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Resumo 

Introdução: As crianças portadoras de Trissomia 21 (T21) apresentam 

particularidades fenotípicas e comorbilidades congénitas e/ou adquiridas que, 

aliadas a perturbações do sono, comportamentos sedentários e padrões 

alimentares desadequados, as tornam vulneráveis a modificações do estado 

nutricional, com repercussão na qualidade e expectativa de vida. O excesso de 

peso/obesidade associam-se a comorbilidade cardiometabólica, já com expressão 

em idade pediátrica. 

Objetivos: Avaliar a prevalência de excesso de peso/obesidade numa população 

pediátrica com T21, identificar fatores predisponentes e propor orientações 

preventivas multidisciplinares.  

Metodologia: Entre fevereiro-maio de 2020 enviaram-se convites, via correio 

eletrónico, aos cuidadores de crianças com T21 entre os 3-10 anos. Para avaliar 

hábitos/estilos de vida, enviaram-se 3 questionários: índice KIDMED, módulo MOVE 

do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física e versão portuguesa 

abreviada do Children’s Sleep Habits Questionnaire, e um inquérito para 

caracterização sociodemográfica e do estado nutricional.  

Resultados: Ao nascimento, a prevalência de desnutrição foi de 17,7%. Na 

avaliação, a prevalência de excesso de peso/obesidade foi de 23,6% (n=4). A 

prática de atividade física regular era de 47,1% e 88,2% realiza terapias. Ocorreu 

a adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico em 94,1% e 58,8% apresentava 

distúrbios de sono. Não se registou associação entre o estado nutricional e a 

escolaridade dos progenitores e o estado nutricional e a prática de atividade física 

das crianças, respetivamente. 
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Conclusão: A baixa prevalência de excesso de peso/obesidade, um padrão 

alimentar próximo do mediterrânico e a baixa taxa de sedentarismo observados 

contrariam a literatura para populações com T21. O envolvimento em terapias e 

o acompanhamento em consulta especializada poderão ser fatores 

diferenciadores. 

Palavras-chave: Crianças, Trissomia 21, Excesso de peso, Obesidade, Estilos de 

vida 
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Abstract 

Introduction: Children with Down Syndrome (DS) present phenotypic alterations 

and congenital and/or acquired comorbidities which, combined with sleep 

disorders, sedentary behaviours and inadequate dietary patterns, make them 

more vulnerable to changes in their nutritional status, with repercussions on 

quality and life expectancy. Overweight/obesity are associated with 

cardiometabolic comorbidity, already with manifestations in pediatric ages. 

Objectives: To assess the prevalence of overweight/obesity in a pediatric 

population with DS, identify predisposing factors and propose multidisciplinary 

preventive orientations. 

Methodology: Between February and May 2020, online invitations were sent to 

guardians of children with DS, aged between 3-10 years old. To evaluate 

habits/lifestyles, three questionnaires were sent: KIDMED index, MOVE module of 

the “Inquérito Alimental Nacional e de Atividade Física” and abbreviated 

Portuguese version of the Children's Sleep Habits Questionnaire, and another 

questionnaire for sociodemografic and nutritional status characterization. 

Results: At birth, the prevalence of undernutrition was 17,7%. At the evaluation 

date, the prevalence of overweight/obesity was 23,6% (n=4). The practise of 

regular physical activity was 47,1% and 88,2 % participated in therapies. 

Adherence to the Mediterranean dietary pattern was high in 94.1% of cases, and 

58,8% had sleep disorders. No association was found between the nutritional status 

and education of parents, or between children´s nutritional status and their 

physical activity, respectively. 

Conclusion: The reduced prevalence of overweight/obesity, a dietary pattern 

similar to the Mediterranean and a low sedentarism rate were observed, contrary 
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to the literature described for populations with DS. Therefore, participation in 

therapies and regular follow-up in expert consultations may be considered 

differentiating factors. 

