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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi descrever as percepções dos pais diante da síndrome de Down do filho 

e o cotidiano dessas famílias. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 8 

casais, pais de bebês com diagnóstico clínico de síndrome de Down. Essas entrevistas foram 

realizadas em duas fases com os mesmos pais e/ou mães: antes de receberem o resultado do teste 

de cariótipo e 2 meses após terem recebido esse resultado. O material obtido foi analisado por 

meio da análise de conteúdo e após uma primeira leitura desse material a análise se deu a partir 

das seguintes categorias: 1ª fase – a) diagnóstico clínico da síndrome de Down, tendo como 

subcategoria a1) as percepções sobre a síndrome do filho; 2ª fase – a) o cotidiano das famílias 

após o resultado laboratorial, contendo as subcategorias: a1) rotina e cuidados com o filho com 

SD e a2) vivências familiares cotidianas; e b) perspectivas futuras para o filho com SD. Por meio 

dessa análise, foi possível observar que a forma como a notícia da síndrome do filho é dada 

interfere na forma como os pais reagem. Além disso, apesar de todas as famílias terem passado 

pela expectativa da espera do resultado laboratorial e se sentirem abaladas, após esse resultado 

estavam buscando o melhor para a saúde, aprendizagem e desenvolvimento de seus filhos, para 

que estes alcançassem autonomia como qualquer cidadão.  

Palavras-chave: Síndrome de Down. Momento da notícia. Relações familiares e de cuidado.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to describe the perceptions of parents on Down syndrome child and the 

daily life of these families. To this end, semi-structured interviews were conducted with 8 couples, 

parents of babies with clinical diagnosis of Down syndrome. These interviews were conducted in 

two phases with the same fathers and/or mothers: before receiving the results of Karyotype and 2 

months after having received this result. The material obtained was analyzed by content analysis 

and after a first reading of this material did analysis from the following categories: 1st stage-a) 

clinical diagnosis of Down syndrome, having as a subcategory a1) perceptions about child 

syndrome; 2nd phase-a) the daily lives of families after the laboratory result, containing 

subcategories a1) and child care routine with DS and a2) familiar everyday experiences; and b) 

future perspectives for the son with DS. Through this analysis, it was possible to observe that the 

way the news of child syndrome is given interferes with the way parents react. In addition, 

although all families have passed through the expectation of waiting for laboratory results and 

feel shaken, after this result were seeking the best for the health, learning and development of 

their children, so that they achieve autonomy as any citizen. 

Keywords: Down syndrome. Time of news. Family relationship and care. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em 1989, minha vida tomou um rumo diferente, jamais imaginado, pois nesse ano nasceu 

o meu filho com Síndrome de Down (SD), que recebeu o nome de Carlos Eduardo. Logo após o 

seu nascimento, ao tomar conhecimento do diagnóstico clínico, sob o impacto emocional da 

notícia, comecei a passar por momentos difíceis. Mas eu ainda tinha um fio de esperança, 

acreditava que o diagnóstico laboratorial poderia ser negativo e, assim, desfazer um grande 

engano. Fui tomada por medos, dúvidas, angústias, dificuldades de aceitação e vergonha. Por 

estar abalada emocionalmente, eu o achava muito feio, esquisito. Lembro-me de que ele tinha um 

topete no alto de sua cabeça que não abaixava nem com gel. Eu pensava: “Como vou sair com 

esse menino tão feio na rua?”  

O meu marido, Carlos, que sempre foi muito quieto e reservado, embora manifestasse 

seus sentimentos, nada questionava, mas passou a trazer para casa livros e publicações sobre SD 

e estimulação precoce, e, assim, começamos a estimular o Carlos Eduardo, na esperança de que 

ele tivesse um bom desenvolvimento.  

Como acontece, geralmente, com as mães de crianças que nascem com a SD, sentia-me 

uma vítima do destino. Por que razão havia acontecido isso comigo?, pensava. Cada dia eu 

esperava uma resposta, e já estava ficando perturbada com os meus porquês. Por que eu?  

Como cristã, desde o nascimento, lendo a Bíblia, que, sem dúvida, para mim, é o Livro 

dos livros e tem resposta para tudo, deparei-me com “João 9:2-3”. Os discípulos perguntaram a 

Jesus: “Mestre, quem pecou; este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem 

ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida 

dele”. Assim, naquele momento substituí todas as antigas perguntas que não tinham respostas por 

aquela que me foi revelada pela mensagem bíblica: “Com que propósito ele nasceu?” 
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Com essa pergunta em minha mente, comecei a estudar sobre saúde, educação, políticas 

públicas, e tudo o que se referia ao desenvolvimento das pessoas com SD e sua família.  

Nessa caminhada, em 1993, fundei, juntamente com outros pais, a Associação Reviver 

Down, com a missão de apoiar as famílias desde o momento do nascimento. Por outro lado, 

constatei que, devido aos problemas de saúde e por causa da falta de atendimento e 

conhecimentos, na época, as crianças com SD iam a óbito muito cedo. Por essa razão, como 

profissional de Serviço Social no Hospital de Clínicas/UFPR, implantei, com a ajuda de outras 

duas profissionais, o Ambulatório da Síndrome de Down do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná, o primeiro da América Latina. 

Por esse motivo, escolhi o referido Ambulatório da Síndrome de Down para desenvolver 

a minha pesquisa, já que se trata de um ambiente acolhedor e humanizado, onde uma equipe 

interdisciplinar, uma verdadeira “equipe de resgate”, desenvolve o seu trabalho trocando 

experiências com diversos especialistas das áreas de educação e saúde, participando de eventos 

científicos, desenvolvendo pesquisas em diversas áreas, a fim de ajudar os pais que, ao receberem 

pela primeira vez a traumática notícia que seu filho nasceu com SD, imaginam apenas o pior e 

não sabem que rumo tomar. 

Portanto, o principal objetivo deste trabalho é compreender melhor esses pais, ajudá-los a 

olhar as potencialidades de seus filhos com SD, não as dificuldades, bem como orientá-los para 

desempenharem acertadamente o árduo, mas necessário e gratificante, papel que lhes cabe como 

agentes de desenvolvimento do potencial de seus filhos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando um casal ou uma pessoa sonha em ter um filho, isso passa a ser um grande desafio. 

Olhando pelo âmbito biológico, existe a versão da reprodução da espécie, olhando pelo âmbito 

social, está sua produção apresentada à sociedade, em que os pais acabam se vendo reproduzidos 

na sua cria. Os pais, geralmente, desejam o melhor para seus filhos, esperam que sejam 

competentes e superem a eles próprios, mas, quando se deparam com as limitações de um filho 

com deficiência, pesam as questões culturais e científicas (Buscaglia, 2006; Montobbio & Lepri, 

2007).  

As expectativas em torno da maternidade e da paternidade geram muita ansiedade. 

Quando, por algum motivo, esse curso não segue como deveria, quando a “viagem é imperfeita”, 

as pessoas reagem de maneiras diferentes (Montobbio & Lepri, 2007).  

Entre as muitas anomalias que podem acometer um feto, tem-se a Síndrome de Down 

(SD). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011), no ano de 2010, foram 

contabilizadas 270.000 mortes neonatais causadas por anomalias congênitas. Segundo essa 

organização, entre 1.100 crianças nascidas no mundo, uma possui a anomalia genética do 

cromossomo 21. Só nos Estados Unidos, 250.000 famílias são afetadas pela SD. Esse mesmo 

número de casos é atribuído à população brasileira. A prevalência de nascidos vivos com SD tem 

se mantido estável nos últimos 20 anos. Estima-se que, no Brasil, entre 600/800 nascimentos, um 

deles é de criança com SD (Ministério da Saúde [MS], 2012). 

A SD, ou trissomia do cromossomo 21, decorre de uma alteração genética que produz 

variável grau de comprometimento no desenvolvimento intelectual e motor. A presença de um 

cromossomo 21 extra, com seus mais de 500 genes e demais materiais genéticos que constituem 

esse cromossomo, introduz modificações com consequências reais na constituição do organismo 
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humano expressada em seus múltiplos órgãos e sistemas (Canning & Pueschel, 1993; Flórez, 

Garvía, & Fernández-Olaria, 2014).  

Segundo o professor Jesús Flórez, do Laboratório de Neurobiologia do Desenvolvimento 

da Universidade de Cantalunia (Espanha), a deficiência na função cerebral é percebida desde os 

primeiros meses de vida. A deficiência intelectual, que está presente em 100% das pessoas com 

SD (Bull & Committee on Genetics of Academy of Pediatrics, 2011), é variável e pode ser leve, 

média ou moderada, ou, ocasionalmente, grave (QI entre 20-35). Há um risco de doenças 

associadas à SD, que são: cardiopatia congênita (50%); perda auditiva (75%); apneia obstrutiva 

do sono (50-79%); otite média (50-70%); pseudoestenose do ducto lacrimal (85%); catarata 

(15%); vício de refração (50%); alterações gastrointestinais (12%); luxação do quadril (6%); 

doenças da tireoide (4-18%); e, menos comumente, distúrbio mieloproliferativo transitório (4-

10%), leucemia tardia (1%) e doença de Hirschsprung (< 1%) (MS, 2012). 

De acordo com Buscaglia (2006), geralmente, o nascimento de um filho com deficiência 

pode promover três etapas de adaptação no seio da família, a saber: experimentação de um 

período de crise emocional, caracterizado pela comoção, negação e incredulidade; em seguida, 

ocorre uma desorganização emocional, que inclui sentimentos alternados de ira, culpa, depressão, 

vergonha, falta de autoestima, repulsa pela criança e superproteção; por último, os pais acabam 

por aprender a aceitar o seu filho diferente. No entanto, é importante destacar que essas fases e 

sentimentos são vividos de formas distintas pelas famílias e difere de autor para autor. 

Tudo isso pode ser facilitado muitas vezes pela maneira como é transmitida aos pais a 

notícia de que seu filho nasceu com a SD. Geralmente, pela falta de conhecimento ou de preparo, 

os profissionais da área da saúde transmitem a notícia no momento inadequado e sem se atentarem 

para alguns detalhes que farão diferença no processo de aceitação e superação dos pais em relação 

ao filho. A forma pela qual se dá a notícia faz a diferença. Por isso, espera-se do profissional que 
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transmite a notícia uma postura humana e ética, que garanta acolhida e informação adequada à 

família (Pereira-Silva & Dessen, 2003). 

Esse momento deve ser de acolhida e de orientação, e não um momento de angústia e 

dúvida sobre o diagnóstico e a evolução (Buscaglia, 2006). A nova realidade vai colocar os pais 

em contato com vários profissionais, os quais poderão ajudar a família, no que diz respeito aos 

cuidados com a criança, para que eles não se sintam sós e isolados, uma vez que o bem-estar da 

família também tem relação direta com o bem-estar da criança. 

A aceitação da criança por seus pais também dependerá dos conhecimentos, das 

informações sobre a deficiência, bem como de relacionamentos anteriores com pessoas com 

deficiência. Alguns pais temem ter um filho diferente pelo fato de se sentirem diminuídos pela 

sociedade, por terem gerado um filho com SD, e pelas discriminações que irão sofrer (Buscaglia, 

2006). 

Quando os pais recebem a notícia de que seu filho nasceu com uma deficiência e precisa 

de cuidados especiais, vem à tona uma série de sentimentos, tais como culpa, rejeição e negação, 

modificando toda a estrutura da família e das relações sociais (Blascovi-Assis, 1997). 

Porém, aos poucos, os pais vão se adaptando à nova realidade e começam a providenciar 

os cuidados especiais para o seu filho. Não obstante essa adaptação, começam a surgir dúvidas, 

inclusive em relação aos problemas que poderão surgir no futuro. Há também o receio e a 

insegurança de revelar às outras pessoas da família que o filho tem SD, o que poderá impedir 

muitas vezes de proporcionar à criança um atendimento especializado e promover a ela a 

socialização, pois há também o temor de que as pessoas possam demonstrar atitudes 

preconceituosas (Buscaglia, 2006). 

Informar à família e amigos que o filho tem SD é, ao mesmo tempo, reafirmar a atual 

realidade, que é um processo doloroso para os pais e que também representa um passo importante 
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no processo de trabalhar a tristeza e o choque, para recobrarem a confiança e o equilíbrio pessoal 

anterior (Pueschel & Pueschel, 1993). 

Minetto (2010) afirma que, para compreender a idiossincrasia de famílias que têm filhos 

com Deficiência Intelectual (DI) e/ou SD, é preciso considerar os fatores biopsicossociais e 

culturais como influentes no funcionamento e na capacidade de enfrentamento das situações 

adversas que surjam e de adaptação a estas. Para a autora, uma família atinge seu objetivo maior 

quando atravessa com facilidade as diferentes etapas do ciclo vital. 

Minuchin (1995) diferencia o sistema familiar quando há uma doença crônica ou uma 

deficiência, pois, no caso de um membro com deficiência, o sistema pode ou não se tornar 

disfuncional, já que vai depender da forma como os membros do sistema aceitam as limitações 

do membro deficiente, e também como o sistema estendido já lidava anteriormente com membros 

com limitações. 

Para Pereira-Silva e Dessen (2006), o estresse é a sintomatologia mais estudada entre pais 

de filhos com deficiência. Segundo Shapiro, Blacher e Lopez (1998) e Pereira-Silva e Dessen 

(2006), entre outros, há diferenças entre o nível de estresse de pais com filhos com deficiência e 

pais com filhos sem deficiência. Para os autores, o nível de estresse pode estar ligado ao tipo de 

deficiência e à sobrecarga de cuidados que a criança demanda. Já o trabalho de Johnston et al. 

(2003) evidencia que, se o comportamento da criança é alterado, aumenta o estresse dos pais, 

interferindo na qualidade da interação com sua criança. 

Como se pode observar, a chegada de um filho com alguma deficiência afeta os pais desde 

os primeiros momentos, uma vez que está evidente o impacto da notícia da deficiência. Nesse 

sentido, esta pesquisa tem o objetivo de descrever as percepções dos pais diante da SD do filho e 

o cotidiano dessas famílias. Espera-se, com este estudo, oferecer mais subsídios para que os 

profissionais de diferentes áreas, como assistentes sociais, médicos pediatras e geneticistas, 
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psicólogos, entre outros, possam fazer intervenções mais direcionadas às necessidades específicas 

dessa população. 

A presente dissertação está dividida em sete capítulos, além desta introdução. No primeiro 

capítulo, é apresentado um breve histórico da SD. O segundo explora a importância da família no 

desenvolvimento da criança com SD. O terceiro capítulo discute as consequências da 

estigmatização e da discriminação. No quarto capítulo são apresentados os objetivos desta 

pesquisa. O quinto capítulo apresenta o percurso metodológico. No sexto capítulo, são discutidos 

os resultados obtidos neste trabalho. O último capítulo aborda algumas considerações sobre os 

resultados e apresenta algumas recomendações para os profissionais da saúde.  
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1 SÍNDROME DE DOWN 

 

A Síndrome de Down (SD), ou trissomia do cromossomo 21, é a anomalia cromossômica 

mais frequente em seres humanos, com uma incidência de cerca de 1 em cada 600/800 nascidos 

vivos. Segundo o Movimento Down (2012), baseado em dados do IBGE, embora não exista ainda 

no país uma estatística específica sobre o número de brasileiros e brasileiras com SD, uma 

estimativa pode ser feita com base na relação de 1 para cada 700 nascimentos. Existem cerca de 

270 mil brasileiros e brasileiras com SD no país, com boa expectativa de vida (Movimento Down, 

2012), sendo esses dados bastante semelhantes às estatísticas mundiais (Schwartzman, 1999; 

Moeller, 2006).  

A SD decorre de uma alteração genética que produz variável grau de comprometimento 

no desenvolvimento intelectual e motor (Canning & Pueschel, 1993). A deficiência na função 

cerebral é percebida desde os primeiros meses de vida, no entanto o cérebro da pessoa com SD 

goza da propriedade da plasticidade para estabelecer compensações (Flórez & Troncoso, 1997). 

De acordo com o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-

CEL, 2015) da Universidade de São Paulo (USP), a causa mais comum e frequente de deficiência 

intelectual de origem genética em seres humanos é a SD. Ocorre em todas as etnias e em ambos 

os sexos. Segundo Rondal, Perera e Spiker (2015), das 750 a 1.000 doenças genéticas e 

cromossômicas que provocam deficiência intelectual, a SD é a única com registros de pesquisa 

datados do início do século XIX (Seguin, 1846). Por ser considerada a mais frequente causa 

genética de deficiência intelectual, a SD foi usada em numerosos estudos como grupo de controle 

ou contraste, durante a análise de outras formas de deficiência (Hodapp, 2008).  

A SD é também a única doença genética em que a expectativa de vida foi duplicada nos 

últimos 30 anos (Bittles & Glasson, 2004) e que foi etiologicamente associada às modificações 

neurológicas observadas no mal de Alzheimer (Zigman & Lott, 2007). Além disso, é de se 
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registrar que ela é detectada no nascimento e que as crianças com SD representam um grupo 

etiologicamente heterogêneo, embora uma de suas características mais notáveis seja, 

precisamente, sua diversidade quanto ao progresso do desenvolvimento (Perera, 1999).  

As pessoas com SD apresentam com mais frequência anomalias associadas que podem 

ser prevenidas ou minimizadas, se diagnosticadas e tratadas precocemente (Batshaw, 1998; 

Schwartzman, 1999; Fidler, 2005; Moeller, 2006). Nas últimas décadas, houve uma melhora 

notável na sobrevida (atualmente entre 60 e 70 anos) e na qualidade de vida dessas pessoas, 

alcançando-se melhora da saúde e do desenvolvimento intelectual, da autonomia pessoal e da 

capacidade para viver de forma integrada, a partir da realização da cirurgia cardíaca nos casos 

indicados e do acompanhamento clínico de saúde integral. 

Desde a antiguidade, existem relatos da observação e percepção de pessoas com SD. A 

prova mais antiga consiste em restos de esqueleto de uma mulher encontrados em um cemitério 

indígena na Ilha de Santa Rosa na Califórnia, Estados Unidos. Pelo crânio, foi possível constatar 

que ela tinha a face achatada, olhos afastados, dentes pequenos e que seus ossos também eram 

pequenos. Estima-se que tenha vivido por volta do ano 5.200 a.C. (Starbuck, 2011). 

No entanto, foi somente em 1866 que um cientista inglês, John Langdon Haydon Down, 

por meio de suas pesquisas e observações, percebeu que havia entre os indivíduos com deficiência 

intelectual algumas pessoas com características e traços comuns, os quais foram agrupados em 

sua descrição, que é usada pelos profissionais da saúde até hoje (Bäuml, 2007). Mais tarde, em 

1958, Jérôme Lejeune descobriu que essa síndrome é causada pela presença de três cromossomos 

21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Por causa disso, essas pessoas têm 

47 cromossomos em suas células, em vez de 46. Ficou a denominação de síndrome de Down em 

homenagem ao cientista John L. Down (Pueschel & Pueschel, 1993). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), a SD é caracterizada pela presença de um 

cromossomo 21 extra, que citogeneticamente pode se apresentar de três formas: 
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 Trissomia simples: causada por não disjunção cromossômica geralmente de origem 

meiótica. Ocorre em 95% dos casos de SD, é de ocorrência casual e caracteriza-se pela 

presença de um cromossomo 21 extra livre, descrito da seguinte forma no exame de 

cariótipo: 47, XX + 21 para o sexo feminino e 47, XY + 21 para o sexo masculino; 

 Translocação: também chamadas translocações Robertsonianas (rearranjos 

cromossômicos com ganho de material genético). Ocorre entre 3 e 4% dos casos de SD e 

sua ocorrência pode ser casual ou herdada de um dos pais. A trissomia do cromossomo 

21, nesse caso, é identificada no cariótipo não como um cromossomo livre e sim 

translocado (montado/ligado) a outro cromossomo. Mais frequentemente, a translocação 

envolve o cromossomo 21 e o cromossomo 14. No exame do cariótipo, é descrito como: 

46, XX, t(14;21)(14q21q) para o sexo feminino e 46, XY, t(14;21q)(14q21q) para o sexo 

masculino; 

 Mosaico: detectado entre 1 e 2% dos casos de SD e é também de ocorrência casual. 

