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1. INTRODUÇÃO  

A Síndrome de Down (SD) é uma doença cromossômica na qual existe uma cópia 

extra de um dos cromossomos 21, gerando a trissomia desse cromossomo. Logo, é uma doença 

que também pode ser conhecida como Trissomia do 21 (T21). Existem diversos tipos de 

síndrome de Down: a trissomia simples, translocação e mosaicismo. Pode ser diagnosticado 

ainda no período gestacional com vários tipos de exame, os quais variam de acordo com a idade 

da mãe (PAIVA et al, 2014). Os indivíduos com a síndrome na forma simples possuem algumas 

características físicas marcantes em comum como, por exemplo, boca pequena, olhos puxados 

e pequenos, cabeça arredondada, entre outros. Os sindrômicos podem apresentar também 

condições médicas sérias como mostrado abaixo, em porcentagens: 

Cardiopatia congênita (50%); hipotonia (100%); problemas de audição (50-

70%); problemas de visão (15-50%); alterações na coluna cervical (1-10%); 

distúrbios da tireoide (15%); problemas neurológicos (5-10%); obesidade e 

envelhecimento precoce. (MATOS et al., 2007, p.78). 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar dados retirados da Associação de Pais 

e Amigos Excepcionais (APAE) da cidade de Marabá, Pará, e averiguar a quantidade de 

indivíduos registrados, bem como suas proporções em comparação as Síndromes de Down 

especificadas e não especificadas. Será realizada uma análise para mensurar e comparar as 

quantidades de pessoas com SD em relação aos seus gêneros, assim como a qualidade da APAE 

do ponto de vista dos responsáveis pelas sindrômicos. Por conseguinte, nota-se a importância 

quanto o auxílio constante de pessoas com Síndrome e a conscientização sobre suas existências 

e potencialidades, tanto no cotidiano, com suas presenças em áreas de trabalho e em espaços 

públicos de ensino, quanto no atendimento a suas singularidades.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este é um estudo quantitativo de análise de prontuários clínicos dos indivíduos 

assistidos pela APAE Marabá, como parte das atividades avaliativas das disciplinas de 

Bioestatística e Metodologia Científica do curso de bacharelado em Ciências Biológicas da 

Faculdade de Biologia do Instituo de Estudos em Saúde e Biológicas. 



 

Incialmente, as pesquisadoras fizeram contato com a associação para apresentar a 

propostas e apresentar o ofício para autorizar a retirada de dados dos questionários respondidos 

por responsáveis por pessoas com SD. 

Do questionário, selecionou-se as seguintes variáveis para este estudo: idade, sexo e 

Classificação Internacional de Doenças (CID). Em relação ao CID, havia duas classificações: 

Q90 (Síndrome de Down) e Q909 (Síndrome de Down não especificada). Além disso, 

considerou-se a pergunta “Qual nota você daria a APAE?”, cujas respostas variam entre 1 

(muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito). Os dados foram organizados em uma planilha de 

Microsoft Excel para análise descritiva.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise dos dados obtidos, notou-se que predominam os sindrômicos do sexo 

masculino com 60,3% do total de 68 pessoas com síndrome registradas, representando 41 

indivíduos (Gráfico 1.a). De acordo com um estudo feito por Boy et al (1995), existiu um 

predomínio estatisticamente significativo de pessoas do sexo masculino (x2=5,37, p<0.005) 

quando se comparava a proporção sexual esperada de 1:1; proporção é igual, pois, 

biologicamente, não há qualquer conexão entre SD e o sexo masculino, assim a proporção 

esperada é igual para ambos os sexos. O autor então levanta uma hipótese de que o predomínio 

masculino se dá por consequência de um conceito culturas das sociedades latinas, as quais se 

preocupam mais com a saúde de crianças do sexo masculino. Outros autores, como Silva & 

Dessen (2003), observaram que existem maiores esperanças em torno das crianças do sexo 

masculino do que do sexo feminino, reforçando então a hipótese. 

Por conseguinte, existem registrados oito indivíduos na APAE com Síndrome de 

Down não especificada, os quais representam um percentual de 11,8%; uma grande maioria de 

88,2% tem a Síndrome de Down especificada pelos especialistas do local, como se pode ver no 

Gráfico 1.b. Destes oito indivíduos, apenas três são do sexo feminino e os outros cinco são do 

sexo masculino. Pode-se retirar estas informações a partir do registro da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) feito pelos médicos que atendem os sindrômicos. Os oitos 

indivíduos com Síndrome de Down, apenas um tem F80 como registo e outros sete possuem 

Q90.9, a maioria dos registrados possuem Q90, que de acordo com DataSUS (2007), é a 

Trissomia do 21, disjunção não-meiótica.  
 