Keywords: Children, Down Syndrome, Overweight, Obesity, Lifestyles 
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Introdução 

A Trissomia 21 (T21) é a cromossomopatia mais frequente em nados vivos, 

estimando-se uma incidência mundial de 1:1000 a 1:1100 nascimentos. Em 

Portugal existem cerca de 15 000 portadores desta anomalia genética(1, 2).   

Clinicamente podem surgir alterações fenotípicas, malformações e 

comorbilidades congénitas e/ou adquiridas, que tornam estas crianças mais 

vulneráveis a modificações do estilo de vida, com repercussão no estado 

nutricional e impacto na qualidade e esperança de vida.  

No que respeita às alterações fenotípicas, são características as anomalias 

craniofaciais, a base nasal achatada e a macroglossia, com repercussões na 

alimentação (3, 4). Relativamente às alterações congénitas, evidenciam-se as 

anomalias cardíacas presentes em 50% destes recém nascidos, que cursam com 

sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, como taquicardia e dispneia durante a 

ingestão alimentar e realização de esforços físicos(5, 6). As modificações endócrinas 

e metabólicas são frequentes e maioritariamente de etiologia autoimune, como a 

diabetes mellitus (DM) tipo 1 e hipotiroidismo, podendo o aumento de peso 

observado ser consequência desta alteração tiroideia (7-9). A patologia 

osteoarticular e a hipotonia muscular condicionam a mobilidade e funcionamento 

físico, tornando-os indivíduos mais sedentários (3, 10, 11). 

 O excesso de peso e a obesidade na idade pediátrica são, mundialmente, um 

problema crescente de saúde pública e traduzem um risco para o desenvolvimento 

de doenças crónicas não transmissíveis na vida adulta, com impacto na 

morbilidade e mortalidade(12-14). Em crianças portadoras de T21, a prevalência do 
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excesso de peso/obesidade atinge 70%, sendo superior à da população geral da 

mesma faixa etária(15). 

Decorrente das anomalias craniofaciais e após ajuste às competências físicas, 

a alimentação é, desde os primeiros dias, distinta da dos seus pares(16). Mais de 

75% dos doentes apresenta patologia gastrointestinal e as dificuldades de 

mastigação e deglutição condicionam recusa de certos alimentos, menor controle 

da saciedade e consequente hiperfagia e compulsividade alimentar(17, 18). Assim, 

para além de fatores intrínsecos como o hipotiroidismo, uma alimentação 

nutricionalmente pobre, baseada em alimentos processados de fácil ingestão 

poderá explicar o excesso ponderal frequentemente observado (16, 19). 

Finalmente, 65% destas crianças apresentam distúrbios do sono, 

maioritariamente Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), que prejudicam 

a quantidade e qualidade do sono e aumentam o risco de eventos 

cardiovasculares, interferindo com a qualidade de vida(20, 21).  

As comorbilidades congénitas e/ou adquiridas e as perturbações do sono, 

aliados a um padrão alimentar desadequado, a comportamentos sedentários e ao 

reduzido nível de atividade física (AF), representam os principais fatores de risco 

condicionantes do estado nutricional dos portadores de T21(22). 

Torna-se pois primordial investigar, no sentido de contribuir para a melhoria 

do estado nutricional desta população, visando uma melhor qualidade e esperança 

de vida.  

Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo principal avaliar a prevalência de 

excesso peso e obesidade numa população pediátrica com T21. Foram 
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considerados objetivos secundários: 1) avaliar os fatores predisponentes precoces 

de excesso de peso/obesidade; 2) avaliar o impacto de estilos de vida 

obesogénicos; 3) avaliar fatores facilitadores secundários associados a 

comorbilidades; 4) propor linhas orientadoras conducentes à prevenção precoce 

do excesso de peso/obesidade. 

Metodologia 

O estudo decorreu entre fevereiro e maio de 2020. Através de correio 

eletrónico, foi enviado um convite (Anexo A) a todos os pais/cuidadores de 

crianças portadoras de T21 seguidas em consulta no Instituto CUF Porto, bem como 

a várias associações locais e nacionais. Considerou-se como critério de inclusão 

uma idade cronológica entre os 3 e os 10 anos, inclusive. 