Caracteriza-se pela presença de duas linhagens celulares, uma normal com 46 

cromossomos e outra trissômica com 47 cromossomos, sendo o cromossomo 21 extra 

livre. 

A trissomia no cromossomo 21 acarreta uma série de consequências para as quais os pais 

e profissionais devem estar atentos desde o nascimento da criança: ausência do reflexo de Moro, 

hipotonia muscular generalizada, face achatada, fenda palpebral oblíqua, orelhas displásicas 

(pequenas, com rotação posterior, forma anômala), prega palmar transversal única, pele 

abundante no pescoço, hiperelasticidade articular, pelve displásica e displasia da falange média 

do quinto dedo (Hall, 1964). De acordo com o autor, além disso, podem estar presentes: cabeça 

braquicefálica e pequena, prega do epicanto, achatamento da ponte nasal, olhos amendoados, 

manchas de Brushfield, e separação entre o primeiro e o segundo pododáctilo com uma prega 

longitudinal plantar. 
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Pesquisas realizadas no Ambulatório da Síndrome de Down do Hospital de Clínicas da 

UFPR revelam a existência de doença celíaca (5,6%) em crianças com SD, o que foi confirmado 

por biópsia e pesquisa de anticorpo antiendomísio (Nisihara et al., 2006). A mesma publicação 

demonstra que a hipotonia muscular está presente em 100% dos casos dos recém-natos. 

Entretanto, à medida que a criança vai se desenvolvendo, mediante a realização de exercícios 

adequados, a tendência é que essa hipotonia, que afeta toda a musculatura e ligamentos, vá 

diminuindo. Essa hipotonia faz com que o desenvolvimento inicial fique um pouco mais lento. A 

criança demora mais para adquirir competências motoras, como sustentar a cabeça, rolar, sentar, 

arrastar, engatinhar, andar e correr. A criança pode ainda ter dificuldades para fixar o olhar devido 

à lentidão e seu baixo tônus muscular, necessitando de estímulo para desenvolver a capacidade 

de atenção. A atenção auditiva, ou seja, a resposta a estímulo sonoro, parece melhor nas primeiras 

fases da vida. A dificuldade de percepção e distinção auditiva pode levar a criança a não escutar 

e a não atender comandos determinados auditivamente (Nisihara et al., 2006).  

No entanto, a constatação da trissomia não tem valor no prognóstico, nem determina o 

aspecto físico mais ou menos pronunciado, nem um maior ou menor desenvolvimento intelectual. 

Segundo Tempski et al. (2011), há um consenso da comunidade científica de que não existem 

“graus” de SD e que as diferenças de desenvolvimento decorrem de uma multiplicidade de 

fatores, desde características individuais decorrentes da herança genética, estimulação, educação, 

meio ambiente, problemas clínicos, até fatores culturais. Quando se trata de mosaicismo com 

baixa concentração de células trissômicas, pode-se esperar fenótipo menos evidente e melhor 

desenvolvimento psicomotor e poderoestatural, uma vez que mosaicismos com alta concentração 

em muito se assemelham no fenótipo e no desenvolvimento da trissomia simples (Tempski et al., 

2009). 

Lefèvre (1990) observou que, apesar de a inteligência apresentar-se abaixo do normal nas 

pessoas com SD, o funcionamento intelectual sempre vai progredindo, mas nunca regredindo ou 
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parando, e a aprendizagem sempre continuará. As pessoas com SD não são iguais. A memória, a 

atenção e a linguagem variam muito. Por isso, não se pode exigir que todos atinjam o mesmo 

nível. Há que se respeitar as diferenças. 

A Academia Americana de Pediatria atualizou, em 2011, as diretrizes do protocolo de 

atendimento clínico para crianças e adolescentes com SD, e, em 21 de março de 2012, dia 

Internacional da Síndrome de Down, foi lançado, pelo Ministério da Saúde, o protocolo brasileiro 

com o título de Diretrizes de Atenção à pessoa com síndrome de Down (MS, 2012). 

De acordo com esse protocolo, a expectativa de vida das pessoas com SD aumentou 

consideravelmente a partir da segunda metade do século XX, devido aos progressos na área da 

saúde, principalmente da cirurgia cardíaca. O aumento da sobrevida e do entendimento das 

potencialidades das pessoas com SD levou à elaboração de diferentes programas educacionais, 

com vistas à escolarização, ao futuro profissional, à autonomia e à qualidade de vida (MS, 2012). 

Conforme Bibas e Duarte (2009), a pessoa com SD precisa desfrutar de boas condições 

de saúde para que possa se desenvolver adequadamente. Disso depende a sua inclusão social e 

educacional, bem como sua capacitação para a inserção no mercado de trabalho. Para que isso 

aconteça, é necessário que os pais fiquem atentos para essa necessidade e que haja ações proativas 

de profissionais competentes que percebam que as pessoas com SD podem desenvolver suas 

potencialidades. No mundo todo, a orientação converge para a certeza de que a pessoa com SD 

necessita ser atendida desde os primeiros dias de vida, com detecção, tratamento e correção dos 

seus possíveis problemas, com estimulação global do desenvolvimento, inclusão escolar, quando 

necessário com programa adaptado, lazer e inserção social e no trabalho (Bibas & Duarte, 2009). 

Essas ações são possibilitadas, em grande parte, pelo comprometimento e questionamento 

dos movimentos associativos de pais com filhos com SD, que apoiam e atendem outros pais, ou 

futuros pais, ainda na gestação, no leito das maternidades ou logo após o nascimento e que 

continuam acompanhando em entidades associativas.  
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Um dos pontos cruciais para a família e para as equipes que atendem a pessoa com SD é 

o momento de comunicar à família que a criança tem a síndrome. “O Momento da Notícia” é a 

expressão usada pelos pais no apoio às equipes nas maternidades ao darem a notícia aos pais que 

seu filho nasceu com a SD (Bibas & Duarte, 2009). 

 

1.1 Diagnóstico Laboratorial – Cariótipo 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2012), o diagnóstico laboratorial da SD se faz por meio 

da análise genética denominada cariótipo. Cariótipo é o conjunto de cromossomas dentro de um 

núcleo de uma célula que define uma espécie. A representação do cariótipo pode ser 

um cariograma (imagem dos cromossomos) ou um idiograma (esquema dos cromossomos). O 

cariograma é a representação do conjunto de cromossomos presentes no núcleo celular de um 

indivíduo. No ser humano, o conjunto de cromossomos corresponde a 23 pares, ou seja, 46 

cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos denominados autossomos e um par de 

cromossomos sexuais, representados por XX nas mulheres e XY nos homens. No cariótipo, os 

cromossomos são ordenados por ordem decrescente de tamanho (MS, 2012; Mustacchi, 2002). 

Na Figura 1, é possível observar uma imagem de um cariótipo. 
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Figura 1 – Foto de um exame de cariótipo, do sexo masculino. 

Fonte: Rosa (2012).  

 

O exame de cariótipo, normalmente, é feito após o diagnóstico clínico. Esse diagnóstico 

da criança com SD, na maioria dos casos, é realizado por ocasião do nascimento, ou logo após, 

com base na presença de várias características físicas que são identificadas pelo médico. O recém-

nascido com SD, habitualmente, tem sua expressão fenotípica muito clássica, o que permitirá a 

um profissional habilitado um diagnóstico com margem de certeza muito elevada, mas a única 

certeza absoluta será caracterizada com o estudo da cariotipagem desse bebê (Mustacchi, 2002). 

No entanto, podemos contar com recursos tecnológicos que auxiliam no diagnóstico pré-

natal, que permite saber, ainda durante a gravidez, se o feto tem ou não SD. A indicação mais 

comum para o diagnóstico pré-natal é a idade materna avançada, mais de 35 anos, já que esta é 

condição de risco para se ter uma criança com SD. O diagnóstico pré-natal permite, durante a 

gravidez, saber se o feto tem ou não SD. Esse diagnóstico tem várias finalidades, entre elas: 

verificar se o feto tem a síndrome, orientar os pais sobre a conduta a ser tomada durante a 

gestação, encaminhamento a apoio psicológico e reduzir a ansiedade, além de fornecer 
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informações de como cuidar do bebê após o nascimento e onde encontrar tratamentos disponíveis 

na comunidade (Freire, 2014).  

Pode-se ter hipótese diagnóstica em casos de SD por um exame, que é a análise da 

translucência nucal (exame ecográfico feito nas primeiras semanas de gestação), a qual pode 

estar aumentada devido a um acúmulo anormal de líquido na parte posterior do pescoço fetal no 

primeiro trimestre. A identificação da translucência nucal maior que 4 mm sugere feto com SD.  

Atualmente, o diagnóstico pré-natal de confirmação da síndrome só pode ser realizado 

por duas técnicas, a primeira delas por volta da décima segunda semana, que é a punção de 

vilocoreal, e segunda a partir da décima quarta semana, que é a punção do líquido amniótico. Em 

ambas as situações há a necessidade de se realizar o exame cariotípico do material colhido, e 

somente a punção de líquido amniótico pode permitir investigação mais ampla de eventuais erros 

metabólicos e/ou defeitos de tubo neural. O estudo ultrassonográfico morfológico fetal muitas 

vezes pode auxiliar no alerta ao diagnóstico, no entanto há a necessidade de um equipamento de 

muito boa resolução e, principalmente, de um profissional altamente qualificado (Mustacchi, 

2002). 

Com os recentes avanços da biologia molecular, provavelmente muito em breve 

poderemos fazer o diagnóstico pré-natal colhendo somente sangue periférico materno, e mais 

precocemente a partir do pós-momento de nidação (a nidação é a implantação do zigoto do óvulo 

fecundado) no útero (Mustacchi, 2002). 

 

1.2 A Família e sua Influência no Desenvolvimento da Criança  

 

O nascimento de um filho é considerado um dos momentos mais significativos da vida de 

uma pessoa, mas, quando os pais recebem a notícia de que a criança nasceu com alguma 

deficiência, eles modificam as expectativas idealizadas, transformando em fracasso e frustrações 
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os seus anseios (Góes, 2006). Quando se deparam com essa situação, muitos pais entram em crise 

emocional, transformando esse momento em sentimentos variados, tais como: ira, culpa, 

depressão e vergonha, sem saberem como lidar com esses sentimentos contraditórios (Buscaglia, 

2006). 

Outros autores, como Turnbull e Ruef (1996), Pereira-Silva (2000), Pereira-Silva e 

Dessen (2002), Piccinini, Castro, Alvarenga, Vargas e Oliveira (2003), Schmidt e Bosa (2007) e 

Minetto (2010), colaboram com essa perspectiva ao pesquisarem famílias com filhos com 

necessidades especiais, como autismo, doenças crônicas, deficiência intelectual e SD. Nesses 

estudos, há o registro do aumento do estresse e dificuldades de relacionamentos que podem afetar 

o desenvolvimento dos filhos. Por essa razão, é necessário e importante que se tenha uma ampla 

compreensão do processo de desenvolvimento da família e do papel de cada pessoa que a compõe, 

visto que se trata de uma situação que não foi desejada, nem planejada. 

Levando-se em conta que cada família vivencia de forma diferente sua história, alguns 

fatores são relevantes no processo de desenvolvimento frente ao impacto que ocorre com o 

nascimento de uma criança com deficiência. Alguns autores desenvolveram teorias e realizaram 

pesquisas que procuraram explicar as fases de adaptação que uma família passa quando em seu 

seio nasce uma pessoa com deficiência. O modelo de adaptação que se apresenta a seguir descreve 

as reações mais frequentes que ocorrem desde o momento que os pais constatam a deficiência até 

a fase em que eles, bem ou mal, se adaptam à situação. De acordo com Paniagua (2004), podem 

ocorrer as seguintes fases: fase de choque – com a notícia de que a criança nasceu com uma 

deficiência, os pais sentem-se atordoados e o bloqueio criado impede que compreendam as 

mensagens recebidas. Fase da negação – é a fase em que muitos pais e mães procuram “apagar” 

ou “fazer de conta” que nada aconteceu de fato, tal é o estado de desorientação. Questionam o 

diagnóstico médico, criando um clima de resistência.  
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Segundo Franco (2009), a negação é um movimento inevitável em face de uma 

perturbação grave do desenvolvimento. O aspecto principal da negação não se refere à negação 

da realidade da criança em si. Refere-se à tentativa de negar a descontinuidade entre o bebê 

idealizado e a criança real. Acontece sempre que o interesse pela criança alimenta a ilusão de que, 

com um pouco mais de terapia, com o esforço de educadores e com o apoio de algum tipo, a 

criança real pode corresponder à criança idealizada. A negação é também a negação do 

desaparecimento do bebê imaginário e da sua idealização, mesmo que mascarada sob as mais 

legítimas reivindicações de mais ou melhor apoio técnico (Franco, 2009). 

Franco (2009) também diz que a negação tem uma dimensão positiva, se for trabalhada 

para que os pais não assumam uma atitude passiva diante do diagnóstico difícil e busquem 

alternativas e opiniões de especialistas, com o intuito de resolver a nova situação que se apresenta. 

Paniagua (2004) aponta mais cinco fases: fase da reação – após o impacto e a negação 

da fase inicial, os pais vivem um turbilhão de emoções que inicialmente podem parecer 

desconectadas; no entanto, são necessárias para alcançar as fases que virão, acrescidas 

eventualmente de reações de desapego, ansiedade e sentimentos de fracasso. Fase da irritação – 

ocorrem eventualmente momentos de agressividade e raiva, com sentimentos confusos em 

relação a supostamente culpar alguém, causando até certo mal-estar, pois nem todos entendem 

que é apenas um reflexo da dor que estão sentindo. Fase da culpa – pode ocorrer uma 

culpabilização, em que toda irritação é dirigida a si mesmo. Muitas vezes os pais buscam causas 

possíveis para o acontecimento, como erros cometidos durante a gravidez, culpa por estarem bem 

e o filho não, ou a própria recusa em aceitar o fato. Fase da depressão – esta pode ser considerada 

como construtiva. No ocidente, as expressões de tristeza tendem a ser suprimidas, já que são 

consideradas prejudiciais. Também se evita expressar sentimentos advindos da depressão. No 

entanto, um pouco de depressão é considerado saudável, visto que se traduz em melhor 

entendimento dos sentimentos que ela propicia. Nessa fase, pode ocorrer uma estagnação, o que 
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prejudicará a relação com o filho, devido à pouca interação e estímulo. Fase de adaptação e de 

orientação – depois de uma fase intensa de muitos sentimentos, em geral os pais atingem uma 

fase de emoções mais equilibradas, ideal para surgir uma reação mais estável e realista, buscando 

ser práticos e mais centrados para encontrar soluções que possam ajudar o filho. Isso não significa 

necessariamente um conformismo com a deficiência. Pode ter havido uma aceitação da situação 

do filho, mas também poderá haver falta de alegria por causa das limitações da criança, fato esse 

que pode gerar dificuldades em relação ao desenvolvimento do filho; e, dependendo da gravidade 

da situação, um dos pais ou ambos podem retroceder para a fase da negação (Paniagua, 2004).  

Franco (2009) cita ainda mais três fases que podem ser vivenciadas pelos pais: a 

idealização, o luto e a reidealização. Para o autor, a fim de que se possa compreender a história 

das crianças com deficiência nas suas famílias, há que se recuar até os primeiros momentos de 

sua existência, pois, segundo estudos, as crianças existem antes do seu nascimento e podem até 

mesmo existirem, na imaginação dos pais, até antes da concepção.  

Para os pais, esse bebê imaginário é construído a partir de três componentes que irão 

preparar a família para o bebê real que vai nascer: a) componente estético – para os pais, o bebê 

ideal é aquele com características que correspondem ao bebê perfeito, física e esteticamente, 

como nas propagandas veiculadas em revistas e pela televisão, incorporando algumas qualidades 

positivas dos pais também; b) dimensão de competência – espera-se que o bebê seja 

intelectualmente competente, com capacidades de sociabilidade e liderança, correspondendo ao 

estilo de valores e vida dos pais; e c) dimensão de futuro – os pais imaginam seu filho em alguma 

profissão bem-sucedida, dentro de um padrão ideal de futuro, que lhes trarão plena realização 

(Franco, 2009). 

Para Franco (2009), esse comportamento por parte dos pais seria um pré-vínculo com o 

bebê que está por vir, fortalecendo-os para as adversidades que surgirão após o nascimento seja 

em que condição for, já que cuidar de um bebê é um trabalho que exige disponibilidade e 
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responsabilidade. O estudo enfatiza o fato de que as crianças precisam, antes de nascerem, estar 

na imaginação dos pais. Do contrário, seriam como crianças abandonadas emocionalmente, sem 

lugar para nascer e se desenvolver. O estudo também cita que nem todas as crianças são, desde o 

início, idealizadas ou desejadas, mas que todas necessitam fazer parte de um espaço emocional 

imaginado pelos pais para nascer. 

Esse princípio se aplica à história de cada criança, e quando ocorre uma ruptura com essa 

idealização, por causa do nascimento de uma criança com deficiência, os pais entram em crise, 

pois a mudança é difícil de ser administrada. É uma situação sem volta, que acarreta novas 

dificuldades, exigências e necessidades. Tudo o que foi pensado já não mais se ajusta à realidade 

presente (Franco, 2009). 

Segundo Brito e Dessen (1999), o nascimento de um bebê com algum tipo de deficiência 

é traumatizante para a família, pois cria um ambiente desestruturador, um desequilíbrio familiar. 

A reação dos pais diante do diagnóstico se apresenta de formas variadas. Uns acreditam que pode 

ter havido um erro no diagnóstico, outros expressam tristeza, estranheza e preocupação sobre 

como será a criança.  

Como abordado no capítulo anterior, existem dois momentos bem diferentes em que se 

pode receber a notícia de que o bebê tem SD: antes e depois do nascimento. A forma de dar a 

notícia e sua repercussão variam de acordo com o momento. Há que se considerar também se a 

notícia deve ser dada somente para os pais ou para toda a família (Federación Iberoamericana de 

Síndrome de Down [FIADOWN], 2015). 

A notícia de que o bebê vai nascer com SD, informada pelo profissional precocemente, 

muitas vezes funciona de forma contraditória. De acordo com Müller (2004), essa notícia pode 

preparar a mãe psicologicamente para a chegada do filho com deficiência, mas pode também 

gerar uma frustração, pois pode aguçar a imaginação da mãe, pois o filho ainda não está ali 

presente, para que ela possa sentir-se capaz de cuidar dele.   
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Em um primeiro momento, é importante salientar para a família que a SD é uma condição 

humana geneticamente determinada, que não existem “culpados” pela SD e que ela não é uma 

doença, mas uma condição da pessoa. A criança que acaba de nascer pode ser diferente da criança 

esperada, mas isso não significa que ela deixará de viver uma vida plena e feliz. O momento da 

notícia do nascimento de um bebê com SD tem impacto na aceitação deste pela família e na 

adesão às terapias que serão propostas. Espera-se do profissional da saúde que transmite a notícia 

uma postura humana e ética, que garanta acolhida e informação adequada à família (MS, 2012). 