Gráfico 1: Distribuição de frequência dos indivíduos da APAE por sexo (a) e por CID (b) 

Fonte: Autor 
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Seguidamente a análise, pode-se notar que estão registrados 68 sindrômicos na APAE, 

com idade de 0 a 46 anos de idade. Observa-se que há uma grande variável de idades, porém 

há tendência de indivíduos mais novos, podendo ser notado a partir da média das idades, a qual 

é cerca de 15, 62 anos, e com a mediana de 14,5 anos. Num geral, os sindrômicos de até 15 

anos ocupam cerca de 50% da amostra obtida. Pode-se entender então que a população mais 

nova de pessoas com SD tem mais atenção quanto a sua condição que os mais velhos.  
 

Gráfico 3: Pessoas com SD distribuídas de acordo com a frequência (vertical) e idade (horizontal) 

 

 
Fonte: Autor 

 

O estudo feito no Brasil sobre pessoas com SD adultas (NAHAS & MARQUES, 2003) 

reforçou que a falta de atendimento profissional adequado ao nascimento dessas pessoas 

prejudicou suas qualidades de vida, resultando na baixa integração do indivíduo com a 

sociedade e em condições de saúde que poderiam ser melhores. 

Assim como foi observado pelos autores Baird & Sadovnik (1988), a expectativa de 

vida das pessoas com Síndrome de Down é significantemente baixa, pois há uma população 

pequena de pessoas acima de 44 anos, devido às manifestações clínicas da síndrome, como má 

formação cardíaca, e pouco auxílio quanto a elas. A expectativa de vida é algo que vem 

aumentando durante os anos, porém ainda é muito baixa em relação a indivíduos sem SD. 

Segundo Nahas & Marques (2003), a expectativa de vida dessas pessoas no Brasil está em torno 

dos 50 anos. 

A qualidade da assistência prestada a APAE obteve média de 4,47 e mediana obtida 

de 5, que comprovam que os responsáveis se encontram entre satisfeitos e muito satisfeitos com 

o atendimento da sede quanto as condições do sindrômico. Na distribuição de frequências, 

observou-se que a maioria está muito satisfeito (66,7%), 26,7% está satisfeito e apenas um 

responsável (6,7%) está muito insatisfeito. O apoio da instituição aos sindrômicos é de grande 

importância a felicidade e bem-estar dos responsáveis por estes. 

É importante analisar a pouca quantidade de pessoas registradas na APAE, mesmo 

essa sendo a única sede da Associação em uma cidade com mais de 270.000 habitantes (IBGE, 

2018) e que os nascimentos de crianças com SD estimados por ano variam entre 1 a cada 600 

ou 800 nascidos vivos (LUIZ et al, 2008; MATOS et al, 2007), ou seja, era de se esperar um 

número maior de pessoas com SD. Autores relataram (NAHAS & MARQUES, 2003; SILVA 

& DESSEN, 2003, 2002) em diferentes estudos sobre a interação de sindrômicos com 
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familiares, relatam-se negação em torno do diagnóstico do sindrômico, assim como altos níveis 

de estresse e tristeza em torno desse diagnóstico.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, pode-se concluir que é de grande importância a presença de sindrômicos em 

sistemas de apoio governamentais a suas condições de saúde. Assim, fora observado e analisado 

uma quantidade baixa de pessoas com Síndrome de Down na APAE. Dos sindrômicos, 

observou-se que existem uma maioria masculina significativa em relação ao sexo femininos, 

cujos motivos da diferença foram analisados como questões culturais. Em questão de idade, 

pode se observar que existe uma quantidade maior de crianças de 0 a 15 anos registradas que 

adultos, e as razões para isso variam de baixa expectativa de vida das pessoas com SD a possível 

falta de registro deles por conflitos familiares em torno de suas condições.  

Dessa forma, vê-se a importância de estudos sobre a presença de pessoas com SD, pois 

quanto mais estudos se elaboram, mais se obtém conhecimento sobre suas condições. A grande 

quantidade de crianças presentes na Associação é de grande relevância, pois garante um futuro 

das pessoas com SD com menos dificuldades em se integrar ao meio, no entanto, é preocupante 

a baixa quantidade de adultos registrados, motivos esses envolvendo o preconceito quanto a 

suas condições. 
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