Para além da contextualização e explicação dos objetivos do estudo, o convite 

detalhava as diferentes etapas de realização. Para incentivar a participação, um 

2º convite foi reenviado após 2 semanas. Aos que aceitaram colaborar, foi-lhes 

pedido que assinassem a declaração de consentimento informado (Anexo B). 

Posteriormente, enviaram-se 3 questionários de aplicação indireta, a preencher 

pelos pais/cuidadores, validados para a faixa etária em estudo e aplicáveis a 

indivíduos com incapacidades intelectuais e/ou psicomotoras, como sejam os 

portadores de T21(23, 24), a saber: 

- Índice KIDMED (Anexo C), que pretende avaliar o grau de adesão ao Padrão 

Alimentar Mediterrânico (PAM). A escala varia de 0 a 12 pontos e define 3 níveis 

de adesão: baixa (≤3), intermédia (4 a 7) e alta (≥8)(25, 26); 

- Questionário MOVE do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-

AF) (Anexo D), que pretende compreender hábitos de prática de AF. Conforme a 
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idade, aborda questões acerca de rotinas diárias de sono, prática regular de 

exercício programado (tipo, frequência e duração), bem como comportamentos 

sedentários (27); 

- Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ-PT) (Anexo E), aplicado na versão 

portuguesa abreviada, para compreender hábitos e perturbações de sono. Aborda 

33 itens pontuados de 1 a 3, para comportamentos menos e mais problemáticos, 

respetivamente, resultando uma cotação total e outra para as 8 subescalas de 

problemas do sono. Foi assumido o valor 48 como ponto de corte da cotação total, 

existindo distúrbios para resultados ≥ 48 (23). 

Procedeu-se à codificação de todos os questionários de forma a permitir 

identificar os participantes, mas garantindo simultaneamente a confidencialidade 

durante o tratamento e análise dos dados. 

Para caracterização sociodemográfica e clínica da família e da criança, 

aplicou-se um questionário (Anexo F) que incluiu os seguintes itens: 

-Antecedentes Familiares: idade dos progenitores à data do nascimento, 

antecedentes pessoais, nível de escolaridade e situação laboral, fratria e 

antropometria no momento atual [peso (kg) e estatura (m) e cálculo posterior do 

Índice de Massa Corporal (IMC)]. Para caracterização do estado nutricional 

utilizaram-se os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS)(28); 

-Antecedentes Pessoais: data de nascimento, sexo, idade gestacional (IG), índice 

de APGAR, intercorrências no período neonatal, antecedentes patológicos, 

terapêutica habitual, ano de escolaridade e apoios individuais específicos;  

-Caracterização do padrão de crescimento e avaliação do estado de nutrição: 

através de consulta dos registos do Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, 
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recolheram-se os valores do peso (Kg) e comprimento (cm) ao nascimento e aos 

3, 6, 12, 18 e 24 meses, e peso (kg) e estatura (m) no momento atual. 

Posteriormente, calculou-se o IMC e o z-score, usando como referência as curvas 

da OMS até aos 24 meses e, para o momento atual, as do Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), adaptadas para a população pediátrica com T21(29-

31). Em crianças com idade ≥ 5 anos, mediu-se o perímetro da cintura (cm) e uma 

razão cintura/estatura (C/E) > 0,5 foi considerada preditora de risco 

cardiovascular(32). 

O estudo recebeu parecer favorável da Comissão de Ética do Hospital CUF 

Porto (Anexo G). 