Uma das queixas manifestadas por pais e mães de crianças com SD é a forma pela qual 

os médicos transmitem a notícia referente ao diagnóstico, o que favorece ainda mais a fantasia 

(Pereira-Silva & Dessen, 2003). Regen (1992) relata em seu trabalho que o despreparo emocional 

dos profissionais, bem como a ansiedade frente ao momento da notícia, faz com que transfiram 

para terceiros a responsabilidade pela comunicação do diagnóstico, retardando o processo de 

aceitação dos pais, bem como o início dos atendimentos terapêuticos e a reestruturação da 

dinâmica familiar. 

O profissional da saúde deve iniciar a conversa sempre pela escuta livre, lembrando a 

metodologia da entrevista aberta, sem um roteiro muito fixo. Por exemplo: “Fale-me como é ser 

mãe de um filho com síndrome de Down.” Segundo Paiva (2013), na conversa, o profissional da 

saúde deve levar a pessoa a falar sobre o tema em foco, valorizando-a, acolhendo-a em seus 

sentimentos, sem jamais desqualificá-la.  

Conforme o Ministério da Saúde (2012), diante do nascimento de uma criança com SD, 

são muitas as dúvidas, incertezas e inseguranças que os pais enfrentam. Tanto referente à saúde 

da criança quanto sobre o seu potencial de desenvolvimento psicomotor e as possibilidades de 

autonomia futura e qualidade de vida. Esses sentimentos geram ainda dificuldade de aceitação do 

filho que nasceu diferente daquele que era esperado.  
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O apoio de profissionais capacitados nesse caso é fundamental para o ajuste familiar à 

nova situação, favorecendo as possibilidades de tratamento com vistas à saúde física, mental e 

afetiva da criança. Sendo assim, é recomendável que algumas diretrizes sejam levadas em conta 

para a comunicação da suspeita ou do diagnóstico da SD à família (MS, 2012): 

1. A comunicação quanto à suspeita do diagnóstica ou quanto ao diagnóstico de SD deve 

ser feita quando sinais e sintomas característicos sejam identificados por mais de um 

membro da equipe. 

2. A comunicação à mãe deve ser feita preferencialmente na presença do pai, ou na sua 

ausência, de outro membro da família que represente um relacionamento significativo. 

3. Antes da notícia é importante que a mãe e o pai tenham tido a oportunidade de ver, 

acariciar e amamentar o seu filho, criando um vínculo com o bebê e evitando ideias 

fantasiosas após o diagnóstico. 

4. O local deve ser reservado e protegido de interrupções. 

5. O pediatra deve ter tempo disponível para comunicar o diagnóstico ou a suspeita de 

SD, informar o que isso significa e orientar quanto aos exames e encaminhamentos 

necessários. 

6. Durante o exame físico, mostrar para os pais quais as características fenotípicas da SD 

que levaram ao diagnóstico clínico. 

7. Recomenda-se que, desde o primeiro contato, deve-se parabenizar os pais e chamar o 

bebê e os pais pelos respectivos nomes.  

8. As informações, ainda na maternidade, devem ser apenas as essenciais para que a 

família crie vínculo com o bebê e compreenda a necessidade dos exames e procedimentos 

solicitados.  

Além disso, a equipe que atende deve ressaltar que a palavra “síndrome” significa um 

conjunto de sintomas e “Down” é o nome do médico que pela primeira vez descreveu a síndrome. 
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Deve-se evitar a palavra “portador”, pois a SD não é algo que se leva junto a si, como uma 

mochila, mas é um jeito diferente de estar na vida, ou seja, é uma condição de vida referida às 

pessoas com SD (MS, 2012). 

Ainda referente ao atendimento adequado e humanizado às famílias, a Lei Brasileira de 

Inclusão (LBI), Lei nº 13.146/2015, diz que aos profissionais que prestam assistência à pessoa 

com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida a 

capacitação inicial e continuada.  

Desde o momento do diagnóstico até o momento da aceitação da criança, a família passa 

por um longo processo, como descrito anteriormente, por sentimentos que vão desde o choque, a 

negação, a raiva, a revolta e a rejeição, até a construção de um ambiente familiar mais preparado 

para incluir a criança (Silva & Dessen, 2001). 

No entanto, a interação da família com a criança é de fundamental importância para o seu 

processo de socialização, mais especificamente a socialização primária (Berger & Luckmann, 

1973; Paiva, 2013). De acordo com Paiva (2013), essa socialização ocorre na infância, quando a 

criança aprende imediatamente os sentidos da vida, mediados por significados, que pessoas que 

são seus cuidadores se encarregam de ajudá-la, como a família, a escola primária e hoje também 

a mídia eletrônica. A socialização secundária diz respeito à vida adulta, quando as pessoas se 

relacionam no trabalho, com a graduação educacional, com a carreira desejada, onde se tem um 

linguajar diferenciado. Berger e Luckmann (1973) dizem que existe uma relação entre o homem 

e o mundo social, que é na interação com as outras pessoas, ou seja, na intersubjetividade, que as 

pessoas são construídas. 

A sociedade, a identidade e a realidade formam-se subjetivamente no mesmo processo de 

interiorização. Essa construção ocorre juntamente com a interiorização da linguagem e no 

desenvolvimento cognitivo. Segundo Berger e Luckmann (1973), a linguagem constitui o mais 

importante conteúdo e o mais importante instrumento de socialização. 
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Pesquisas sobre o desenvolvimento normal da sociabilidade e da linguagem indicam que 

o encorajamento do aprendizado e o início ativo de interações sociais pelas crianças pequenas são 

extremamente importantes na aquisição da linguagem e no desenvolvimento cognitivo (Bowman, 

Donavan, & Burns, 2001).  

No cotidiano das pessoas, acontecem várias situações que são rotineiras e, às vezes, são 

mais complexas, sendo que precisam aprender a lidar com situações com que nunca lidaram antes. 

Nesse caso, segundo Berger e Luckmann (1973), terão que se habituar e se familiarizar com as 

novas situações, sendo que esse processo se dá por meio da interação com outras pessoas. Dessa 

forma, a relação que é estabelecida entre os familiares e as crianças com SD é fundamental para 

a trajetória de vida delas. Isso porque não há, na perspetiva do construcionismo social adotada 

neste trabalho, um indivíduo abstrato e a-histórico, é na relação com o outro que a pessoa se 

produz e produz o mundo à sua volta (Spink, 2013).  

Segundo Paniagua (2004, p. 330-331), 

ter um filho é um dos acontecimentos mais vitais para um ser humano. Os vínculos entre 

pais e filhos normalmente são tão intensos como as emoções que põem em jogo. Um filho 

é sempre fonte de ilusões ou medos. A fantasia e as vivências que se produzem em torno 

deles são muito profundas e refletem não só a projeção de si mesmo, como também 

expectativas idealizadas. O fato de que ser pai seja algo habitual não significa que seja 

fácil e, quando o filho tem alguma dificuldade séria, tudo pode tornar-se particularmente 

difícil.  

Muitos paradigmas ainda acompanham a incapacidade de pessoas com SD, ou qualquer 

outra deficiência, deixando os familiares abalados e preocupados com o futuro do filho. Surgem 

diversas suposições, tais como: “não terão vida independente”, “deverão ser internados em 

instituições”, “irão representar um peso para a família”, “não terão autonomia”, “não conseguirão 

se alfabetizar”, além de muitos outros questionamentos (Pueschel, 1995). 
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Pueschel (1995, p. 25) afirma que “algumas pessoas procuram escapar dessa realidade 

aterradora por meio da esperança de que tenha havido um engano, que o teste cromossômico 

comprovará que o médico estava errado e que seu filho será uma exceção”. Ao mesmo tempo, os 

pais podem se sentir culpados por ter tais pensamentos e diminuídos quanto à reação das pessoas, 

temendo serem vistos de forma pejorativa pelo fato de terem gerado um filho com deficiência. 

Todavia, estas são reações perfeitamente compreensíveis perante uma crise, refletindo a 

necessidade de todos os seres humanos de escapar de situações aparentemente insustentáveis. 

Cunningham (2008) fala sobre a ambivalência existente entre os sentimentos de proteção, 

repulsa e rejeição vivenciados. Ao mesmo tempo que protegem a criança fragilizada pela 

síndrome, é comum que esses pais vivenciem a experiência de repulsa e rejeição contra a 

deficiência, uma sensação ruim, presente nos primeiros momentos da relação pais-filho, que se 

extingue com o tempo. Reconhecer essas reações leva à compreensão da função do amor e do 

cuidado que devem prestar. 
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2 ESTIGMA, DISCRIMINAÇÃO E DEFICIÊNCIA 

 

Iniciamos este capítulo citando a LBI (2015), que entrou em vigor no mês de janeiro deste 

ano. Dispõe a referida lei: 

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas e não sofrerão nenhuma espécie de discriminação.  

§1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição 

ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir 

ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da 

pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de 

tecnologias assistivas. 

Buscaglia (2006) mostra dois tipos de sociedade, a que discrimina e a que protege. Em 

seu livro, Os deficientes e seus pais, considerado um clássico pelos estudiosos, ele relata que os 

índios Masai matavam suas crianças deficientes e a tribo Azand as amava e protegia. Os Chagga, 

na África Oriental, usavam seus membros com deficiência para afastar o mal. Os Jukun, do 

Sudão, achavam que essas pessoas eram um produto dos espíritos do mal e os abandonavam à 

morte. Os antigos hebreus viam a doença e os defeitos físicos como uma marca dos pecadores; 

os nórdicos faziam de tais pessoas deuses. Na Idade Média, os deficientes físicos e intelectuais 

eram frequentemente vistos como possuídos pelo demônio e eram, portanto, queimados como as 

bruxas. Durante a Renascença, muitos indivíduos com as mesmas deficiências, considerados 

desafortunados, eram hospitalizados e tratados com atenção. 

Parker e Aggleton (2001, p. 10) afirmam que o estigma é “‘um atributo que é 

profundamente depreciativo’ e que, aos olhos da sociedade, serve para desacreditar a pessoa que 

o possui”. Os autores ainda afirmam que pessoas que sofrem de doença mental, possuem 
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deformidades físicas ou têm práticas percebidas como socialmente indesejáveis (como a 

homossexualidade ou o comportamento criminal) são vistas como desviantes.  

Segundo Parker e Aggleton (2001, p. 16), “o estigma é empregado por atores sociais reais 

e identificáveis que buscam legitimar o seu próprio status dominante dentro das estruturas de 

desigualdade social existentes”. Diante dessa desigualdade social, a tendência é que a família, na 

tentativa de proteger o doente da estigmatização produzida pela comunidade, o mantenha afastado 

do tratamento fornecido pelos programas assistenciais disponíveis na comunidade. 

Desse modo, conforme Sawaia (2009), “por trás da desigualdade social há vida, há 

sofrimento, medo, humilhação” (p. 365). A Psicologia Social Comunitária, no que se refere à 

exclusão e desigualdade social, tenta compreender de que maneira pessoas ou grupos são objetos 

de uma distinção, são constituídos como uma categoria à parte.   

 No caso das deficiências, ocorrem negligências dos pais, nos cuidados quanto à saúde, e 

muitos encontram uma série de obstáculos quando tentam obter acesso aos serviços de assistência 

médica. A análise dos dados da Pesquisa Mundial de Saúde mostrou uma diferença significativa 

entre homens e mulheres deficientes e pessoas não deficientes. Estas encontram muitas barreiras 

em sua busca por assistência (Relatório Mundial sobre a Deficiência, 2012). 

O art. 18 da LBI dispõe que: “É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com 

deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso 

universal e igualitário.” Essa lei coloca como principal objetivo a reabilitação da pessoa com 

deficiência na sua capacidade funcional e de desempenho humano, de modo a contribuir para a 

sua inclusão social em todos os segmentos, bem como prevenir os agravos que determinem o 

aparecimento de outras deficiências.  

A atenção integral à saúde, destinada à pessoa com deficiência, pressupõe uma assistência 

específica à sua condição, ou seja, serviços estritamente ligados à sua deficiência, além de 

assistência a doenças e agravos comuns a qualquer cidadão. Baseada na igualdade, na equidade e 
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na disponibilização de condições, a inclusão prevê a modificação da sociedade para que todos, 

sem distinção de grupo, raça, cor, credo, nacionalidade, condição social e econômica, possam 

desfrutar de uma vida de excelência, sem exclusões. Quanto maior a convivência, sem 

discriminações, maior é a inclusão (LBI, 2015). 

A acessibilidade tem como objetivo permitir um ganho de autonomia e de mobilidade a 

uma gama maior de pessoas, inclusive àquelas que tenham reduzida a sua mobilidade ou 

dificuldade em se comunicar, para que usufruam dos espaços com mais segurança, confiança e 

comodidade, e que possam viver de forma independente e participar plenamente de todos os 

aspectos da vida (Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009). 

A assistência à saúde e as ações de reabilitação visam ao desenvolvimento de capacidades, 

habilidades, recursos pessoais e comunitários para promover a independência e a participação 

social das pessoas com deficiência frente à diversidade de condições e necessidades, não 

permitindo a discriminação contra as pessoas com deficiência na provisão de seguro de saúde e 

seguro de vida, os quais deverão ser providos de maneira razoável e justa (Decreto nº 6.949/2009). 

Houve diversas mudanças ao longo dos anos, na forma de tratamento das pessoas com 

deficiência, como a mudança conceitual também paradigmática. Há em curso uma transição de 

modelos de avaliação. O modelo médico, baseado em aspectos que priorizam a incapacidade, 

proposta pela Classificação Internacional de Doenças (CID), está sendo substituído pelo modelo 

biopsicossocial, cujos fundamentos estão na Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF), cujo enfoque abarca a funcionalidade do sujeito e as barreiras sociais 

que enfrenta (Silva, Viana, & Paulino, 2011). 

O foco nesse modelo não é apenas a doença em si e o tratamento delas, mas todos os 

aspectos que estariam diretamente relacionados ao fenômeno do adoecer, sejam eles 

fisiológicos psicológicos, sociais, ambientais, dentre outros, os quais também devem ser 

considerados para que o tratamento seja eficaz. (Silva et al., 2011). 
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Nessa perspectiva, conforme Sodré (2010), a história e as políticas públicas se entrelaçam 

na área da saúde, vivenciadas através de conexões com as políticas sobre a vida. Afinal, “o que é 

uma política de saúde se não uma política sobre a vida? (Sodré, 2010, p. 454).  

A modernidade do país, trazida através da afirmação da industrialização, fez com que o 

Brasil passasse por um processo de desenvolvimento dos centros urbanos, que também gerou 

transtornos sociais conflituosos, levando, então, à criação de políticas que atuassem na força de 

trabalho. A promessa do desenvolvimento, atrelada à instalação de amplos parques industriais, 

fez com que o perfil populacional do Brasil sofresse uma inversão, passando de um Brasil rural 

para um Brasil urbano. Iniciou-se, então, um questionamento em relação ao modelo 

americanizado de políticas públicas funcionalistas, trabalhando de forma fragmentada o 

indivíduo, o grupo e a vida social, como se isso não tivesse correlação alguma (Sodré, 2010). 

Outra dificuldade que as pessoas com deficiência encontram no meio social ocorre na 

educação escolar, principalmente as crianças quando estão em processo de socialização, as quais 

são vítimas de processos de estigmatização e de discriminação (Nott & Wellington, 1998). Para 

as crianças sem deficiências, o contato com crianças com deficiência num cenário inclusivo pode, 

a longo prazo, aumentar a familiaridade e reduzir o preconceito. A educação inclusiva é, portanto, 

essencial para promover sociedades inclusivas e equitativas (OMS, 2011).  

Nesse sentido, a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência visa mudar a 

vida das pessoas. Em 2008, o Brasil ratificou essa convenção, adotada pela ONU, bem como seu 

protocolo Facultativo. O documento obteve, assim, equivalência de emenda constitucional, 

valorizando a atuação conjunta entre sociedade civil e governo, em um esforço democrático e 

possível. 

O art. 24 da referida convenção dispõe que os Estados-partes reconhecem o direito das 

pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na 

igualdade de oportunidades, os Estados-partes assegurarão sistema educacional inclusivo em 
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todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos: a) 

o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela 

diversidade humana; b) o máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos e da 

criatividade das pessoas com deficiência; e c) a participação efetiva das pessoas com deficiência 

em uma sociedade livre. 

Em relação ao trabalho, as pessoas com deficiência, de um modo geral, encontram 

barreiras para a sua inserção, já que os empregadores procuram criar dificuldades para não aceitar 

uma pessoa com deficiência no local de trabalho. Por essa razão, no artigo 93, da Lei nº 8.213, de 

24 de julho de 1991, são garantidas cotas para o ingresso e permanência de trabalhadores com 

deficiência nas empresas brasileiras. Seu pleno cumprimento garantiria trabalho para mais de um 

milhão de pessoas com deficiência. O art. 34 da LBI (2015) diz que a pessoa com deficiência tem 

direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, ambiente acessível e inclusivo, em igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas. 

No mundo todo há movimentos associativos, liderados por familiares e profissionais 

interessados em se fazer cumprir os direitos das pessoas com deficiência, fazendo com que se 

diminua os estigmas e discriminação e aumente a proteção a favor das pessoas com deficiência 

(Movimento Down, 2012). Isso porque a diversidade faz parte da natureza humana. A deficiência 

é apenas mais um tipo de marcador de diferenças existentes entre as pessoas, às vezes é apenas 

um pouco mais visível em algumas pessoas do que em outras, já que algumas podem trazer 

consigo sequelas mais notáveis.  

Montobbio e Lepri (2007) relatam a importância de destinar um papel social ativo ao 

Jovem Down, em várias situações da vida. Ao mesmo tempo, os autores entendem que é uma 

operação difícil e complexa, pois é preciso que se faça o Jovem Down subir no “vagão imaginário 

do mercado de trabalho” para acompanhá-lo, na medida do possível, até a estação do mundo dos 
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adultos (Montobio & Lepri, 2007, p. 87). Trabalhar significa, essencialmente, reconhecer seu 

poder como trabalhador, assumir os respectivos deveres e direitos e, por meio do próprio papel, 

reconhecer o dos outros, mudando a qualidade da socialização.  

Na categoria “trabalhadores com deficiência” são incluídos não só aqueles que já 

nasceram com algum tipo de deficiência, como também aqueles que se tornaram “deficientes” 

por alguma razão. Para as pessoas com deficiência e suas famílias superarem a exclusão, elas 

devem ter acesso ao trabalho, para assim quebrar o vínculo entre deficiência e pobreza, não só 

por isso, mas a participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é importante por 

outras razões: maximizar os recursos humanos, promover a dignidade humana e a coesão social 

e acomodar os números crescentes de pessoas com deficiência na população em idade produtiva 

(OMS, 2011).    

Diante do exposto, concordamos com Sawaia (2008), quando essa autora busca explicar 

o conceito de exclusão, explicitando as incertezas inerentes ao termo por entender que a 

complexidade e contraditoriedade constituem o processo de exclusão social e sua possível 

transformação em inclusão social.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Descrever as percepções dos pais diante da síndrome de Down do filho e o cotidiano 

dessas famílias. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar se o diagnóstico clínico é relevante para os pais. 

 Identificar se houve mudanças no cotidiano da família após o resultado do cariótipo. 

