificamente 

elaborado para a população com SD), mas  sobretudo no sentido de indicar a 

necessidade da realização de testes mais específicos, como por exemplo a 

polissonografia. 

A aplicação de um instrumento de auto avaliação do sono é prejudicada 

pela dificuldade de compreensão característica das pessoas com déficits 

intelectuais, portanto, as avaliações baseadas em cuidadores acabam sendo 

uma opção para este público. Ainda assim, mesmo instrumentos como o CHSQ 

podem necessitar de aplicação com instrução do examinador aos responsáveis, 

para facilitar o preenchimento e compreensão das questões. 

 

5.8 Limitações 

 

As principais limitações do estudo foram as características dos testes de 

avaliação empregados, que não previam a aplicação para populações com 

déficits cognitivos. Observa-se que poucos são os trabalhos que apontam 

dificuldades de aplicação de instrumentos de avaliação padronizados e 

reconhecidos pela comunidade científica quando se trata de grupos especiais.   
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6 CONCLUSÃO 

 

Foi possível caracterizar o perfil antropométrico da população estudada e 

estabelecer algumas correlações entre as variáveis de índice de massa corporal 

(IMC), circunferência de cintura (CC), relação cintura-quadril (RCQ), percentual 

de gordura (%G) estabelecida a partir da bioimpedância (BIA) e das medidas de 

dobras cutâneas (DC), com o pico de fluxo expiratório (PFE) e as características 

do sono. 

Alguns dados presentes nas hipóteses preliminares do estudo puderam 

ser observados, tais como as características de baixa estatura, sobrepeso e 

medidas de circunferência aumentadas. Foi encontrada também uma correlação 

negativa entre o pico de fluxo expiratório e o % de gordura. Embora fraca, este 

achado indica que as pessoas com SD merecem cuidados e atenção para 

controle de peso. 

Estudos que caracterizem esta população e demonstrem qual é o perfil 

esperado para o grupo podem contribuir substancialmente para os investimentos 

em melhores condições de saúde e qualidade de vida, incluindo alimentação 

saudável, sono equilibrado e prática regular de atividades físicas. 
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ANEXO II 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

Prezado Representante da Instituição, 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a composição corporal, função respiratória e 

características do sono de crianças e jovens com síndrome de Down. A composição 

corporal será avaliada por meio de medidas antropométricas de peso, altura, 

circunferências de cintura e quadril, assim como impedância bioelétrica e dobras 

cutâneas, a função respiratória será mensurada por meio do dispositivo peak flow meter, 

as características do sono serão avaliadas com a utilização de um questionário. Para tal 

solicitamos a autorização da instituição para o encaminhamento de participantes, e para a 

realização dos procedimentos previstos. O contato interpessoal e a realização dos 

procedimentos oferecem riscos físicos e/ou psicológicos mínimos aos participantes e à 

instituição. As pessoas não serão obrigadas a participar da pesquisa, podendo desistir a 

qualquer momento. Em eventual situação de desconforto, os participantes poderão cessar 

sua colaboração sem consequências negativas para si ou para a instituição. Todos os 

assuntos abordados serão utilizados sem a identificação dos participantes e instituições 

envolvidas. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou a qualquer momento poderão ser 

esclarecidas, bastando entrar em contato pelo telefone abaixo mencionado. Ressaltamos 

que se trata de pesquisa com finalidade acadêmica, referida ao curso de pós-graduação 

Doutorado em Distúrbios do Desenvolvimento, que os resultados da mesma serão 

divulgados no trabalho de Doutorado do pesquisador José Renato Campanelli 

obedecendo ao sigilo, sendo alterados quaisquer dados que possibilitem a identificação 

de participantes, instituições ou locais que permitam identificação. De acordo com estes 

termos, favor assinar abaixo. Uma cópia deste documento ficará com a instituição e outra 

com o pesquisador responsável. Agradecemos a colaboração, 

________________________________ ______________________________                                

 JOSÉ RENATO CAMPANELLI                        SILVANA BLASCOVI-ASSIS 

             Pesquisador Responsável                                           Orientadora  

      Fone para contato: (11) 99901-4450 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor (a) 

____________________________________, representante da instituição, após a leitura 

da Carta de Informação à  Instituição, ciente dos procedimentos propostos, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO de concordância quanto à realização da pesquisa. Fica claro 

que a instituição, a qualquer momento, poderá retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo 

trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo 

profissional. 

_______________,____ de___________________de________. 

 

________________________________________ 

  Assinatura do representante da instituição 
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ANEXO III 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO RESPONSÁVEL PELO SUJEITO DE PESQUISA 

 

Prezado Responsável pelo participante, 

 

Esta pesquisa tem como intuito analisar a composição corporal, função respiratória e 

características do sono de crianças e jovens com síndrome de Down. A composição 

corporal será avaliada por meio de medidas antropométricas de peso, altura, 

circunferências de cintura e quadril, assim como impedância bioelétrica e dobras 

cutâneas, a função respiratória será mensurada por meio do dispositivo peak flow meter, 

as características do sono serão avaliadas com a utilização de um questionário. Para tal 

solicitamos sua autorização para a realização dos procedimentos previstos. O contato 

interpessoal e a realização dos procedimentos oferecem riscos físicos e/ou psicológicos 

mínimos aos participantes. A criança ou jovem, não será obrigado a participar da 

pesquisa, podendo desistir a qualquer momento. Em eventual situação de desconforto, a 

criança ou o jovem poderá cessar sua colaboração sem consequências negativas. Todos 

os assuntos abordados serão utilizados sem a identificação dos participantes e instituições 

envolvidas. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou a qualquer momento poderão ser 

esclarecidas, bastando entrar em contato pelo telefone abaixo mencionado. Ressaltamos 

que se trata de pesquisa com finalidade acadêmica, referida ao curso de pós-graduação 

Doutorado em Distúrbios do Desenvolvimento e que os resultados da mesma serão 

divulgados no trabalho de Doutorado do pesquisador José Renato Campanelli 

obedecendo ao sigilo, sendo alterados quaisquer dados que possibilitem a identificação 

de participantes, instituições ou locais que permitam identificação. De acordo com estes 

termos, favor assinar abaixo. Uma cópia deste documento ficará com o participante da 

pesquisa e outra com a pesquisadora responsável.  

 Agradecemos sua colaboração, 

 

_________________________________             ______________________________           

 JOSÉ RENATO CAMPANELLI                         SILVANA BLASCOVI-ASSIS 

             Pesquisador Responsável                                              Orientadora 

   Fone para contato: (11) 99901-4450 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor (a) 

____________________________________, após a leitura da Carta de Informação ao  

Responsável pelo Sujeito de Pesquisa, ciente dos procedimentos propostos, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO de concordância quanto à realização da pesquisa. Fica claro 

que o(a) senhor(a), a qualquer momento, poderá retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE 

E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que 

todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo 

profissional. 

_______________,____ de___________________de________. 

 

______________________________________ 

       Assinatura representante legal do participante 
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ANEXO IV 
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