 

 Análise estatística 

Os dados estatísticos foram tratados recorrendo ao software IBM SPSS® versão 

22.0 para Windows®. A estatística descritiva consistiu no cálculo frequências 

absolutas(n) e relativas (%) para as variáveis categóricas, e de médias(M), desvios 

padrão (DP), valores mínimos e máximos para variáveis contínuas. Para associação 

de variáveis categóricas usou-se o teste qui-quadrado (X2) ou Fisher, se o 

pressuposto para o teste X2 não fosse cumprido. Para as variáveis contínuas 

utilizou-se o teste t-student (distribuições normais) e, caso contrário, os teste 

Mann-Whitney ou Wilcoxon, tendo-se recorrido ao coeficiente de correlação de 

Pearson para associar este tipo de variáveis. A normalidade foi avaliada usando o 

teste Shapiro-Wilk, considerando como critério p>0,05, e verificada a 

homogeneidade das variâncias para o teste t-student, mantendo esse critério. 
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Apesar do reduzido tamanho populacional, assumiu-se uma significância 

estatística para p<0,05. 

Resultados 

Do total de 25 famílias contactadas diretamente, 3 (12%) responderam ao 1º 

contacto e 14 (56%) ao 2º contacto, resultando numa taxa de respondedores de 

68%. A idade média das crianças (n=17) foi de 4,9 anos (DP=1,6), maioritariamente 

pertencentes ao sexo masculino (70,6%) e residentes na região Norte do país 

(n=13; 76,5%).  

Tabela 1-Caracterização sociodemográfica e clínica da população e seus familiares 

 M (DP) [min-máx] n (%) 

Idade da criança (n=17) 4,9 (1,6) [3; 9]  

Sexo   

     Feminino  5 (29,4%) 

     Masculino  12 (70,6%) 

Área de residência   

     Norte  13 (76,5%) 

     Centro  0 (0%) 

     Sul  4 (23,5%) 

Idade da progenitora ao nascimento (n=17) 35,5 (5,6) [24; 47]  

Idade do progenitor ao nascimento (n=17) 38,2 (5,9) [28; 48]  

Situação laboral da mãe (n=17)   

   Trabalhadora por remuneração ou lucro  14 (82,4%) 

   Desempregada  0 (0,0%) 

   Outro  3 (17,6%) 

Situação laboral do pai (n=17)   

    Trabalhador por remuneração ou lucro  17 (100,0%) 

    Desempregado  0 (0,0%) 

    Outro  0 (0,0%) 

IMC atual da mãe (n=17) 23,5 (3,9) [17,7; 30,9]  

IMC atual do pai (n=17) 26,0 (3,0) [20,8; 30,9]  

Idade gestacional (n=17) 37,5 (2,0) [34; 41]  

Índice de APGAR (n=17)   

      ≤ 8  3 (17,6%) 

      9  13 (76,5%) 

      10  1 (5,9%) 

Internamento neonatal (n=17)   

      Não  7 (41,2%) 

      Sim  10 (58,8%) 

Peso (z score)  ao nascimento (n=17) -1,4 (1,4) [-4,0; 1,6]  

Comprimento (z score) nascimento (ao (n=17) -1,8 (1,9) [-5,2; 1,1]  

IMC (z score) ao nascimento (n=17) -0,9 (1,3) [-3,1; 1,6]  

Antecedentes pessoais da criança (n=17)   

     Hipotiroidismo  2 (11,8%) 

     Cardiopatia  4 (23,5%) 

     SAOS  3 (17,6%) 

     Doença celíaca  1 (5,9%) 

     Diabetes mellitus tipo 1  0 (0,0%) 

Terapêutica habitual (n=17)  4 (23,5%) 

Suplementos vitamínicos (n=17)  5 (29,4%) 
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À data do nascimento, a idade média da progenitora foi de 35,5 anos (DP=5,6) 

e a do progenitor de 38,2 anos (DP=5,9). À data da avaliação, 82,4% das mães e 

100% dos pais estavam empregados. Relativamente ao nível de escolaridade, 5,9% 

dos pais apenas frequentou 1º ou 2º ciclo do ensino básico e referem ter concluído 

o ensino superior 70,6% das mães e 64,7% dos pais. (Tabela 1). Registou-se maior 

prevalência de excesso de peso/obesidade no progenitor do sexo masculino (58,9% 

vs 29,4%), sendo de assinalar a ocorrência de baixo peso em 11,8% das mães 

(Tabela 1). 