 Identificar a forma como os profissionais informam aos pais sobre a SD. 
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4 MÉTODO 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas ciências 

sociais, de um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ela trabalha com 

o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 

Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser 

humano se distingue não só por agir, mas também por pensar sobre o que faz e por interpretar 

suas ações dentro e a partir da realidade vivida, que é partilhada com seus semelhantes (Minayo, 

2013). 

Nesse sentido, para a realização deste estudo, foi utilizada a metodologia qualitativa por 

ser esta uma abordagem que trabalha com o universo dos significados que a SD apresenta para 

os pais. A escolha do tema deste trabalho se deve à necessidade de compreensão da experiência 

vivenciada pelos pais no que diz respeito à aceitação e ao investimento de tempo e esforço em 

busca do desenvolvimento de seus filhos.  

Para atingir os objetivos propostos, este estudo foi realizado em duas fases. A primeira 

fase ocorreu antes de os pais receberem o resultado do exame de cariótipo, ou seja, enquanto 

aguardavam esse resultado e tinham apenas o diagnóstico clínico de SD de seu filho. Já a segunda 

fase ocorreu dois meses após o resultado do cariótipo, o que se deu cinco/seis meses após a 

realização da primeira fase. 

O instrumento para coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, que combina 

perguntas fechadas e abertas, mediante a qual o entrevistado tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada (Minayo, 2013). 

O roteiro de entrevista semiestruturada utilizado para a coleta de dados foi composto de 

nove perguntas na primeira fase e de dez perguntas na segunda (Apêndice 1). Esse tipo de 
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procedimento propicia ao entrevistado mais liberdade para falar o que pensa ou o que está 

sentindo, possibilitando mais interação entre entrevistado e entrevistador.  

Este estudo foi formulado com o propósito de compreender as dificuldades cotidianas 

vivenciadas pelos pais, bem como suas expectativas diante do diagnóstico clínico, estas 

alimentadas, muitas vezes, pela esperança de que o resultado laboratorial pudesse mudar o 

diagnóstico clínico. 

 

4.1 Coletas de Dados e Participantes 

 

Nesta pesquisa, optamos por trabalhar com genitores de pacientes do Ambulatório de 

Síndrome de Down. O serviço é composto por uma equipe multiprofissional que presta 

atendimento clínico de saúde integral a qualquer pessoa com SD, bem como à sua família, pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo sua inclusão em busca de seu pleno desenvolvimento. 

Por reunir uma grande população com essa alteração genética – 3.000 pacientes em atendimento 

periódico –, o ambulatório propicia pesquisa em todas as áreas, tais como: médica, imunológica, 

psicológica, odontológica, serviço social e nutricional. É o único ambulatório do Paraná que 

presta atendimento exclusivamente à pessoa com SD, diferenciando-se de outros 

estabelecimentos do país que englobam outras anomalias genéticas. É considerado ambulatório 

de referência para essa síndrome no serviço público federal. 

Para as entrevistas, foram convidados mães e pais que compareceram para as consultas 

de seus filhos no Ambulatório da Síndrome de Down do Hospital de Clínicas da UFPR. A 

entrevistadora esclarecia o motivo da entrevista e perguntava se podia gravar o áudio. Todos 

aceitaram, de forma voluntária, sem problema nenhum.  

A primeira entrevista teve o objetivo de observar se os pais aceitavam bem o bebê, se 

entenderam que a criança tinha SD, se confiaram no diagnóstico clínico, e como era a sua relação 
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com o filho e quais eram as suas expectativas em relação ao diagnóstico laboratorial. Nessa fase, 

foram feitas nove perguntas para quatro casais e para quatro mães cujos maridos ou companheiros 

não estavam presentes. Os sujeitos da pesquisa foram oito casais, sendo que o propósito era 

entrevistar dez casais, mas por conta de uma greve ocorrida no Hospital de Clínicas, que abrangeu 

o serviço de genética, dificultou um pouco o estudo, já que impediu a realização de alguns 

exames. Por isso, não foi possível encaminhar dois casais, dos dez convidados a participarem da 

pesquisa, para exame do cariótipo.  

O procedimento seguiu uma amostra aleatória. Sobre isso, Minayo (2013, p. 48) observa 

que:  

a ideia de amostragem não é a mais indicada para certas pesquisas sociais, especialmente 

aquelas de cunho qualitativo. Isso se deve ao fato que o ‘universo’ em questão não são os 

sujeitos em si, mas suas representações, conhecimentos, práticas, comportamentos e 

atitudes.  

Como se vê, seria impossível demarcar o número total dessas variáveis, muito menos o 

tamanho da amostra que seria representativa dessa totalidade. 

De acordo com a autora, dessa maneira se opta por incluir os sujeitos de forma 

progressiva, procedendo a interrupção quando ocorrer saturação, isto é, quando as explicações e 

concepções concedidas pelas entrevistas começarem a mostrar certa uniformidade na 

apresentação de dados. 

Após o diagnóstico clínico, havia sido marcada outra consulta para 30 dias, ocasião em 

que os pais foram convidados a participarem da pesquisa. Foram convidados pais maiores de 18 

anos, os quais aceitaram participar do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 2), com filhos na faixa etária de 0 a 6 meses, sendo estes os critérios de 

inclusão. No Quadro 1, é apresentada a caracterização dos participantes da pesquisa. 
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Quadro 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa. 

Nome Idade Estado Civil Número de filhos Escolaridade 

Casal A 

(Mãe) 
Mãe: 36 Casada 

Mãe: 3º filho 

Pai: 1º filho 
6ª série 

Casal B 
Mãe: 33 

Pai: 39 
União estável 

Mãe: 1ª filha 

Pai: 3 filhos 
Ens. superior 

Casal C 
Mãe: 43 

Pai: 48 
Casados Terceiro filho 

Mãe: Ens. fund. 

Pai: Ens. médio 

Casal D 
Mãe: 33 

Pai: 38 
Amasiados 

Mãe: 2ª filha 

Pai: 1º filho 

Mãe: Ens. médio 

Pai: Ens. superior 

Casal E 

(Mãe) 

Mãe 18 

Pai: 22 
União estável Primeiro filho 

Mãe: Ens. médio 

Pai: Sup. incompleto 

Casal F 
Mãe: 38 

Pai: 57 
Amasiados 

Mãe: 2 filhos 

Pai: 5 filhos 
Semianalfabetos 

Casal G 

(Mãe) 
Mãe: 29 Casada 4 filhos 

Pai: Ens. médio 

Mãe: Ens. fund. 

Casal H 

(Mãe) 
Mãe: 25 Casada Primeiro Filho Ensino superior 

 

A segunda entrevista teve o objetivo de observar se houve alguma mudança no cotidiano 

familiar após o resultado do exame laboratorial, e se estes procuraram estimular o bebê para ter 

um melhor desenvolvimento enquanto aguardavam o resultado, além das expectativas futuras 

com os filhos. 

As entrevistas foram realizadas com apenas um dos pais, ou com ambos, conforme a 

escolha do casal. Cada entrevista teve a duração de, aproximadamente, 45 minutos e foram 

gravadas. Posteriormente, foram transcritas e analisadas.  

Respeitando os princípios éticos em pesquisa com os seres humanos, os pais foram 

informados no momento do convite para participação na pesquisa que seria garantido o anonimato 

dos participantes, bem como que aqueles que não quisessem participar não sofreriam nenhum 

tipo de restrição no seu atendimento no Ambulatório de Síndrome de Down do Hospital de 

Clínicas. 

Foi esclarecido também para os pais que, se no momento da entrevista, tivessem algum 

constrangimento, por ser solicitado que eles contassem alguns fatos de sua vida pessoal e familiar 
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e por ter sido solicitada a permissão para usar um gravador para registrar suas falas, eles teriam a 

liberdade de, a qualquer momento, solicitar a sua retirada da pesquisa, sem que isso lhes trouxesse 

algum prejuízo. 

Antes do início da pesquisa, foi solicitada a autorização da gerência do serviço 

Uniped/HC/UFPR (Apêndice 3). O projeto foi encaminhado ao Comitê de Pesquisa com Seres 

Humanos e, somente após a sua aprovação, é que foram iniciadas as entrevistas. 

 

4.2 Procedimentos de Análise de Dados 

 

A análise de dados foi realizada por meio da análise de conteúdo, conforme postulado por 

Bardin (1977). Para tanto, foram definidas categorias de análise após uma primeira leitura do 

material obtido. A categoria elegida para análise das entrevistas da 1ª fase foi: a) diagnóstico 

clínico da SD, tendo como subcategoria: a1) as percepções sobre a síndrome do filho. Já as 

entrevistas da segunda fase foram categorizadas da seguinte forma: a) o cotidiano das famílias 

após o resultado laboratorial, contendo as subcategorias: a1) rotina e cuidados com o filho com 

SD e a2) vivências familiares cotidianas; e b) perspectivas futuras para o filho com SD. 

A análise de conteúdo é um  

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (Bardin, 1977, p. 42). 

A realização da técnica de análise de conteúdo se apoiou em etapas de pré-análise, 

exploração do material coletado, tratamento dos resultados obtidos e sua interpretação.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Primeira Fase da Pesquisa: Diagnóstico Clínico da Síndrome de Down 

 

No que diz respeito ao momento em que os pais receberam a notícia de que seus filhos 

tinham SD, nesta pesquisa, com exceção da mãe H, que obteve essa informação já durante a 

gestação, alguns pais foram informados desse fato no momento do parto; outros, no final da tarde 

do dia do nascimento da criança ou no dia seguinte. 

As mães A e E, que estavam desacompanhadas (sem seus companheiros), receberam a 

notícia logo após o parto. A mãe C, cujo companheiro estava presente na sala de parto, foi 

comunicada no momento do nascimento. A mãe B também estava com seu companheiro na sala 

de parto, mas o médico somente deu a notícia para o pai, pois a mãe estava passando mal após o 

parto. A mãe D foi informada no quarto, momentos depois de o pai ter recebido a notícia na sala 

de parto. A mãe F estava desacompanhada e recebeu a notícia somente no final da tarde do dia 

do nascimento. A mãe G foi comunicada apenas no dia seguinte ao do parto. É o que se extrai 

dos depoimentos dos casais entrevistados, conforme abaixo se transcreve: 

A gente fez a translucência nucal. Deu um valor aumentado, daí ficou com suspeitas e 

depois a gente marcou para fazer a amniocentese... aí o resultado deu Down mesmo. (mãe 

H). 

A pediatra, no hospital. Só disse que a bebê tinha síndrome de Down e aí começou a fazer 

os encaminhamentos. Só isso. (mãe A). 

Fiquei sabendo quando ela nasceu. Foi a enfermeira que ajudou na cesárea. (mãe E). 

Na hora do parto que a pediatra falou que ela tinha os traços da síndrome de Down. (mãe 

C). 
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Eu quis ficar na sala do parto, porque é lei, né? Então foi permitido que eu ficasse e até 

ajudei. Fiquei com medo porque a placenta emperrou e não saía. A mãe B passou mal, 

porque o parto foi normal. Logo que a Mel saiu, a pediatra disse que ela tinha síndrome 

de Down. A mãe B estava passando mal, então ela não ficou sabendo na hora. (pai B). 

Eu soube no dia seguinte. Na hora senti ‘vou perder ela’, porque quando vem com esses 

problemas sérios, problemas no coração, respiratórios, vai ter que ir para cirurgia... a 

gente pegava nela e via que ela ficava roxa, o coração acelerava. (mãe B). 

Na hora do parto. (mãe D). 

Minutos depois... 2 minutos, 3 minutos depois. Porque nenhum dos exames que fizemos... 

é... não foi detectado nada. (pai D). 

Foi a pediatra, na maternidade. A médica contou pra mim. Então, quando ela nasceu, 

né? Ela nasceu... a médica falou pra mim que ela tinha nascido com um “probleminha”. 

Tinha que ir para a ‘cubadora’. Tinha que vê o que é, né? Ia ‘avaliá’, né? (mãe F). 

Fiquei sabendo só no outro dia... que a médica veio e me falou. (mãe G). 

Como se pode constatar pelos relatos, a maioria recebeu a notícia pelo médico obstetra ou 

pelo pediatra. Somente uma mãe foi informada pela enfermeira. De um modo geral, os pais foram 

informados, sem muita explicação, de forma muito objetiva, exceto a mãe G, que recebeu a 

notícia da médica de maneira áspera: 

Ela (a médica) chegou assim pra mim... e falou assim: ‘É... vieram pegar a nenê para dar 

banho... para examinar’. Daí ela chegou no quarto e falou: ‘Mãe, te falaram alguma 

coisa quando o nenê nasceu?’ Daí eu falei: ‘não’. Daí ela disse bem assim: ‘Então a tua 

filha tem características de criança com síndrome de Down. Alguma dúvida?’ Ela falou 

assim pra mim. Meu, fiquei parada... assim... em choque. Daí eu falei: ‘Eu sei’. Aí ela 

falou: ‘Como você sabe se ninguém falou nada pra você?’ Eu disse: ‘Porque eu sei... eu 

notei os traços do rostinho dela... que ela parecia...’ (a médica interrompe). ‘Então é isso 
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aí, ela tem... vou te encaminhar para a Reviver, lá em Curitiba. Na hora que você pegar 

alta, os papéis já estarão prontos... e vão te entregar...’ Foi assim que ela me deu a 

notícia. Virou as costas e saiu. (mãe G). 

Segundo o Manual de Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down (MS, 

2012), a atenção aos pais deve ser de acolhimento e solidariedade. A notícia deve ser dada na 

presença do casal ou, na ausência do pai, na presença de alguém bem próximo da mãe. A notícia 

deve ser dada com delicadeza, parabenizar os pais pelo nascimento do filho, chamar o bebê e os 

pais pelos respectivos nomes, e orientá-los quanto à importância de procurar, o mais cedo 

possível, o atendimento para o seu melhor desenvolvimento.  

A partir das entrevistas pudemos perceber que, geralmente, o médico queria se livrar logo 

do “problema”. Nenhum deles procurou acolher o casal ou a mãe, quando esta estava sozinha. É 

de se perguntar se esse comportamento é baseado na falta de conhecimento e de sensibilidade, ou 

no medo de não saber responder às perguntas dos pais. As mães que estavam sozinhas relataram 

que se sentiram desamparadas nesse momento. Especificamente no caso da mãe G, a médica deu 

a notícia, “virou as costas” e foi embora. Não deu tempo à mãe ou ao pai para perguntar alguma 

coisa. Outra questão é o momento em que foi transmitida a notícia: na hora do parto. Naquele 

momento, a mãe estava ainda sob efeito da anestesia, sem condições, portanto, de entender 

plenamente o que estava ouvindo. Uma das mães, uma jovem de 18 anos, que estava 

desacompanhada, disse que quando recebeu a notícia ainda estava com a “barriga aberta”, ou seja, 

ainda não havia sido concluído todo o procedimento cirúrgico. 

A mãe H, uma jovem de 25 anos, soube da síndrome na 12ª semana de gestação. Em seu 

relato, ela disse que sofreu muito porque não conhecia nenhuma criança com SD: 

Quando fiz a translucência estava de doze semanas. Daí até marcar e fazer a 

amniocentese deu mais de um mês. Da translucência foi o ecografista (que deu a notícia). 

Do resultado do cariótipo, foi a minha obstetra. (mãe H). 
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Como se vê, primeiro, ela fez o exame de translucência nucal, cujo resultado nem sempre 

é preciso segundo consta em relatos médicos ecografistas. O exame de translucência nucal não é 

um diagnóstico. Ele apenas dá indicações da possibilidade da presença de alguma síndrome ou 

malformação. Se a medida da translucência estiver acima da média, pode ser que o bebê tenha 

alguma anomalia, mas é muito mais provável que não. Por outro lado, há bebês que nascem com 

a síndrome ou malformações, mas o exame de translucência nucal se mostra normal (BabyCenter 

Brasil, 2016). 

Muitas vezes o resultado do exame de translucência nucal é negativo, mas a criança nasce 

com SD. Outras vezes o resultado é positivo e a criança nasce sem SD. Na 16ª semana, ela fez a 

amniocentese, ocasião em que foi realizado o cariótipo, cujo resultado demorou mais de um mês 

para ser divulgado. Ela relata que ainda tinha esperança de que o bebê nasceria sem SD. Recebeu 

o resultado por telefone, porque não suportava mais esperar a próxima consulta do exame pré-

natal: 

Bom, no dia que ela falou, eu já estava desconfiada, né? A gente já tinha quase certeza 

por causa da translucência, mas ainda ficava uma pontinha de esperança de não ser. 

Mas, no dia que liguei para a clínica que fez o cariótipo, a secretária me disse que não 

podia me dar o resultado pelo telefone e só podia dar o resultado para a minha médica. 

Quando ela falou isso, saí do trabalho – já era hora do almoço – e fui para casa, liguei 

para a médica e pedi para ela ligar para a clínica e pegar o resultado. Como eu já estava 

atrás dela, aí ela acabou passando por telefone. Mais foi bem difícil, chorei bastante, 

porque eu ainda tinha esperança. Ainda quando vim aqui (Ambulatório da Síndrome de 

Down do Hospital de Clínicas) pela primeira vez, ainda tinha esperança que o cariótipo 

estivesse errado. (mãe H). 

Diante desses relatos, podemos inferir que os pais sofreram com a notícia, não importando 

o fato de serem comunicados antes ou depois do parto. No que diz respeito aos profissionais que 
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comunicaram que a criança havia nascido com SD, estes não tiveram uma postura adequada, pois 

não levaram em consideração o estado emocional e as expectativas dos pais. Poderiam ter agido 

com mais tato, com mais sensibilidade. Além disso, esses profissionais não se preocuparam em 

fornecer mais informações sobre as condições do recém-nascido. 

Segundo Pereira-Silva e Dessen (2003), a forma como os pais recebem a notícia de que 

seu filho nasceu com uma alteração genética é decisiva, no que diz respeito à aceitação, ao 

entendimento e à adesão ao tratamento, fato este que pode trazer consequências em relação à 

saúde e à qualidade de vida da criança, enfim a todo o seu desenvolvimento futuro. 

A comunicação do diagnóstico à família, mesmo que seja só a suspeita, deve ser feita 

mesmo antes do resultado do cariótipo ambulatorial. A notícia deve ser transmitida assim que 

seja possível, de maneira adequada, para o casal, nunca somente a um dos pais. As informações 

devem ser claras, formuladas em linguagem acessível, e objetivas, proporcionando-lhes 

condições de discutirem suas dúvidas (Skotko, Capone, & Kishnani, 2009).  

Os autores ainda citam as dificuldades que o profissional sem habilidade para dar a notícia 

pode causar aos pais quando usa uma linguagem inadequada e utiliza palavras que não são de uso 

habitual no vocabulário destes, como, por exemplo, terminologias científicas, como: “síndrome”, 

“cariótipo”, “cromossomo”, “cardiopatia”, entre outros termos. Esses termos dificultam a 

compreensão e podem gerar uma imagem negativa do filho para os pais. 

Atualmente, conforme constatado na observação realizada, no ambulatório pesquisado, 

os profissionais da saúde que se sentem despreparados para transmitir aos pais a notícia referente 

ao diagnóstico clínico podem acionar as redes de apoio, que são grupos de pais que facilitam aos 

pais recentes a compreensão e aceitação da criança no seio familiar. Esses pais de apoio confortam 

e orientam sobre os serviços existentes na comunidade para tratamento e acompanhamento da 

criança, desde o seu nascimento. 
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Nos relatos dos pais e das mães, notam-se diferentes comportamentos. O filho sonhado 

não veio, dando lugar a uma criança deficiente. Esse choque sofrido pela mãe ou pelo casal coloca 

um ponto final nos sonhos e nas expectativas (Rodrigues, 2006). As mães parecem ver em seus 

filhos uma extensão de si próprias e, no caso do nascimento de uma criança com deficiência, uma 

parte de si que ela tem dificuldade de amar (Paixão, 1997). Segundo o autor, esse período é, 

muitas vezes, acompanhado de choro, condutas irracionais, sentimentos de desamparo e tristeza. 