Catorze das crianças avaliadas (82,4%) tinham irmãos. Não foram referidos 

quaisquer antecedentes pessoais de relevo, nem nos progenitores, nem na fratria. 

Observou-se uma prevalência de 35,3% (n=6) de prematuridade, não se registaram 

casos de sofrimento fetal, mas mais de metade das crianças (58,8%) esteve 

internada no período neonatal (Tabela 1). 

A caracterização do estado de nutrição ao nascimento pode ser observada na 

Tabela 1. A maioria das crianças (82,4%) nasceu com peso adequado, mas 17,7% 

apresentava desnutrição, quer na forma ligeira (11,8%), quer grave (5,9%), 

registando-se um aumento da sua prevalência até ao final do primeiro semestre 

de vida (Figura 1).  

Figura 1- Distribuição das categorias do IMC (z-score) dos 0 aos 24 meses  

5,9% 5,9%
0,0% 0,0% 0,0%

5,9%
11,8%

23,5%
29,4%

17,6%

5,9%
0,0%

82,4%

70,6%
64,7%

76,5%

88,2% 88,2%

0,0% 0,0%
5,9% 5,9% 5,9% 5,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0 meses 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses

Desnutrição grave Desnutrição ligeira Peso adequado Excesso de peso Obesidade



8 

 

 

Aos 6 meses adquire expressão o excesso de peso (5,9% dos 6-24 meses), 

registando-se à data da avaliação uma prevalência de excesso de peso/obesidade 

de 23,6% (Tabela 2). Das crianças com ≥ 5 anos (n=8), mais de metade (n=5, 63%) 

apresenta risco cardiovascular (C/E ≥0,5).  

Tabela 2: Caracterização do estado nutricional da criança (z-score de IMC) no momento da avaliação  

 

 

 

 

Valores de z-score: Baixo peso:[-3;-2[; Peso adequado:[-2;+2[; Excesso de peso: [+2; +3[; Obesidade [+3, +∞[ 

A cardiopatia foi o antecedente patológico mais prevalente (n=4; 23,5%), 4 

crianças (23,5%) faziam terapêutica farmacológica e 5 crianças (29,4%) faziam 

suplementos vitamínicos, por iniciativa parental (Tabela 1). 

A maioria das crianças (n=14; 82,4%) frequentava o jardim-de-infância e as 

restantes (n=3; 17,6%) o ensino básico, integrando o nível adequado para a idade, 

sem registo de retenções. A maioria (n=15; 88,2%) beneficiava de algum tipo de 

apoio individual específico, nomeadamente terapia da fala e/ou ocupacional 

(n=12; 70,6%) e fisioterapia (n=3; 17,6%), predominando a combinação de apoios, 

com frequência variável entre 1, 2 ou 5 vezes por semana (11,8%, 35,3% e 29,4%, 

respetivamente). 

O tempo médio de sono diário foi de 10,5 horas (DP=1,2), entre os 3 e 5 anos 

inclusive, e 9,9 horas (DP=0,8) nas restantes idades. A maioria das crianças (n=10; 

58,8%) apresentava distúrbios de sono (CSHQ-PT ≥ 48). 

Quase metade das crianças (n=8; 47,1%) pratica atividade desportiva 

programada, particularmente natação (n=5; 29,4%) e ginástica (n=3; 17,6%), sendo 

o tempo médio de prática semanal de 125,6 minutos (DP=1,3). 

IMC (z score) N % 

Baixo peso 2 11,8% 

Peso adequado 11 64,7% 

Excesso de peso 2 11,8% 

Obesidade 2 11,8% 
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O tempo médio gasto em atividades sedentárias foi significativamente mais 

elevado ao fim de semana comparativamente à semana [135,9 minutos (DP=132,8) 

vs 187,9 minutos (DP=153,9); p=0,004]. As crianças dos 6 aos 9 anos (n=6), 

dispensam, em média, mais tempo em brincadeiras ativas ao fim de semana do 

que à semana, embora sem diferenças estatisticamente significativas [110,0 

minutos (DP=96,1) vs 72,5 minutos (DP=64,6); p=0,066].  

Relativamente à adesão ao PAM, a maioria das crianças (n=16; 94,1%) 

apresenta um grau de adesão elevado, ainda que se evidencie uma baixa 

frequência de respostas positivas nas questões 10 “Consomes frutos oleaginosos 

regularmente (pelo menos, 2 a 3 vezes por semana)?” e 15 “Consomes 2 iogurtes 

e/ou queijo (40g) diariamente?” (Figura 2). 

Figura 2- Caracterização da adesão ao padrão de dieta Mediterrânica: Índice KIDMED 

A maior escolaridade dos cuidadores está associada a maior tempo total de 

sedentarismo, ainda que sem significado estatístico [151,3 minutos (DP=151,2) vs 

202,5 minutos (DP=174,2); p=0,506 e p=0,721 respetivamente], não se registando 

associação com a prática de AF (p=0,620).  

Não se verificou uma correlação estatisticamente significativa entre o IMC 

atual da criança e o IMC materno ou paterno (p=0,375 e p=-0,094, 
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respetivamente). Também não se registou associação entre a perceção dos pais 

face à presença de distúrbios de sono e a existência efetiva destes (p>0,990), nem 

entre o IMC (z-score) atual da criança e o resultado do CHSQ-PT (p=0,582).  

Discussão e Conclusões 

A idade pediátrica é uma etapa crucial para a promoção do crescimento, 

desenvolvimento e adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis. Para indivíduos 

com T21, e no contexto das suas comorbilidades, estes poderão condicionar de 

uma forma mais marcada, a qualidade e esperança de vida.  

A somatometria destas crianças é caracteristicamente diferente da dos seus 

pares, desde o nascimento até à fase pubertária(2), pelo que o crescimento deve 

ser avaliado com recurso a padrões de referência adaptados aos indivíduos com 

T21(29). Tendo em conta este pressuposto, cerca de 1/3 da população avaliada 

apresenta baixo peso ao nascimento ou retardo de crescimento intrauterino, 

indicadores de restrição energética e fatores preditores de risco futuro de doença 

cardiometabólica e obesidade(33). 

A hipotonia e a descoordenação motora são características destes lactentes, 

bem como as dificuldades de sucção, fatores que condicionam a amamentação, 

particularmente o aleitamento materno(19, 34). Estas particularidades poderão 

justificar a prevalência não desprezível de desnutrição encontrada no primeiro 

semestre de vida, com maior expressão aos 3 e 6 meses (29,4%, em ambos). A 

diversificação alimentar(35) é frequentemente acompanhada de dificuldades na 

aquisição de competências relacionadas com a mastigação e a deglutição, 

condicionando o tipo/textura dos alimentos aceites(34). A tendência para uma 

maior ingestão de produtos processados, energeticamente mais densos, em 
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detrimento dos frescos, como os hortofrutícolas(19, 34) resulta da preocupação 

parental em garantir uma adequada oferta alimentar e poderá ser a causa da 

inflexão do estado nutricional, assim como da prevalência de excesso ponderal de 

5,9%, observada desde o final do primeiro semestre e até aos 2 anos.  

A T21 cursa com risco acrescido da expressão de várias comorbilidades, 

particularmente cardíacas, endócrinas e autoimunes(2, 8, 36, 37), com interferência 

no estado nutricional. Na população avaliada, somente as prevalências de 

hipotiroidismo (11,8%) e de Doença Celíaca (5,9%) são concordantes com a 

literatura(9, 37), observando-se prevalências consideravelmente inferiores ao 

descrito para a cardiopatia (23,5%) e SAOS (17,6%). Não foi reportado nenhum caso 

de DM tipo 1, patologia frequente nestes indivíduos. 