Os pais se sentem sozinhos, desapontados, como se ruísse o mundo que construíram. 

Buscaglia (2006) menciona que os pais podem sentir vergonha de seus filhos deficientes, por 

serem vistos como filhos imperfeitos. Alguns chegam até a desejar a morte de si mesmos ou do 

filho que acabou de nascer, como solução para acabar com o sofrimento pelo qual estão passando. 

Isso traz um certo alívio, mas, ao mesmo tempo, desencadeia sentimentos de culpa e remorso 

(Rodrigues, 2007). 

Nesta pesquisa, constatou-se que as mães demoraram um pouco mais para entender o que 

estava acontecendo e, entre choros, vivenciaram um misto de tristeza e incredulidade. Uma mãe 

ficou repetindo que não era verdade o que ela estava ouvindo, e duas outras manifestaram grande 

preocupação com o preconceito existente em nossa sociedade. 

Quando eu fiquei sabendo... aí eu senti que não parecia, que não poderia acontecer 

comigo. Eu fiquei em choque. Para mim a pediatra tinha errado. Eu senti que parecia 

que não era comigo. Aí eu nem sei o que senti na hora, porque fiquei meio em choque. 

Eu, na verdade, eu fiquei... ai, não vai ser, não vai ser. Para mim a pediatra tinha errado. 

Aí a gente acaba assistindo as coisas... descobrindo que é verdade que é...., né? (mãe A). 

Quando eu estava grávida, lá no fundo eu já sabia que ela ia nascer com alguma 

deficiência. Primeiro senti medo de perdê-la... eu já sentia que ela tinha síndrome de 

Down, mesmo sem saber o que era... Eu não queria fazer a translucência nucal, eu 

pensava que poderia ser cega, ou outra coisa. O que eu ia fazer...? O meu irmão falou 
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para eu fazer o exame e se tiver problema cardíaco poderia fazer a cirurgia na barriga 

ainda, mas eu não quis fazer. Mas, já tinha medo de perder ela... (mãe B). 

Ficamos muito tristes. (mãe C). 

Olha, eu ‘tava’ assim rezando sempre para ele nascer perfeito em termos dos membros... 

com todos os dedinhos... sem nenhuma deficiência física, eu ‘tava’ pedindo isso... quando 

eu soube dessa notícia... o meu susto foi saber, imaginar que eu não sabia nada sobre a 

síndrome de Down, foi só esse o problema. Assim, quando eu soube dessa notícia eu disse: 

Meu Deus, não sei nada sobre a SD, tinha que começar do zero..., mas aí eu agradeci 

porque ele ‘tava’ perfeito. É uma criança perfeita, a parte física dele é perfeita, não tem 

problemas no coração, não tem nada na cabeça né, então a gente agradece por isso, e 

hoje a gente entende que é um presente de Deus. Ele chegou e é um presente de Deus 

mesmo na vida da gente. (mãe D). 

Ao mesmo tempo dá um desespero, e ao mesmo tempo dá alegria porque eu sou uma mãe 

que ganhou um presente melhor, né... os dois... (mãe E). 

Fiquei muito triste, porque a gente não esperava que ela fosse nascer assim, né? (mãe F). 

Fiquei bem abalada por causa da médica, pelo jeito que ela me falou, e pelo medo do 

preconceito. (mãe G). 

Chorei bastante. Eu estava sozinha, e foi por telefone (que recebi a notícia). (mãe H). 

De um modo geral, todas passaram, com maior ou menor intensidade, pelas etapas 

descritas por Buscaglia (2006): experimentação de um período de crise emocional, caracterizado 

pela comoção, negação e incredulidade; em seguida, uma desorganização emocional que inclui 

sentimentos alternados de raiva, tristeza e culpa. O mesmo autor ainda explica que é comum as 

mães de crianças com deficiência passarem por um período de depressão e desespero, e que essa 

reação depende de sua personalidade e de seu estilo de vida pessoal.  
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Os pais foram mais práticos. Dois pais preocuparam-se em saber se a deficiência poderia 

ser física. Um dos pais teve uma reação de mais aceitação, dizendo: “O bebê está aí, então tem 

que aceitar.” Outros dois pais demonstraram interesse em adquirir conhecimentos sobre a SD, 

para poderem proporcionar um melhor atendimento ao filho. Um dos pais relatou que não 

manifestou nenhum sentimento ao receber a notícia. Enquanto a médica colocava o bebê em seu 

colo, ele disse simplesmente: “É isso aí...”. Vejamos os relatos: 

Quando a pediatra falou que ela tinha síndrome de Down, eu disse a ela que não tinha 

importância porque ela era a minha filha. Fiquei preocupado que ela viesse a ser surda. 

Ela estava com um pouco de líquido no ouvido... aí fiquei muito mais preocupado... como 

seria para ela aprender... como nós cuidaríamos dela? (pai B). 

Fiquei muito triste da médica (pediatra) ter falado aquilo (que a criança tinha traços da 

SD). (pai C). 

A nossa preocupação é aprender tudo sobre SD, para ele se desenvolver, para a gente 

dar toda a oportunidade, para ele ser uma pessoa independente, fazer as coisas dele, 

fazer seus estudos, fazer tudo, né? A gente tem que aprender tudo, ser bons pais, dar as 

oportunidades para ele ser uma pessoa feliz na sociedade. (pai D). 

A gente não quer, né? Mais tem que aceitá... é filho, né? Não queria que fosse assim, eu 

não queira, mais... (pai F). 

Alguns autores mencionam que os pais de crianças com SD preocupam-se com a saúde 

da criança ao tomarem conhecimento de que existem alguns problemas de saúde que são comuns 

a essa síndrome (Cunningham, 1996). Por outro lado, a preocupação com a aparência física, por 

nunca ter tido contato com uma pessoa com SD, a falta de conhecimento sobre a síndrome, sobre 

o futuro do filho e sobre a sua capacidade de desenvolvimento fazem com que os pais se 

preocupem em buscar informações através de livros, revistas e outras fontes (Pereira-Silva & 
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Dessen, 2003). Os autores mencionam ainda que essa busca por informações já demonstra uma 

resposta adaptativa à situação vivenciada.  

Apesar de o diagnóstico clínico ser contundente, mostrando aos pais na hora da consulta 

que o bebê tem pelo menos seis dos sinais que podem demonstrar que a criança tem a SD, a 

maioria dos pais ainda tinha esperança de que o resultado do cariótipo fosse negativo. Somente 

uma das mães disse que confiava no diagnóstico clínico (mãe D). Um casal revelou ter medo de 

não ser SD e ser outra síndrome (casal B). A mãe que recebeu o diagnóstico intrauterino ainda 

relatou que, clinicamente, gostaria que o resultado fosse negativo. Outro pai disse que só na 

segunda consulta entendeu que a criança tinha SD. Uma das mães afirmou “não esperar nada” 

(mãe E), como se o diagnóstico não tivesse nenhuma importância. Seguem os relatos: 

Na verdade eu espero que não dê, mas eu sei que ela tem síndrome de Down. (mãe A). 

Estamos numa agonia do medo, de não ser SD e ser outra coisa. Eu sei que tem. Se não 

der SD, vão abandonar a gente... pode ser mosaico. E agora? (mãe B). 

Bem, agora depois dessa conversa que tivemos novamente hoje, agora eu entendi que ela 

tem a síndrome de Down, que vai fazer o exame do cariótipo só para comprovar. E a 

gente vai ter que aceitar, né? Vai ter que cuidar dela. (pai C). 

Confio no diagnóstico clínico dos médicos, ele tem os estigmas, tem os sinais. Eu já sei 

que ele tem SD. Não tem como contestar. Agora não importa o resultado... pra mim não 

importa se for constatado que não tem... é igual... o que tenha... é meu filho, é nosso filho. 

(mãe D). 

Não sei. Espero nada. (mãe E). 

Vocês falaram que é “sindro”, mais eu espero que não dê a “sindro”. Mais quero esperá 

o resurtado primeiro. Tomara que não fosse nada, né? (pai F) – Também espero que não 

seja. (mãe F). 
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Eu não sabia pra que era (o cariótipo). Eu achava que era para confirmar. Agora você 

falou que é a confirmação mesmo. Têm pessoas que falam que a síndrome tem graus. Ela 

tem uma porcentagem. O meu marido fala: “Amor, precisa espera o resultado do 

exame”. Eu falo pra ele que o resultado vai só confirmar o que já sei que ela tem, mas 

ele diz que eu fico colocando coisas na cabeça... que é melhor esperar o resultado. Não 

adianta... ela tem e pronto. É você que não quer aceitar. Eu estou mais preocupada com 

o resultado do exame do coração. Espero que não tenha nada. (mãe G). 

Bem, eu esperava que fosse negativo, mas tudo bem agora. (mãe H). 

Percebe-se haver uma grande expectativa dos pais em relação ao resultado do exame 

laboratorial, denominado citogenético ou cariótipo. Apesar de ser um direito dos pais fazerem o 

exame pelo SUS, que é caro e demorado, nem todos têm acesso. Através da Portaria nº 81/2009, 

do Ministério da Saúde, determina-se que seja proporcionado aconselhamento genético 

(prevenção contra doenças geneticamente determinadas) nas ações de planejamento familiar à 

mulher, ao homem ou ao casal. O objetivo dessa proposta é contribuir para evitar desgaste 

econômico e emocional nas famílias e na sociedade, já que as doenças determinadas por genes, 

como a SD e alguns tipos de câncer, entre outras, exigem tratamento de custos elevados e 

provocam transtornos emocionais e dificuldades para a pessoa acometida do problema, bem como 

para suas famílias (MS, 2009). 

A mãe A revelou que, ao receber a notícia, ficou em estado de choque. Disse que naquele 

momento pensou que aquilo não poderia estar acontecendo com ela. Era como se fosse um 

pesadelo. Pensou que a pediatra tinha errado no diagnóstico. Algum tempo depois, passou a 

acreditar nessa realidade e a aceitar o fato. 

Pueschel (1995, p. 25) afirma que:  

Algumas pessoas procuram escapar dessa realidade aterradora por meio da esperança de 

que tenha havido um engano, que o teste cromossômico comprovará que o médico estava 
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errado e que seu filho será uma exceção. Ao mesmo tempo, os pais podem se sentir 

culpados por ter tais pensamentos. Todavia, essas são relações perfeitamente naturais 

perante uma crise, refletindo a necessidade de todos os seres humanos de escapar de 

situações aparentemente insustentáveis. 

O pai B recebeu a notícia com naturalidade. Considerou que o fato de a criança ter nascido 

com SD, para ele, não tinha nenhuma importância. Deixou transparecer que, por ser sua filha, ele 

devia amá-la do jeito que ela é. A mãe apenas revelou preocupação com os problemas de saúde 

decorrentes da SD. Pensou em problemas sérios, tais como doenças respiratórias e cardíacas. 

Chegou a imaginar que poderia perder a criança. Ela contou também que, durante a gravidez, 

começou a se questionar acerca do tempo de vida de uma pessoa com SD. Pensou: “Com quantos 

anos a pessoa com síndrome de Down morre? 10, 15 anos...?” 

Mustacchi, em entrevista a Drauzio Varella (2014), afirma que a saúde é uma das 

principais preocupações dos pais, pois cerca de 50% dos bebês nascem com defeitos cardíacos. 

Essa possibilidade deixa os pais muito preocupados. Após o nascimento, muitos bebês são 

submetidos à cirurgia cardíaca.  

Segundo muitos autores (Batshaw, 1998; Schwartzman, 1999; Fidler, 2005; Moeller, 

2006), as pessoas com SD apresentam com mais frequência anomalias associadas, as quais podem 

ser prevenidas ou minimizadas se diagnosticada e tratadas precocemente. 

Quanto à preocupação da mãe com relação ao tempo de vida da pessoa com SD, pode-se 

dizer que, nas últimas décadas, houve uma melhoria notável em relação à expectativa de vida 

dessas pessoas (atualmente entre 60 e 70 anos). Hoje, elas desfrutam de melhor qualidade de vida, 

recebem cuidados especiais concernentes à saúde e ao desenvolvimento intelectual e vivem de 

forma mais integrada na comunidade. Isso graças a fatores como progressos na cirurgia cardíaca, 

intervenção multidisciplinar precoce, protocolos clínicos e de vigilância à saúde, programa de 

imunizações, bem como avanços na educação e na inclusão social (MS, 2012). 
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O pai D demonstrou preocupação com a necessidade de conhecer melhor a síndrome, 

manifestando o desejo de aprender tudo aquilo que possa ser aplicado no desenvolvimento da 

criança. Já a mãe D, com aparente tranquilidade, revelou que já conhecia uma criança com 

síndrome, um afilhado do pai de sua filha, o que a deixou mais conformada. 

Quanto mais os pais aprendem e se informam sobre a SD, melhor desenvolvimento a 

criança terá. A criança com SD necessita de estimulação global do desenvolvimento precoce já 

nos primeiros dias de vida. Os bebês que são estimulados tardiamente podem sofrer 

comprometimento em sua evolução, o que dificultará outros processos no futuro, tais como 

educação, execução de tarefas cotidianas, trabalho profissional, relações sociais e atividades de 

lazer (Bibas & Duarte, 2009). 

A família deve ser a grande mediadora, bem como buscar a garantia dos direitos de seus 

filhos como cidadãos. A qualidade de vida da pessoa com SD depende, em grande parte, dos pais, 

os quais passam a ser os principais mediadores durante o processo de desenvolvimento e inclusão 

da criança. Esse processo deve ocorrer primeiro no seio da própria família e depois na sociedade. 

O desenvolvimento e o futuro da pessoa com SD serão determinados pelo grau de dedicação dos 

pais em relação à criança, bem como do grau de intervenção e apoio dos profissionais da saúde e 

educação que atuam no processo de habilitação (Bibas & Duarte, 2009). 

A mãe E passou por sentimentos contraditórios. Por um lado, ficou angustiada porque – 

por não conhecer nenhuma criança com SD – não conseguia fazer uma avaliação realística do 

fato. Por outro lado, sentia-se feliz por ter ganhado um “precioso presente”, a sua nova filha.  

A situação acima relatada é muito comum em razão do desconhecimento ainda existente 

na população em geral sobre a SD. As pessoas têm pouca informação sobre a síndrome e, quando 

ocorre um caso na família, sentem-se inseguras, o que pode provocar sentimentos contraditórios 

(Pereira-Silva & Dessen, 2003). 
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A mãe F expressou a sua angústia por meio das seguintes palavras: “Fiquei triste, porque 

a gente não esperava que ela fosse nascer assim.” O pai, por sua vez, também demonstrou a sua 

frustração dizendo: “Não queria que fosse assim, eu não queria, mas...”. Contou ele também que, 

quando viu a criança pela primeira vez, achou mesmo que ela era diferente, percebeu que não era 

“normal”. Isso o deixou muito nervoso. 

O momento da notícia, geralmente, é traumatizante. Nessa hora os sentimentos positivos, 

entre os quais a alegria, desfazem-se, e o sonho do filho ideal transforma-se em pesadelo. O 

pensamento toma outro rumo, abrindo espaços para as preocupações, as dúvidas, os medos, a 

rejeição e a revolta. 

 

5.1.1 Percepções sobre a síndrome do filho  

 

Souza e Fiamenghi Jr. (2011) citam uma pesquisa com pais de crianças com anomalias 

congênitas, na qual verificaram o significado da paternidade e notaram que alguns pais sentem 

vergonha de seus filhos por serem vistos como falhos e imperfeitos, acreditando que a paternidade 

seja um desafio, significando algo inesperado que traz sentimentos de despreparo em relação ao 

filho deficiente.  

A mãe G demonstrou muita preocupação com o preconceito. Ela disse que, na cidade 

onde residem, ainda não havia visto uma criança com SD. Comentou também que não iria 

esconder a sua filha porque a considerava uma criança normal. 

Alguns fatores que levam os pais a sentirem medo, como insegurança e dúvidas quanto 

ao futuro do filho com deficiência, advêm do acentuado preconceito sofrido pelas pessoas com 

deficiência num passado não muito distante (Montobio & Lepri, 2007). Embora um pouco 

atenuado, esse preconceito ainda continua arraigado na sociedade. 
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Registre-se que, na Grécia Antiga, pessoas com deficiência intelectual muitas vezes eram 

abandonadas para morrer e outras eram afogadas. Já os romanos tinham leis para eliminá-los. Na 

Idade Média, na Europa Medieval, enquanto alguns associavam pessoas com deficiência à 

bruxaria, outros as consideravam seres angelicais e sagrados. Na Alemanha nazista, Hitler 

mandou esterilizar entre 300 e 400 mil pessoas com deficiência e mais tarde mandou exterminar 

entre 200 e 250 mil pessoas com deficiência física e intelectual (Movimento Down, 2016). 

O preconceito em relação às pessoas com qualquer tipo de deficiência é configurado como 

uma forma de negação social (Montobio & Lepri, 2007). A pessoa com deficiência traz no corpo 

– ou em seu rosto, como no caso da SD – a inscrição de sua deficiência. 

Por causa do preconceito e do descumprimento das normas legais criadas para proteger 

as pessoas com deficiência, é que foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência – a Lei 

Brasileira de Inclusão, baseada na Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com 

deficiência sob o lema: “Nada sobre nós sem nós”, o que sugere a participação plena das pessoas 

com deficiência. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015), dispõe em seu art. 2º:  

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

Devido ao preconceito, muitas vezes velado, que nega ou impede o deficiente de exercer 

seus plenos direitos como pessoa, como cidadão, é que surgiram leis específicas destinadas ao 

cumprimento de tais direitos nas áreas de educação, esporte, moradia, saúde, cidadania, transporte 

e mobilidade urbana. 
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A pessoa com deficiência é vista como algo falho, insuficiente para um meio social que 

espera das pessoas resultados impostos por um sistema exigente, que valoriza, sobretudo, corpos 

saudáveis e mentes fortes. Por essa ótica, às pessoas deficientes é negado o direito de se 

integrarem socialmente, de participarem de competições esportivas, de ingressarem no mercado 

de trabalho etc. (Montobio & Lepri, 2007). 

A mãe H disse que, ao saber que o seu bebê tinha SD, ficou muito triste e chorou bastante. 

A maioria das mães ou pais quando espera a vinda de um filho está preparada para receber uma 

criança sadia: o bebê de seus sonhos. No entanto, quando recebem a notícia de que o filho é uma 

criança que precisa de cuidados especiais, por ser uma criança com deficiência, vem à tona uma 

série de complicações decorrentes de sentimentos de culpa, rejeição, negação ou desprezo, 

modificando as relações sociais da família e sua própria estrutura (Blascovi-Assis, 1997). 

A relação com o filho vai se estreitando à medida que vai diminuindo a ansiedade dos 

pais, e isso acontece na proporção em que vai aumentando o conhecimento que adquirem sobre 

a deficiência (Furtado & Lima, 2003). 

A mãe A informou que a relação com a criança era “normal”, ou seja, ela estava 

dispensando ao seu filho com SD o mesmo tratamento dispensado ao primeiro filho. Disse ela 

também que a única diferença que via entre os dois era que esse segundo filho tinha os olhinhos 

mais “amendoados”. 