As características somáticas e comportamentais, o compromisso do 

desenvolvimento cognitivo e as comorbilidades associada à T21 são fatores 

comprometedores da aquisição, em tempo desejável, de alguns marcos do 

desenvolvimento psicomotor(38). Este atraso poderá comprometer quer o 

crescimento quer a sociabilização e, em última instância, poderá ter uma 

repercussão no estado nutricional e no estilo de vida. Na população estudada, 

prevaleceu a normoponderalidade (n=11; 64,7%) e a prevalência de excesso de 

peso/obesidade (23,6%; n=4) foi consideravelmente inferior à registada na 

literatura(15, 39), que atinge os 70%, e inferior à prevalência média de 30% 

encontrada para as crianças portuguesas da mesma idade(40, 41). Tal facto poderá 

ser justificado pelo acompanhamento regular destas crianças em consulta de 

pediatria com diferenciação em T21. De referir que, embora não se verifique uma 

correlação significativa entre o estado nutricional dos progenitores e da criança 
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(z-score do IMC), é sabido que o agregado familiar influencia as preferência 

alimentares e aquisição de hábitos de vida(42). Assim, considerando a elevada 

prevalência de excesso de peso/obesidade nos progenitores (58,9% e 29,4%, mãe 

e pai, respetivamente), importa implementar precocemente medidas rigorosas de 

vigilância para promoção de comportamentos saudáveis. Estas medidas adquirem 

ainda mais importância quando se verifica serem um grupo de risco 

cardiometabólico, quer pela elevada prevalência de baixo peso ao nascimento/ 

retardo de crescimento intrauterino (1/3 da população), quer porque mais de 

metade das crianças (63%) com idade igual ou superior a 5 anos apresenta uma 

razão C/E superior a 0,5(32).  

A qualidade e a quantidade do sono apresentam uma forte influência no 

desenvolvimento cognitivo-comportamental, no crescimento, no controle dos 

mecanismos de saciedade e na composição corporal(20). Nesta população, 

observamos um adequado número médio de horas de sono diário, quer nas crianças 

mais pequenas (3 a 5 anos), quer nas restantes idades. Muito embora no limite 

inferior, estes valores são concordantes com as recomendações para a faixa 

etária(43). Em oposição, a qualidade parece estar afetada(44), pois registam-se 

distúrbios de sono em mais de metade das crianças (n=10; 58,8%). Tal observação 

corrobora a literatura e poderá ser justificada pelo facto de patologias como a 

SAOS serem frequentes nestes indivíduos. (20). Sendo a hipotonia da musculatura 

da orofaringe a causa frequente de SAOS nestas crianças(2), importa lembrar que 

o excesso ponderal agrava essa condição. Independentemente do motivo, é 

pertinente fomentar hábitos de higiene do sono, otimizando o desempenho diário 

e minimizando o impacto cardiovascular(20, 39).  
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Ainda que de forma adaptada, Piercy et al sugerem as mesmas recomendações 

quantitativas para a prática de AF regular para as crianças com T21 e seus 

pares(45), reconhecendo os seus benefícios em saúde(46). Todavia, é sabido que as 

crianças com incapacidades, como sejam os portadores de T21, dificilmente 

atingem essas recomendações(47, 48), quer pelas limitações físicas condicionantes 