Nesse caso, percebe-se que a mãe estava negando a deficiência do bebê, pois ela disse 

que a criança era “normal” e que o tratava igual ao outro filho. A única diferença que ela via 

era os olhos “amendoados”. A mãe, de certa forma, recusava-se a enxergar a realidade. Por 

outro lado, podemos entender que essa mãe buscava tratar as duas crianças da mesma forma, 

não restringindo ou limitando o acesso do filho com SD às mesmas oportunidades e afetos 

proporcionados ao outro filho.  



58 

 

Outro aspecto relevante é a forma como os pais veem a criança, como se fosse uma 

pessoa doente. A criança tem sim uma deficiência, mas, graças aos conhecimentos acumulados, 

nutrição adequada, estimulação, educação, aceitação familiar e social, pode vir a ter um ótimo 

desenvolvimento (MS, 2012). 

O casal B falou do seu filho com muito entusiasmo, otimismo e esperança. A mãe fez o 

seguinte relato:  

A nossa relação é de acolhimento, amor, nem sei explicar o que sentimos... é inexplicável. 

Lá no hospital mesmo já começamos a ler, a ver os sites que falavam sobre a síndrome 

de Down. O meu marido imprimiu alguns textos e levou pra eu ler. Agora vamos buscar 

todas as informações possíveis, vamos nos dedicar a cuidar dela. Agora vimos que tem o 

que fazer.  

O pai também se manifestou dizendo: “Nós temos vontade, informações... além dela 

depender totalmente da gente, como filha, para ter um bom desenvolvimento, temos que ser pais 

de fato.” A mãe completou: “Nós somos da área de educação, e a gente já tem um jeito de 

trabalhar com crianças. Toda vez que vou fazer alguma coisa com ela, falo pra ela o que estou 

fazendo.” O pai acrescentou: “Quando volto do trabalho, eu conto pra ela como foi o meu dia... 

e ela fica me olhando e escutando o que estou falando. A gente acha que tem que dar um tempo 

para a criança entender o que estamos falando.” 

A postura dos pais diante da deficiência da filha poderá influenciar no desenvolvimento 

da criança. Segundo Bibas e Duarte (2009), pais que receberam a notícia que seu filho tem SD 

têm dificuldades de aceitação e muito medo e dúvidas de como tratar seu filho, e do que o futuro 

lhes reserva. No entanto, pode-se dizer que isso é normal, pois é um fato novo em suas vidas. 

Com o tempo e a convivência com a criança, surgirão novos sentimentos, esperança e vontade 

de lutar por um futuro para seu filho.  
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A mãe C disse que a relação com a criança era normal, ou seja, a filha estava sendo 

cuidada como qualquer outro bebê. Por sua vez, o pai demonstrou que tinha por ela um grande 

carinho ao usar as seguintes palavras: “Olho para o rostinho dela... (e vejo que ela) é tão 

perfeitinha.” 

O relato desse casal diferiu do de muitos pais, que apresentavam certa relutância em se 

aproximar do bebê. Às vezes, no início, sentem até medo de olhar para ele, porque julgam que 

sua aparência é estranha ou fora do comum. Depois que passa essa fase de insegurança, 

conseguem olhar para ele, tocá-lo, pegá-lo no colo, trocar as fraldas, e acabam percebendo que, 

afinal, é um bebê como qualquer outro.  

Para Carrão e Jaeger (2002), a sociedade está se conscientizando que é importante 

valorizar a diversidade humana, e é fundamental oferecer as mesmas oportunidades, para que 

as pessoas com deficiência exerçam seu direito de conviver em comunidade. Franco (2015) 

afirma que os pais de crianças com deficiência vão idealizar novamente o seu filho, quando 

conseguirem pensar em três dimensões: o meu filho é bonito, ele é capaz e ele tem futuro. 

O pai D, ao falar de sua rotina em relação à criança, deixou transparecer um grande zelo. 

Disse ele: “Sou pai pela primeira vez, ela (a esposa) já tem uma filha de 14 anos, é o meu primeiro 

filho. Estou conseguindo acompanhar, acordo cedo. Quando chego do trabalho ajudo no banho, 

troco ele, faço tudo. Para mim está tranquilo, eu estou participando bastante do desenvolvimento 

dele”. E acrescentou: “É o meu perfil como pessoa, sempre ajudei, sempre me embrenhei para 

fazer as coisas. Não sou do tipo de pessoa que se omite, procuro ajudar bastante.” 

O relato desse pai demonstra que o casal estava conseguindo superar a nova situação e 

que podiam proporcionar muitas oportunidades de desenvolvimento a essa criança. Ricci e 

Hodapp (2003) mencionam que a relação pai-filho vem sendo descrita como uma relação 

transacional em que ambos influenciam uns aos outros no contexto familiar, e da mesma forma 

ocorre com os pais e filhos com deficiência. 
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A mãe E, demonstrando contentamento, disse que a sua relação com o filho era muito 

boa. Comentou ela: “Eu gosto muito... (risos) não sei o que falar... estou sempre falando com ela, 

brincando, fazendo exercícios com ela...” 

Nesse caso, houve aceitação e amor incondicional por parte dessa mãe. Percebe-se que 

ela estava conformada com a situação. Tanto é que ela entendeu que precisava se comunicar com 

o seu bebê. Mesmo sem ter muitas informações técnicas, ela já estava seguindo as seguintes 

recomendações: “Converse com seu bebê, cante, imite sons de animais”; “Aproveite esse tempo 

para demonstrar carinho e afeto e estimule essa relação olho no olho”; “Desde os primeiros dias, 

procure sempre conversar com o bebê, em tom de voz normal, dizendo principalmente o que vai 

ser feito com ele, como, por exemplo, ‘Vou tirar sua blusa azul, sua calça branca, a fralda e vamos 

tomar um banho bem gostoso’.” (Movimento Down, 2015).  

O pai F mostrou-se bastante otimista em relação à sua filha:  

Acho que ela está se disinvorvendo melhor que nóis esperava. Não é nada daquilo que eu 

pensava. Achava que a ‘Sindro’ ia deixá ela tipo assim... meio paralisada... eu pensava 

isso. Chego do trabaio, já vou vê ela... falá com ela... é o amor que foi nascendo, né? 

Pelo relato do pai, percebe-se que ele não tinha nenhum conhecimento sobre a SD. É 

normal não saber, não conhecer as características físicas, que chamamos fenótipos (MS, 2012), 

pois normalmente os pais nunca entraram em contato com uma pessoa com SD, ou nunca 

observaram na rua alguém com essas características.  

Com o impacto do diagnóstico clínico, ele relacionou a SD com doença, pensou que fosse 

uma espécie de paralisia cerebral que afetasse a aparência física. Ele percebeu que a filha nasceu 

com certas limitações, mas também enxergou nela uma criança como outra qualquer, “normal”. 

A maioria dos pais não tem acesso a informações e, como consequência, muitas vezes não 

conseguem seguir as orientações dos profissionais. 
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A mãe F revelou que, com o passar do tempo, mudou a sua visão em relação à filha. 

Passado o choque inicial, começou a vê-la com outros olhos, o que estava proporcionando um 

relacionamento positivo com a criança. Disse ela:  

No começou eu olhava pra ela e pensava... ‘minha filha tem problema’, e aquilo ficava 

na minha cabeça. Eu só via a síndrome. Hoje olho pra ela e não consigo mais ver (só a 

síndrome). Hoje estou mais calma, estou tendo mais paciência até com os outros filhos. 

Ela está me ensinando a ter paciência. Às vezes, ela está manhosa, e eu tenho que ter 

paciência... estou tendo com os outros. Ela está me ensinando a ter paciência. Hoje estou 

bem mais calma. 

A diminuição da ansiedade vem com o aumento do conhecimento sobre a deficiência e 

também com a convivência com a criança. Esse conhecimento decorre da continuidade dos 

cuidados (Furtado & Lima, 2003). A família deve sempre estar presente quando o bebê é 

estimulado, e o psicólogo que atua com famílias deve incentivar essa participação. É dessa forma 

que a família aprende a lidar com a criança e estimular o seu desenvolvimento psicomotor.  

A mãe H comentou que, passado o impacto negativo inicial, a sua relação com o bebê 

passou a ser bem tranquila. Observou que, apesar da doença cardíaca, “ele é um bebê bem 

saudável... é um amor... ele aprende bem... é um anjinho... o xodó da família.” 

A expectativa de vida aumentou consideravelmente hoje em dia devido aos progressos na 

área médica. No início do século XX, a maioria das mortes era causada por problemas cardíacos 

e por infecções respiratórias. Hoje, as cirurgias cardíacas e corretivas de outras malformações 

congênitas, além de tratamentos médicos, fisioterápicos, odontológicos e medidas de prevenção 

e promoção da saúde, garantem um atendimento mais adequado e, consequentemente, uma 

melhor saúde e qualidade de vida (MS, 2012). 

A mãe A disse que o relacionamento era normal e que não constatou nenhuma dificuldade. 

Assim como o pai B, que se expressou da seguinte forma:  
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Tenho mais quatro filhos, 16, 14, 11 e 10 (anos). Os irmãos gostam muito dela (a filha, 

Mel, que nasceu com síndrome). Os dois mais velhos moram comigo. Os meus pais 

moram em Alagoas, são muito carinhosos. Os parentes, as primas querem a Mel para 

elas. Os pais da minha mulher moram aqui, e é a minha segunda família. 

Sociologicamente, a família é definida como um sistema social pequeno e 

interdependente, onde os pais são “os cabeças” dessa família. No passado, o relacionamento 

mãe-filho dentro da família era visto como o mais importante, considerado a primeira relação 

social (Buscaglia, 2006) e a mais influente na formação da personalidade e de comportamentos. 

Contudo, todas as interações familiares devem ser levadas em conta, pois é onde são gerados 

os carinhos, afetos e segurança. 

A mãe C informou que eles tinham dois outros filhos, um com 25 e outro com 14 anos. 

Este morava com eles e gostava muito da irmã. O menino já se referiu a ela dizendo: “Que coisa 

mais linda é minha irmãzinha.” Quanto aos demais familiares, estes, até o momento da entrevista, 

ainda não tinham sido informados de que a criança nasceu com SD, pois o casal, ainda confuso 

porque se baseou na opinião de uma médica ortopedista (que teria afirmado que a criança não 

tinha a síndrome), não havia ainda se convencido desse fato. Para eles, a filha não tinha a síndrome 

e, sendo assim, não havia razão para informar os parentes. 

O nascimento de uma criança com SD gera dúvidas e inseguranças na família, tanto em 

relação à saúde quanto ao seu potencial de desenvolvimento futuro. Tais sentimentos ainda 

convivem com a dificuldade de aceitação do filho ter nascido diferentemente do esperado (MS, 

2012). 

O pai D explicou o seguinte:  

Minha família é de Salvador. Minha família é toda de lá. Meu pai é falecido. Minha mãe 

tá lá em Salvador. Tá pra vir pra conhecer o netinho. Todos souberam, estão reagindo 

bem, e todos disseram que a síndrome de Down é de menos, o importante é que ele tenha 
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saúde. Tenho uma irmã na Itália, casada, com filhos. Ela está encantada com ele (o 

sobrinho). Está ‘louca’ pra pegar ele no colo.  

Por sua vez, durante a entrevista, a mãe, convidada a se manifestar, disse: “Eu não gosto 

de falar muito. Prefiro que o M. (o marido dela) fale. A minha família não se relaciona muito 

comigo. Só a minha filha, que mudou muito de comportamento depois que o bebê nasceu.” 

Muitas mães se sentem pressionadas e acham que estão negligenciando os outros filhos, 

por terem que cuidar mais do filho com deficiência. Sentem medo de que os outros filhos guardem 

ressentimentos pelo irmão com deficiência (Pueschel, 1993). 

A mãe E afirmou que a família se relacionava muito bem com a criança, que ninguém a 

tratava de forma diferente. O relacionamento com sua filha era normal e todos demonstravam que 

tinham muito amor por ela. Disse a mãe: “Meus avós, que moram em outra cidade, vieram só 

para conhecer ela (a filha). A minha sogra mora comigo e cuida bem dela quando eu preciso.” 

A esse respeito, Assumpção Junior (1993, p. 49) afirma que:  

a maneira como a criança deficiente é aceita na família e o resultante clima emocional 

posterior dependerão, em grande parte, da atitude da mãe. Se ela for capaz de lidar com o 

fato com aceitação e segurança razoáveis, há uma tendência de a família ser capaz de fazer 

o mesmo.  

O pai F informou que todos se relacionavam bem com a criança. Ele relatou que tinham 

quatro filhos, todos adultos, que moravam próximos a ele, e todos gostavam da irmã. A mãe, por 

sua vez, disse que tinham uma filha, já casada, que morava um pouco longe e também gostava da 

criança. 

Para Bibas e Duarte (2009), a criança precisa ter atividades terapêuticas com profissionais, 

mas é com a família que ela fica a maior parte do tempo, e terá as mais ricas experiências em sua 

própria casa com seus pais e irmãos, que são os mais interessados em seu progresso.  

A mãe G relatou o seguinte:  
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O (filho) mais novo não entende (a situação) porque tem quatro anos. Os mais velhos 

perguntam por que a N. (a filha com síndrome) é assim, por que ela fica com a língua de 

fora. Aí eu explico, mostro fotos de outras crianças e falo ‘olha, a irmã vai ficar assim 

quando ela for maior, ela vai ficar parecida com essa menininha’. Meu Deus do Céu... 

ela é o xodó, é a única menina, (todos) paparicam bastante, bastante. Quando vou fazer 

as coisas da casa, eles cuidam dela. O mais velho, de 11 anos, pega brinquedo. Até o de 

4 anos cuida dela. 

Questionada sobre o comportamento do marido em relação à filha, essa mãe disse: “Ele 

chega do trabalho, toma banho e já pega ela no colo, fica brincando com ela, conversando... a 

atenção dele quando está em casa é toda pra ela.” Sobre a atitude dos parentes, ela afirmou:  

Me deram bastante força. Todos aceitaram bem. Quando ela (a filha) nasceu, eu só 

chorava, e a minha mãe falava: ‘filha, não fica assim, você vai entrar em depressão e ela 

precisa de você; ela é especial, é especial porque é a única menina’. Todos eles aceitaram 

(a criança) ‘super bem’. 

A mãe tem sido, historicamente, considerada a figura central da família. Quando a criança 

age, a mãe reage e, por sua vez, a criança reage à mãe, de um modo circular. Cunha, Blascovi-

Assis e Fiamenghi (2010) relatam que, em geral, os pais passam por fases de superação até que 

aceitem uma criança deficiente e se institua um ambiente familiar propício para a sua inclusão.  

A mãe H fez um breve, mas positivo, relato, dizendo: “Todos amam muito o D. (o filho 

com SD). Depois do susto da gestação, todos ficaram muito apegados a ele.” 

Paniagua (2004) cita que, após uma fase intensa de sentimentos confusos, geralmente os 

pais atingem uma fase de emoções mais equilibradas, aos poucos procuram encontrar soluções 

para ajudar o filho a ter um melhor desenvolvimento. 
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5.2 Segunda Fase da Pesquisa: o Cotidiano das Famílias após o Resultado Laboratorial 

  

Nesta seção, iremos abordar os resultados obtidos na segunda fase da pesquisa, ou seja, 

as entrevistas realizadas com os pais 2 meses após o resultado do exame laboratorial, que 

confirmou a presença de SD. Para tanto, ela está dividida em dois tópicos: rotina e cuidados com 

o filho com SD; e vivências familiares cotidianas.  

 

5.2.1 Rotina e cuidados com o filho com SD 

 

Após o resultado do exame laboratorial, os pais ficaram receosos e com medo por não 

saberem ao certo como cuidar dos filhos. A mãe B, por exemplo, contou que sentiu muito medo 

porque esta era a sua primeira filha e ela não tinha nenhuma experiência. Além disso, a menina, 

que nascera com problema no coração, mostrava-se muito “frágil” e engasgava com certa 

frequência. Disse também que, com o passar do tempo, foi “pegando o jeito de cuidar da 

criança”. A mãe G disse que tratava agora a filha com SD como tratou os outros filhos, mas no 

início dava uma atenção maior para a filha. Detalhando as suas atividades em relação à filha, ela 

explicou:  

Só no começo que eu não deixava ela sozinha, eu ficava mais em cima dela quando ela 

dormia, porque ela ‘se afogava’ muito. Até para eu lavar louça, eu tinha que deixa ela 

com alguém, porque eu tinha medo de deixar ela sozinha, assim, mas agora trato como 

trato os outros filhos, não trato diferente. (mãe G). 

A mãe E fez o seguinte comentário sobre os seus receios: “Falaram que ela (a filha) ia 

ser molinha. Tive medo... quando os médicos falaram, mas ela é durinha. Por enquanto não teve 

nada.”  
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Esses receios estão relacionados ao que ocorre com a maioria das crianças com SD, uma 

vez que estas apresentam normalmente refluxo (como no caso relatado pela mãe G) e demoram 

para desenvolver a força por terem hipotonia. Segundo o Programa Iberoamericano de Salud para 

Personas com Síndrome de Down (FIADOWN, 2015), os bebês e crianças pequenas com SD 

passam pelo mesmo desenvolvimento motor que as demais crianças, porém levam mais tempo 

para desenvolver a força e o controle motor. Todas as habilidades motoras são realizadas 

inicialmente de um modo mais desajeitado, e só melhora com a prática. As crianças com SD têm 

as articulações mais flexíveis e podem parecer mais “frouxos” (hipotônicos). A hipotonia 

muscular está presente em 100% dos recém-natos com SD, tendendo a diminuir com a idade. A 

presença de hipotonia altera o desenvolvimento da criança, atrasando a aquisição das 

competências motoras: sustentar a cabeça, rolar, sentar, arrastar, engatinhar, andar e correr (MS, 

2012). 

Pudemos notar que a rotina com os filhos demandava muitos cuidados dessas famílias, 

fazendo com que seus filhos tivessem uma atenção maior, como segue em seus relatos: 

têm os remedinhos que tem que dar... é remédio para refluxo, porque ela estava mamando 

e vomitando, dou as vitaminas... os exercícios que tem que fazer para fortalecer os 

músculos dela, faço massagens na hora do banho... mama bastante no peito, só no peito. 

Logo vai comer comidinha... mas acho muito gostoso cuidar dela. (mãe C). 

A rotina dele (o filho) é acordar... levantar... dou o café da manhã. A minha mãe faz umas 

bolachas caseiras... ele come com leite. Arrumo ele e vamos para a APAE. Voltamos, dou 

almoço, ele dorme. Isso quando ele está bem. A gente brinca bastante. Ele vai três vezes 

por semana na APAE. Ele demora para comer porque está muito hipotônico ‘molinho’ e 

não fica com a língua posicionada para comer. Estava na Creche, e estava bem. Agora 

tirei ele... não adianta ficar lá. Ele só dorme por causa da medicação pesada. (mãe D). 
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Por enquanto não faço nada. Só cuido do básico. Brinco, canto. Só agora vou colocar 

ela na estimulação, se conseguir vaga. (mãe E). 

Ainda, não comecei a fazer estimulação na APAE, mas a diretora já ligou. Vou levar 

agora que ela está melhor. Brinco e converso, canto bastante com ela, passeio na cidade. 

Aqui, quando estava internada, a fisio (fisioterapeuta) fazia exercícios com ela, a fono 

(fonoaudióloga) também me explicava bastante coisas. Eu faço o que elas me ensinaram 

e agora vou pegar firme na APAE. (mãe F). 

Uma vez na semana vai na APAE, e faz fonoaudiologia e fisioterapia. Porque tem 

problemas cardíacos temos que esperar sair o resultado do exame (de ecocardio). As 

terapeutas têm medo de forçar ela. Levo ela na APAE toda quarta-feira, das uma às duas 

horas. Deixo ela no chão, acorda às 8h e mama... fica um pouco no chão, dorme de novo 

e acorda às 11h. Fica na frente da televisão, dou ‘mamá’ no peito, converso bastante, 

deixo ela no chão no EVA (tapete emborrachado colocado no chão para a criança se sentar 

e se arrastar), canto com ela, conto história. (mãe G). 

Pela manhã, primeiro dou mamadeira e geralmente ele volta a dormir. Fico na cama com 

ele, faço exercícios, brinco com ele. À tarde, ele dorme mais um pouco. Quando ele 

acorda, faço um pouco de exercícios que a fisioterapeuta ensinou e uso alguns livros. E 

tudo é no ritmo de brincadeiras mesmo. Aproveito todos os momentos para estimular ele. 

Levo ele na fisioterapeuta uma vez na semana e faço em casa o que ela ensina. A fono... 

estou esperando vaga. (mãe H). 

Nota-se que essas mães buscavam estimular seus filhos, o que contribuía para que a 

criança pudesse atingir uma determinada fase do desenvolvimento. A estimulação precoce 

envolve uma série de exercícios para desenvolver as capacidades da criança, de acordo com a 

fase de desenvolvimento em que ela se encontra (Bibas & Duarte, 2009). A maior parte dos 

programas de estimulação precoce é dirigida a crianças de 0 a 3 anos. De acordo com os autores, 
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esses programas são feitos em escolas especiais, onde os profissionais de fisioterapia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia ajudam a criança em seu desenvolvimento e 

orientam os pais como devem ser feitas essas atividades em casa. Esses programas desenvolvidos 

em casa devem ser realizados em um ambiente agradável, dando carinho e atenção ao filho.  

Já, para o casal D, os cuidados com o filho estava sendo, segundo eles, uma experiência 

emocional penosa e desgastante, devido ao fato de que, além da SD, seu filho apresentava 

sintomas que foram diagnosticados como síndrome de West. Essa situação foi sintetizada pela 

mãe da seguinte maneira: 

O cuidado dobrou, a atenção dobrou desde os quatro meses que começou essa síndrome 

de West. O meu sono... que eu tinha... já não durmo. Às vezes, falo para o M. olhar um 

pouco ele porque preciso dormir um pouco. Durmo... como se diz... durmo com um olho 

aberto e outro fechado. (mãe D). 

Como pudemos observar, as famílias, principalmente as mães, estavam sendo importantes 

no desenvolvimento da criança com SD, pois, mesmo com as diversas dificuldades com que cada 

família teve de lidar nas várias situações, elas estavam fazendo o possível para que o filho 

recebesse um cuidado especial e de qualidade.  

No próximo item, iremos discutir de que forma a confirmação da SD do filho repercutiu 

na vivência cotidiana dessas famílias.    

 

5.2.2 Vivências familiares cotidianas 

 

Após o resultado laboratorial, no que diz respeito às relações conjugais, para a mãe F, o 

relacionamento conjugal não sofreu alterações, continuou igual, já que, segundo ela, o marido “é 

muito quieto, quase não fala”. O mesmo foi narrado pela mãe C, que disse que o relacionamento 
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continuou “normal”. No entanto, durante a entrevista, o pai C reclamou que ela “está dando mais 

atenção pra ela (a filha com SD)”.  

Já a mãe G revelou que, embora não tenha certeza se era por causa da filha, o casal estava 

passando por crises, fazendo o seguinte desabafo: 

Ontem mesmo, tive que ir no hospital porque atacou a minha enxaqueca, porque nós 

discutimos. Eu falei pra ele que tudo é em cima de mim. Só eu pra correr com ela... não 

tem ninguém pra ajudar, que eu estou sentindo muito peso em cima de mim (Neste 

momento a mãe começa a chorar, mas continua o relato). Eu falei pra ele que ele podia 

me ajudar um pouco. Aí ele disse que ele trabalha. Eu disse: ‘Mas quando você está em 

casa e não se interessa, você podia ir comigo na escolinha... uma vez por mês vou a 

Curitiba, mas ir em Curitiba é mais um gasto, aí tudo bem, mas na escolinha você podia 

ir junto pra conhecer.’ Antes a gente tinha parado de discutir, mas depois dessa discussão 

mexeu muito comigo. Essa semana já discutimos feio. Só tem que cobrar de mim, porque 

o meu piá de 4 anos está muito manhoso, sentindo ciúmes da irmãzinha, aí é tudo em 

cima de mim, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu...  

Segundo Petean e Murata (2000), o impacto da deficiência na família pode alterar a 

dinâmica familiar, sendo singular para cada um de seus membros, acarretando uma reestruturação 

em suas vidas. As autoras ressaltam que é fundamental que os pais consigam passar por essa 

reestruturação, para que a deficiência do filho não seja o único fator causal de abdicação dos 

sonhos e planos familiares. 

Por outro lado, cinco casais participantes afirmaram que o relacionamento melhorou, pois 

houve uma maior aproximação entre o casal:  

Acho que até melhorou um pouco. Entre os filhos e ele, ficamos mais juntos. (mãe A). 

Só fortaleceu... Não sei como é ser mãe de outro porque é a minha primeira filha. Só 

fortaleceu o que já existia. (mãe B).  
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É isso mesmo, só fortaleceu o que já existia. (pai B). 

Ficamos muito mais próximos ainda. O M. é um grande companheiro. Dou muito valor 

a isso. Se não fosse ele, eu não conseguiria sozinha aguentar tudo. Ele é muito 

companheiro. (mãe D) 

Sim, até ficou melhor do que antes. Agora a gente está até melhor do que antes. Estamos 

até mais unidos. Ele (o marido) dá mais apoio... um para o outro. (mãe E). 

Eu acho que teve mudança, mas assim pra melhor, a gente se uniu mais. A gente já estava 

numa fase boa do casamento, por isso decidimos ter um filho. Acho que não se decide ter 

um filho se o relacionamento não está bem. Então estávamos num relacionamento bem 

legal, e com o nascimento do Davi nos unimos mais ainda, apesar de ter que dividir a 

atenção, mas está bem legal. (mãe H). 

Em relação ao relacionamento conjugal, Petean e Murata (2000) afirmam que o 

nascimento de um bebê com deficiência pode unir os pais quando há o compartilhamento das 

responsabilidades, apoio mútuo e comunicação clara para que ocorra a adaptação. Contudo, caso 

os pais não consigam atingir tais transformações na dinâmica familiar, a tendência é ocorrer 

discussões e até mesmo a separação, devido ao grande impacto que a deficiência causa na família. 

Como podemos observar, a reestruturação e adaptação ao nascimento de um filho 

dependerão da complementaridade de papéis entre os genitores nas interações e relações 

familiares, como, por exemplo, a divisão de tarefas domésticas (Dessen & Braz, 2000).  

Assim como constatado na nossa pesquisa, Dessen e Braz (2000) apontam que o apoio 

afetivo e psicológico fica a cargo das mães, enquanto que os pais mantêm o papel de provedor. 

Sendo assim, a qualidade das relações familiares depende da qualidade da relação do casal.  

O que se observa em relação às famílias entrevistadas é que os casais, com exceção dos 

casais F, G e C, uniram-se mais em torno do objetivo principal, que era cuidar do filho que nasceu 

com SD. 
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No entanto, mesmo quando houve uma maior aproximação do casal, em relação aos 

cuidados e às rotinas com a criança, as entrevistas realizadas após a confirmação do cariótipo 

mostraram que, geralmente, a tarefa de cuidar da criança acabou ficando a cargo da mãe. Isso 

pode estar relacionado ao papel que socialmente é destinado às mulheres: o de cuidadoras. Essa 

incumbência pode sobrecarregar as mães, como observado na fala da mãe A, que disse que, a 

princípio, achou que “não daria conta de cuidar do filho”. 

Outra constatação diz respeito ao fato de que os pais se dedicavam menos a cuidar dos 

filhos porque, geralmente, passavam a maior parte do tempo no trabalho, fora de casa, para buscar 

o sustento da família. Assim, conforme Nunes, Silva e Aiello (2008), eles colocam as atividades 

diárias de cuidado com a criança em segundo plano, cabendo, portanto, à mãe o papel de 

cuidadora e de executora das tarefas domésticas. Além disso, geralmente, os pais se afastam ao 

perceberem o grande envolvimento da mãe nos cuidados com a criança (Nunes et al., 2008). 

Essa não participação mais ativa dos pais nos cuidados dos filhos ficou clara também 

durante as entrevistas, pois, mesmo no caso em que estes estavam presentes, quem respondeu à 

grande maioria das questões foram as mães. Os pais, por sua vez, pouco falaram e se mostravam 

mais conformados com a situação do filho, e verbalizaram que, como era a mãe que ficava mais 

com o bebê, era ela quem sabia o que deveria ser feito. Com exceção de dois pais, B e D, que se 

envolviam com tudo que se relacionava com o filho e eram bem participativos em todos os 

sentidos. 

O cuidado com o filho com SD, para os oito casais, era possível por contarem com o apoio 

de familiares, amigas e marido, como relatado pela mãe A. 

Ah!... eu tenho ajuda de meu filho mais velho e (do) meu marido. Ajudam bastante. A 

minha mãe, quando preciso, ela fica com ela. Como ela já saiu do peito e só mama na 

mamadeira, então já dá para deixar... também tem umas amigas do lado, que trabalham 
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no comércio... eu moro numa área de comércio... elas são loucas por ela. Nossa!... postam 

vídeos dela... e todas querem cuidar dela. (mãe A). 

De acordo com Minuchin (1982), a família é um sistema ativo em constante 

transformação, em que o comportamento de um membro da família influencia e depende do 

comportamento dos demais membros. O nascimento de um filho com deficiência pode mobilizar 

não só os pais, mas também irmãos e outros familiares. Portanto, cabe à família se organizar para 

que o sistema consiga se reestruturar e adaptar-se, de forma saudável, para continuar atendendo 

às necessidades dos seus membros. 

Também foi possível notar que a chegada de um filho com deficiência alterou, de uma 

forma ou de outra, com maior ou menor intensidade, as atividades domésticas e profissionais das 

mães, o que reforça o lugar do cuidado como sendo prioritariamente da mãe. Registram-se a 

seguir os relatos dos casais entrevistados: 

Eu acho que deu diferença, porque a gente tem que estar saindo de casa. Ficou mais 

corrida a minha vida, porque eu tenho um filho de cinco anos que é muito ‘agitadinho’. 

Então... a única coisa que mudou é que eu tenho que ter mais tempo para ela. (mãe A). 

Mudou tudo. A prioridade é ela. Já voltei a trabalhar. Agora já consigo... estou levando 

ela. (mãe B). 

Houve mudanças em minhas atividades. Era uma decisão que na verdade estava se 

arrastando. Logo que voltei a trabalhar, falei para o M.: ‘vou tentar; se ele continuar 

com as convulsões, vou sair do trabalho’. A nossa renda caiu uns 40%. Vai ser difícil, 

mas é o que temos que fazer no momento, para eu cuidar dele. (mãe D). 

Antes dela nascer eu trabalhava de doméstica. Trabalhei até os quatro meses de gravidez. 

Depois saí do serviço. Agora com ela assim, ‘especial’, com síndrome, não posso 

trabalhar. Ela tá sempre com algum problema de saúde. Então eu tenho que estar sempre 

junto. Vou esperar ela crescer mais um pouco e depois, se tiver com quem deixar ela, eu 
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volto a trabalhar. Lá em Ventania (cidade que a família reside), não tem creche... então 

ainda não sei o que vou fazer. Primeiro é ela, depois o serviço da casa. (mãe F). 

Antes eu trabalhava fora o dia todo. Agora vou de vez em quando na empresa. Agora 

trabalho mais em casa. A gente nunca sabe o tempo que o bebê vai dormir. Preciso estar 

bem focada no tempo que vou ficar no computador, porque ele tem dia que está 

‘chatinho’, tem dia que está melhor. Então, ainda bem que trabalho na empresa do meu 

pai e posso fazer isso, senão teria que pedir a conta. (mãe H). 

Pelas respostas dos pais, observou-se que era a mãe quem assumia o papel de cuidador 

principal. Ela se organizava de uma forma que todo o foco e dinâmica diária eram voltados para 

o cuidado com o filho com SD. A esse respeito, Milbrath, Cecagno, Soares, Amestoy e Siqueira 

(2008) afirmam que, quando as mães compreendem que os filhos com deficiência necessitam de 

cuidados especiais e especializados, e entendendo que lhes proporcionar estímulos adequados 

haverá a potencialização do seu desenvolvimento, elas optam em sair do mercado de trabalho, 

para terem dedicação exclusiva a seu filho.  

Segundo Petean e Murata (2000), historicamente, os cuidados com a criança com 

deficiência, devido à cultura sobre gênero, trabalho doméstico, educação e criação de crianças, 

ficam a cargo da mulher.   

Por outro lado, alguns casais apontaram que não houve mudanças na sua rotina doméstica 

e/ou de trabalho, como segue nos trechos a seguir: 

Ela não atrapalha, é um amor... consigo fazer o serviço de casa... só chora quando está 

com fome ou quer dormir. Tem dias que trabalho como diarista. Aí o João Vitor (outro 

filho) vai junto, para cuidar dela enquanto eu trabalho... por causa das mamadas. (mãe 

C).  

Não (houve mudança), eu não estava trabalhando. Só no começo, por causa da cesária, 

cuidava mais dela. As atividades domésticas continuam igual. (mãe E). 
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Deixo ela no chão ou no bebê conforto, faço minhas coisas. Se ela chora dou ‘mamá’ e 

deixo ela na frente da televisão... aí ela se distrai com o colorido... fica quietinha. (mãe 

G). 

Para essas mães, o seu filho era um bebê como qualquer outro, por isso percebe-se nas 

falas das mães que o bebê é “bonzinho”, “não chora”, “não incomoda” e que, portanto, não houve 

mudanças em suas atividades domésticas. No entanto, o fato de ele ser “bonzinho” poderia estar 

relacionado ao seu ritmo um pouco mais lento. As crianças com SD, segundo Jean-Adolf Rondal, 

Juan Perera e Donna Spiker (2015), têm um desenvolvimento lento, diferente das outras crianças 

da mesma idade. O fato de o bebê com SD balbuciar, imitar ações e usar gestos um pouco mais 

tarde que os outros bebês e ser mais lento para responder às estimulações é o resultado de ações 

mais lentas no sistema nervoso (Rondal et al., 2015). Ele precisa de um tempo maior para entender 

a informação que recebe do meio ambiente e dar a resposta, ele também usa mais gestos e menos 

vocalizações que um bebê sem atraso no mesmo estágio de desenvolvimento (Casarin, 1999). 

 

5.3 Perspectivas Futuras para o Filho com SD 

  

Esta categoria também corresponde à segunda fase da pesquisa, que ocorreu dois meses 

após o resultado laboratorial da SD do filho. Quando perguntados sobre o futuro do filho com 

SD, surgiram algumas preocupações em relação à saúde, aprendizagem e preconceito que o filho 

poderia vir a sofrer.  

Três pais afirmaram ter preocupação com a aprendizagem dos filhos, como segue nas 

falas a seguir:  

Me preocupa o futuro com a escola. Vejo nos grupinhos do WhatsApp que falam muito 

sobre escola, porque vejo que as mães falam muito sobre as dificuldades com as escolas... 
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que não aceitam... e isso me preocupa, porque acho fundamental ela estudar e se 

desenvolver. (mãe A). 

Assim... como vai ser o aprendizado dela... deixo na APAE ou não... Tem gente que diz 

que sim, outros dizem que não devo deixar lá. Será que levo ou não? Outros dizem que é 

bom ter acompanhamento o mais cedo possível. Tenho essas dúvidas assim. Tem uma 

mãe que a filha é SD e ela não leva, e eu percebo que ela está bem atrasada. A psicóloga 

da APAE disse: ‘Mãe, ela não vai ficar aqui pelo resto da vida.’ Ela disse que quando ela 

estiver com 7 ou 8 anos, e a APAE achar que ela está pronta para ir para uma escola 

regular, ela vai, para ela não se atrasar Dependendo do desenvolvimento dela, ela pode 

ir. Ela disse para eu não me preocupar. (mãe G). 

A nossa ideia para ele, no futuro, é colocar ele numa escola normal, para estudar com 

crianças da idade dele e se desenvolver como qualquer criança. Ele é uma criança como 

outra qualquer, só que a gente sabe que ele pode ter dificuldades na escola ou em outras 

atividades. (mãe H). 

Nota-se, a partir dessas falas, que a preocupação com a aprendizagem tinha a ver com o 

que escutaram de outras pessoas do seu convívio, como no caso das mães A e G. Por outro lado, 

havia um receio de como os filhos seriam tratados na escola e as dificuldades que lá encontrariam. 

A mãe G, por exemplo, disse, inicialmente, que, embora considerasse a filha “normal”, estava 

preocupada com a aprendizagem escolar, sobretudo, por causa do preconceito.  

Essas mães tinham razão, pois é muito preocupante a situação da educação inclusiva no 

Brasil; estamos assistindo há anos a uma situação que não é resolvida totalmente. De acordo com 

Mantoan (2001), o melhor caminho para o desenvolvimento educacional das pessoas com 

deficiência em geral é a inclusão, mas poucos são os avanços nessa direção. A educação inclusiva 

deve acolher todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os 

cegos, surdos, superdotados e para os com deficiência intelectual. Para a educadora Mantoan 
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(2001, p. 24), a “inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças e na escola inclusiva 

professores e alunos aprendem uma lição que a vida dificilmente ensina: respeitar as diferenças. 

Esse é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa”. 

A esse respeito, a LBI diz o seguinte no seu art. 27: 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurados no sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 

a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades 

de aprendizagem. 

A política oficial de educação no Brasil, portanto, é a educação inclusiva: uma mesma 

escola para todos os alunos para que aprendam juntos, sem nenhum tipo de discriminação. Sob 

essa diretriz, algumas APAEs oferecem atendimento educacional especializado para crianças e 

adolescentes com deficiência intelectual, matriculados em classe comum da rede regular de 

ensino, com o objetivo de criar condições mais favoráveis para a aprendizagem formal desses 

estudantes (Federação de APAEs do Estado do Paraná [FEAPES-PR], 2015).  

Contudo, pesquisadores da Unioeste/Pr (Bonadiman, Soalheiro, & Suzin, 2007) observam 

que há, em famílias que têm seus filhos em APAEs, uma atitude conformista, aceitando aquilo 

que a escola e a sociedade lhes oferecem. Os pesquisadores, após as entrevistas com os pais, 

dizem que o grande desafio está em transformar a imobilidade em mobilidade, que o tempo de 

vida dos deficientes intelectuais é caracterizado pelo tédio e pela monotonia. Assim, quando 

pesquisados, os pais preferiam dizer que estava tudo bem, que o ensino era bom, mas que as 

condições de aprendizagem e desenvolvimento dos filhos é que eram limitadas, chegando a dizer 

que o filho não conseguia aprender nada, mas que ao frequentar a escola ele saía de casa, 

relacionava-se com outras pessoas do seu meio, quando não conseguiria se relacionar de outra 

forma.  
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Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do censo de 

2010, 23% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Mas, mesmo com esse número 

significativo, percebe-se que ainda as pessoas com deficiência são invisíveis, ignoradas, vítimas 

de preconceitos diversos em todas as áreas, tais como: educação, saúde, trabalho e direitos em 

geral. Em razão disso, muitas pessoas com deficiência deixam de ter uma vida produtiva, como 

as outras pessoas sem deficiência, além de sofrerem situações onde se sentem incomodadas ou 

ignoradas, sendo olhadas com certa indiferença pela sociedade (IBGE, 2010). 