da mobilidade, quer pela menor integração/interação social. Corroborando o 

exposto, menos de metade das crianças estudadas (47,1%) pratica regularmente 

AF e a duração é bastante inferior à recomendada (45), independentemente do 

nível de escolaridade do agregado familiar. No que respeita ao comportamento 

sedentário, registaram-se valores médios consideravelmente inferiores aos 

observados para crianças portuguesas saudáveis da mesma faixa etária (entre 

135,9 a 187,9 minutos/dia vs ≈486 minutos/dia)(49). Estes resultados suportam a 

tese de que o comportamento sedentário não é necessariamente o espelho da AF, 

devendo ambos ser trabalhados independentemente(48). A elevada participação 

(88,2%) e frequência (em 29,4%, diária) em apoios específicos poderá contribuir 

para uma menor disponibilidade para praticar AF, sem reflexo num agravamento 

de atitudes sedentárias. Contrariamente ao espectável(49), crianças pertencentes 

a agregados familiares com maior nível de escolaridade provaram ser mais 

sedentárias, sugerindo-se a ocupação laboral como justificação para falta de 

tempo para o acompanhamento noutras atividades. Por fim, avaliado o tempo 

ocupado em brincadeiras ativas, holisticamente benéficas, em média, todas as 

crianças dos 6 aos 9 anos (n=6) cumprem as recomendações (≥ 60 minutos /dia)(50) 

ao fim de semana (M=110,0 minutos), mas só metade o faz à semana (M=72,5 

minutos), podendo as razões previamente invocadas justificar estes resultados.  
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Contrariamente ao descrito na literatura, observa-se uma elevada adesão ao 

PAM (n=16; 94,1%), bem superior à da população pediátrica em geral(24), revelando 

hábitos alimentares particularmente saudáveis que, reiterando o potencial 

antiobesogénico deste padrão alimentar(26), poderão, em parte, esclarecer a baixa 

prevalência de excesso de peso/obesidade registada (26). Curiosamente, verificou-

se um consumo frequente de alimentos frescos, nutricionalmente ricos e 

fornecedores de fibra, sugerindo boa adaptação a diferentes texturas, sem 

notórias dificuldades de mastigação(16, 34). Todavia, reconhecendo o risco 

cardiovascular e fragilidade musculoesquelética inerentes a indivíduos com T21, 

seria pertinente aumentar a ingestão de frutos oleaginosos (ricos em gorduras 

mono e polinsaturadas) e de produtos lácteos (fornecedores de cálcio), pouco 

consumidos.  

O presente estudo teve como principais limitações o contexto pandémico no 

qual foi desenvolvido, implicando menor adesão e um reduzido tamanho da 

população. Dada a impossibilidade de uma avaliação presencial, os dados 

antropométricos foram reportados. 

Como conclusão, esta população apresenta uma prevalência de excesso de 

peso/obesidade inferior à reportada na literatura para crianças com T21 e mais 

baixa que a observada em crianças portuguesas da mesma idade. Um padrão 

alimentar próximo da dieta mediterrânica e a baixa taxa de sedentarismo, aliadas 

a um grande envolvimento em terapias ocupacionais e ao seguimento em consulta 

de referência para T21 poderão ser fatores determinantes.  
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Propostas de intervenção 

Tendo em vista a otimização do estado nutricional e dos estilos de vida destas 

crianças com T21, propõem-se algumas linhas orientadoras multidisciplinares de 

prevenção precoce de excesso de peso/obesidade: 

 Proporcionar uma orientação nutricional especializada precoce, 

estimulando competências parentais e do lactente/criança e a adequada oferta 

alimentar, particularmente durante os primeiros anos de vida;  

 Sensibilizar as escolas, clubes desportivos e restante comunidade para a 

necessidade de envolver estas crianças em projetos que facilitem e promovam a 

sua integração em grupos de pares, promovendo a atividade lúdica, mas também 

a pratica regular de AF organizada, idealmente em equipa, ainda que de forma 

adaptada; 

 Disponibilizar os meios e adaptar os espaços para a sua integração social; 

 Consciencializar os cuidadores destas crianças para a importância da 

implementação precoce de hábitos alimentares e estilos de vida ativos e 

saudáveis, promovendo uma adequada higiene do sono e pática regular de AF;  

 Aconselhar a vigilância da saúde e a orientação destas crianças por equipas 

multidisciplinares, coordenadas por pediatra com formação específica em T21. 
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