Sabe-se que a real efetivação das políticas públicas ainda caminha a passos lentos e 

incertos, contudo, para que se possa ter uma melhor compreensão da questão da deficiência, bem 

como dos seus avanços sociais e legais, e como são sentidos os reflexos causados dessas 

mudanças na organização da sociedade, é preciso voltar na história e fazer um resgate do 

tratamento a que eram submetidas as pessoas que não se enquadravam nos ditos padrões de 

“normalidade”. 

Conforme Pellizzaro e Borges (2011),  

na idade antiga, as pessoas que apresentavam características ‘anormais’ em relação às 

outras, eram mortas logo após o nascimento. Já na idade média, elas não eram mais 

mortas, no entanto, acreditava-se que eram bruxas, indivíduos tomados pelo demônio. 

Depois de muito tempo passaram a ser vistas como doentes, sendo que foi a partir desse 

entendimento que surgiram os primeiros hospitais psiquiátricos que tinha como objetivo 

proteger a sociedade destas pessoas, pois se acreditava que elas ofereciam risco aos 

indivíduos tido como normais. (p. 27). 

Nesse sentido, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 

6.949, de 25 de agosto de 2009) consta que: 

é preciso que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, 

de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais 
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pessoas na comunidade em que vivem, além de que recebam o apoio necessário, no 

âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; bem 

como medidas de apoio individualizadas e efetivas adotadas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão 

plena.  

A mãe H, além da preocupação com a aprendizagem, também trouxe a preocupação com 

a saúde do seu filho: 

Minha preocupação é com a saúde, e vejo que tem muitas doenças associadas. Hoje ele 

tem problemas de coração. Tenho medo que vá com o tempo aparecendo problemas e 

mais problemas de doenças em meu filho. (mãe H). 

Estudos mostram que problemas clínicos de pessoas com SD são, de fato, muito graves, 

mas os tratamentos feitos no início das doenças associadas à SD melhoram substancialmente suas 

condições físicas e ajudam a maioria das crianças a crescerem sadias e ativas (Stray-Gundersen, 

2007). É importante salientar que nem todas as pessoas com SD apresentam constantes problemas 

de saúde, mas, quando apresentam, isso pode interferir gravemente no desenvolvimento físico e 

mental dessas pessoas. 

Cunningham (1996) e Roach, Barratt e Leavitt (1998) relatam que muitos pais de crianças 

com SD enfrentam dificuldades no cuidado com a saúde de seus filhos. Essa preocupação, 

portanto, tem fundamento, pois muitas pessoas com SD, principalmente na infância, adquirem 

problemas sérios de saúde que são comuns à SD. De fato, as crianças com SD apresentam uma 

incidência mais alta de intercorrências clínicas, tais como: problemas cardíacos, gastrintestinais, 

visuais, auditivos, bem como uma maior propensão a infecções (Kozma, 2007), o que pôde ser 

observado quando as mães falaram das rotinas de cuidados com seus filhos no item anterior.  
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Sendo assim, os problemas clínicos apresentados pela criança com SD podem somar-se a 

outras dificuldades próprias dessa síndrome, aumentando ainda mais as preocupações dos pais 

(Jarrett, 2007).  

No caso do casal D, era a síndrome de West do filho que causava, segundo eles, profunda 

angústia em relação ao futuro do filho. Para eles, o objetivo imediato era buscar a cura da 

síndrome de West. Esse drama vivido pelo casal foi sintetizado pela mãe na seguinte narrativa:  

Na verdade o que nos preocupa... a nossa dúvida... o entrave agora é a West (síndrome 

de West). A SD, tiramos de letra... Se ele não tivesse a síndrome de West, ele estaria muito 

bem. A West está tirando dele todo o desenvolvimento... a evolução que ele conseguiu. Se 

não fosse a West, nós teríamos um sucesso bem grande. Mas, a síndrome de West está 

tirando tudo. Parece que ele estacionou... parece que ele está desaprendendo tudo 

mesmo. (mãe D). 

Por sua vez, o pai reforçou a ideia de que o objetivo principal na vida do casal por ora era 

a busca da cura da síndrome de West. Com os olhos e a voz impregnados de esperança, afirmou 

ele: 

Espero, em breve, a cura do West, ficar bem, não ter nenhuma crise convulsiva, para 

depois a gente prosseguir com o desenvolvimento dele, como criança, né? Ele já estava 

na creche, já estava entrando na rotina... (pai D).  

É interessante observar que o pai C, antes de responder à pergunta sobre o que o casal 

esperava em relação ao futuro da filha, comentou que antes do resultado do cariótipo achava que 

a filha era “normal”, mas depois reconheceu que ela nasceu mesmo com SD e que a aceitava 

como ela era, não havendo nada com que se preocupar. Mas em seguida revelou certa 

preocupação quanto ao desenvolvimento da filha; sentimento esse que expressou por meio das 

seguintes palavras: 
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eu tenho é preocupação... se vai correr tudo bem, se ela vai falar... andar... ir para a 

escola, se vai se desenvolver bem com o tempo. (pai C). 

O casal B, por sua vez, demonstrou-se muito empenhado em relação ao desenvolvimento 

do filho, destacando que o futuro da criança iria depender basicamente deles: 

Procuramos resposta para tudo. Já estamos bem aliviados. Agora sabemos que o futuro 

dela depende de nós, do investimento que vamos fazer (pai B).  

A mãe acrescentou: 

Como já falamos, só depende de nós fazermos a nossa parte. Não acho que ela seja 

diferente das outras crianças. Acho que eu não enxergo diferença. É claro que percebo 

que ela é mais lenta, mas vamos respeitar o tempo dela. (mãe B). 

Esse envolvimento dos pais no desenvolvimento da criança também surgiu na fala da mãe 

F:  

Não tenho dúvida nenhuma por enquanto. Ah!... penso que no futuro ela vai se 

desenvolver como uma criança normal. Eu e meu marido vamos fazer tudo que tiver que 

fazer, né? Fazer as estimulações para ela ficar cada vez melhor e acompanhar o 

desenvolvimento dela. (mãe F). 

O ambiente em que a criança vive e se desenvolve tem um papel importante no processo 

de aquisição de linguagem. Nota-se, por meio dos relatos, que esses pais buscavam dar um ótimo 

ambiente para a criança, fornecendo o que ela precisava para se desenvolver adequadamente. Tão 

importante quanto a alimentação e a higiene é o carinho e a atenção que são dados a ela (Bibas & 

Duarte, 2009).  

Conforme Bibas e Duarte (2009), os profissionais são os parceiros dos pais, mas vão e 

vêm, e não convivem com as consequências e decisões da família. É muito importante, desse 

modo, que os profissionais orientem os familiares sobre como estimular em casa os seus filhos, 
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que permitam que estes participem das terapias, que esclareçam que tipo de trabalho está sendo 

desenvolvido por eles e como os pais podem participar (Bibas & Duarte, 2009). 

Já a mãe E, de forma bem lacônica, disse não estar preocupada com o futuro do filho, por 

considerá-lo “normal”. Essa fala, e a partir das falas dos outros pais, pode suscitar o seguinte 

questionamento: será que o profissional deu a notícia de forma clara? As famílias dependem, 

nesse momento, de reconhecimento do problema do filho, de ações facilitadoras para 

compreender as situações que vão enfrentar com a criança, para favorecer um desenvolvimento 

e crescimento com mais segurança e autonomia (Marchese, 2002; Pereira-Silva & Dessen, 2003).  

Diante do exposto, no que concerne à vida futura de seus filhos, nascidos com a SD, as 

entrevistas evidenciaram que, de um modo geral, as preocupações dos pais diziam respeito, 

sobretudo, à saúde e à aprendizagem, sem também deixar de considerar as questões relativas ao 

preconceito da sociedade.  

Constatou-se também que, embora conscientes das limitações de seus filhos e de algumas 

dificuldades que vão encontrar ao longo da vida, os casais mostraram-se otimistas e esperançosos 

em relação ao futuro. Apenas uma das mães disse não estar preocupada com o futuro porque 

considerava o seu filho “normal”.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sete casais deste estudo vivenciaram no momento do nascimento de seus filhos, ou no 

dia seguinte, a notícia de que o filho havia nascido com SD. Apenas um casal (H) já sabia com 

antecedência, pelos exames pré-natais, mas mesmo assim tinha a esperança de que o resultado 

fosse negativo. O modo como receberam a notícia foi traumatizante, como pudemos observar 

pelos relatos.  

A SD pode ser diagnosticada clinicamente, através das características físicas, ou sinais 

cardinais, e esse diagnóstico deve ser transmitido ao casal, não somente à mãe (MS, 2012), logo 

após o nascimento. Como se pôde observar pela leitura dos relatos, a mãe F recebeu a notícia, 

pela médica, no final da tarde e a mãe G no dia seguinte, segundo ela, com muita aspereza. 

Sabe-se que a notícia deve ser transmitida assim que seja possível para o casal, em linguagem 

acessível, de forma objetiva, dando a oportunidade para que os pais manifestem seus 

sentimentos, façam perguntas e sanem suas dúvidas (Skotko et al., 2009). 

A maioria dos casais que participaram desta pesquisa não sabia o que era a SD, ou como 

ela ocorria. Geralmente, os pais, quando esperam um filho, estão preparados para receber uma 

criança sadia e não uma criança que precisa de cuidados especiais. Durante as entrevistas, 

percebemos como esse fato alterou emocionalmente os pais, que esperavam o bebê idealizado. 

A partir daí teve início uma nova história na trajetória de vida de cada uma dessas famílias, para 

poderem atender às necessidades da criança, deles próprios e dos demais membros da família. 

Havia, entre os entrevistados, uma expectativa de que o resultado do exame laboratorial 

pudesse ser negativo, mas percebemos que, dois meses após o recebimento desse diagnóstico, 

os pais já estavam muito apegados ao bebê e, de certa forma, já conformados com o fato.  

Alguns pais manifestaram até um alívio porque o filho, embora nascido com deficiência 

intelectual, não possuía deficiência física.  
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Uma preocupação demonstrada pelos casais foi a questão do aprendizado. Conforme 

vimos na literatura, o comprometimento intelectual é marcante na SD; 100% das crianças têm 

dificuldade no aprendizado, e isso se nota mais quando estão na fase de alfabetização. Por isso, 

deve-se investir precocemente na educação, proporcionando melhor desenvolvimento cognitivo 

e social (Macedo, 2004). 

Os casais relataram preocupações com a saúde, com o desenvolvimento e com o 

aprendizado, mas esperavam que seus filhos fossem autônomos e independentes. Constatou-se 

também que os pais aceitaram seus filhos e que estão dispostos a dedicar-lhes um amor 

incondicional.  

Todas as mães revelaram que se sentiam sobrecarregadas, pois, além dos cuidados com 

o filho com SD, também tinham que cuidar dos outros filhos, realizar os demais afazeres 

domésticos e dar atenção ao marido. Gostariam elas de que os pais as ajudassem mais nas tarefas 

domésticas. 

Percebemos também, pelas entrevistas, a necessidade de essas mães serem atendidas 

por profissionais especializados, atendimentos esses que devem se estender à família não só 

nos momentos iniciais do nascimento da criança, mas sistematicamente ao longo da vida, pois 

elas precisarão de suporte social e psicológico, além de serviços de saúde adequados e de 

terapeutas capacitados para atender seu filho com SD em todas as fases da vida. 

Identificamos, nas entrevistas, que apenas dois casais tinham bom poder aquisitivo. A 

maioria deles pertencia à classe média baixa. Eram trabalhadores que viviam com dificuldades 

e dispunham de pouco acesso a informações e serviços adequados para cuidar do filho. 

Durante a execução deste estudo, observamos o atendimento da equipe interdisciplinar 

do Ambulatório da Síndrome de Down do Hospital de Clínicas da UFPR dispensado aos pais 

de crianças com SD, e constatamos a diferença que esse atendimento fez na vida desses casais 

e de seus filhos após o diagnóstico.  
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À medida que esses pais foram recebendo apoio e orientações adequados, por 

intermédio de uma equipe de profissionais especializados, os sentimentos negativos foram 

sendo substituídos pela esperança e confiança no futuro dos filhos. A partir do momento que 

houve o referido apoio dos profissionais, os pais passaram a intensificar a procura por recursos 

disponíveis em suas comunidades e deram início à intervenção precoce, por meio de 

estimulações apropriadas, a fim de proporcionar aos seus filhos um bom desenvolvimento. 

É necessário que os profissionais da saúde sejam capacitados para fornecer o 

diagnóstico relativo à SD, bem como para transmitir as informações adequadas sobre os 

cuidados com a saúde que os pais devem ter com seus filhos, para que estes possam desfrutar 

de uma melhor qualidade de vida. Esses profissionais devem mostrar aos pais que seus filhos 

podem ter boas perspectivas para o futuro, e que grande parte desse futuro dependerá daquilo 

que os pais fizerem por eles no presente. Acreditar no potencial do filho é o primeiro passo para 

que este se desenvolva bem. 

 É importante também lembrar aos pais que se sentem sós, isolados, que existem outros 

pais que vivenciam a mesma situação e que a maioria está empenhada nessa missão, qual seja, 

a de proporcionar uma vida boa aos filhos. É necessário, portanto, que busquem, em sua 

comunidade ou em comunidades vizinhas, o apoio de outros pais, com mais experiência, os 

quais poderão ajudar na busca dos conhecimentos e dos recursos destinados a impulsionar o 

desenvolvimento de seus filhos.  

Devem também os profissionais especializados informar aos pais que existem as 

políticas públicas voltadas para as necessidades das pessoas com deficiência, as quais os 

protegem dos preconceitos e da discriminação e abrem portas para que essas pessoas sejam 

reconhecidas e aceitas na sociedade como qualquer outro cidadão, com direitos e obrigações. 

Por fim, é de se registrar que esperamos que este estudo seja útil às equipes que atuam 

em serviços públicos e privados, no sentido de estimular o apoio aos pais de crianças com SD, 
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nas relações sociais, em grupos de apoio na comunidade, ajudando-os a superarem as 

dificuldades e continuarem com seus projetos de vida. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Roteiros de Entrevistas 

 

Nome do entrevistado: 

Nome da criança e sexo: 

Idade do entrevistado: 

Idade da criança: 

 

1ª fase 

1. A gravidez foi planejada? 

2. Teve alguma intercorrência na gravidez? 

3. Como você ficou sabendo que o bebê tinha síndrome de Down? Quem deu a notícia? 

4. Você sabia o que era síndrome de Down? Já conhecia outras crianças? 

5. O que você sentiu? 

6. Conte como é a sua relação com o seu filho? 

7. E a sua família, como ela se relaciona com o seu filho? 

8. O que você espera do resultado do cariótipo? 

9. O que você espera do atendimento nesse ambulatório? 

 

2ª fase 

1. Após o nascimento de seu bebê e até o momento que informações você recebeu sobre a SD? 

2. Você tem dúvidas? Quais? 

3.  Como foi cuidar do seu bebê nesse período? 

4. Houve mudanças no seu relacionamento conjugal? 

5. Houve mudanças em suas atividades domésticas/profissional? 

6. Houve mudanças no relacionamento com seus parentes? (avós, tios, sobrinhos...) 
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7. Quem mais o ajuda no cuidado com o bebê? 

8. Em algum momento você desejou não ter tido esse filho? 

9. Você tem dúvidas sobre o futuro de seu filho? Você considera seu filho diferente? 

10. Me conte um pouco sobre a rotina do seu filho. (Faz algum acompanhamento especializado?) 
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Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo que tem por objetivo descrever 

as expectativas dos pais e a sua relação com o filho enquanto aguardam e após o resultado do 

cariótipo sobre a síndrome de Down.  

Para a realização da pesquisa, serão realizadas entrevistas individuais semiestruturadas 

audiogravadas, com 10 pais ou mães de bebês com diagnóstico clínico de síndrome de Down. As 

entrevistas ocorrerão em dois momentos: 1º antes do resultado do exame de cariótipo e o 2º dois 

meses após esse resultado. A escolha por qual progenitor irá participar cabe aos casais, sendo que, 

caso queiram ambos participar da pesquisa, as entrevistas serão realizadas individualmente com 

cada um. As entrevistas serão gravadas e após seu término serão devidamente transcritas, para 

fins de análise. Este momento pode trazer algum constrangimento para você, porque será 

solicitado que você conte algumas coisas de sua vida pessoal e será solicitada a sua permissão 

para usar um gravador para registrar a sua fala, mas esperamos que traga benefícios para você, 

para outros pais e para os profissionais de saúde. Além disso, é por meio das pesquisas que são 

possíveis as percepções de diagnósticos de possíveis problemas ou situações críticas, auxiliando 

assim na busca de soluções para os mesmos. 

A pesquisadora Noemia da Silva Cavalheiro, responsável pela pesquisa, é discente do 

Mestrado de Psicologia Social Comunitária da Universidade Tuiuti do Paraná e poderá ser 

encontrado no telefone 41. 8861.2421 e/ou e-mail: ndscavalheiro@gmail.com. A pesquisadora 

está sendo orientada pela Professora Doutora Grazielle Tagliamento, que é Docente e 

Pesquisadora do Mestrado de Psicologia Social Comunitária da Universidade Tuiuti do Paraná e 

poderá ser acionada pelo fone 41 9838-0980 e/ou e-mail: grazielle.tagliamento@utp.br. 

Para podermos realizar a pesquisa “Relação entre pais e filhos com síndrome de Down: 

uma análise das expectativas antes e depois do resultado do diagnóstico a partir do exame 

laboratorial”, precisamos de sua colaboração autorizando a sua entrevista. 

Todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa são de responsabilidade da 

pesquisadora. Pela sua participação na pesquisa você não receberá qualquer valor em dinheiro. 

As informações existentes neste documento são para que você entenda perfeitamente os objetivos 

desta pesquisa, e saiba que a sua participação é espontânea e que, caso não queira participar da 

pesquisa, não sofrerá qualquer tipo de prejuízo nos serviços prestados pelo ambulatório de 

Síndrome de Down do HC. Você poderá interromper a sua participação na pesquisa a qualquer 
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momento, sem que isto lhe acarrete qualquer tipo de prejuízo. Caso você necessite de algum 

atendimento psicológico em decorrência das entrevistas realizadas para esta pesquisa, você será 

encaminhado(a) para a clínica de psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná. Sendo que o 

serviço de psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná é aberto a toda a comunidade, podendo 

ser procurado por qualquer pessoa, a qualquer momento. Tal necessidade não acarretará nenhum 

prejuízo para você, seja na pesquisa ou nos serviços do ambulatório de Síndrome de Down do 

HC. 

Garantimos o total sigilo dos dados aqui obtidos, assegurando que o tratamento dos 

mesmos será realizado dentro dos princípios éticos que regem os procedimentos em pesquisa. 

Antecipadamente, agradecemos a sua valorosa colaboração que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser realizado. 

 

Eu, _____________________________________________________, declaro que li 

este termo e recebi informações sobre a pesquisa e que concordo em participar desta pesquisa, 

além disso, compreendo que poderei interromper a minha participação a qualquer momento. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora responsável 

e a outra com o(a) Sr(a). 

 

Curitiba, _____ de __________ de 2015. 

 

_________________________ 

Assinatura do participante 

 

_________________________ 

Pesquisadora Responsável 
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Apêndice 3 – Carta de Autorização da Pesquisa 

 

 


