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DESAFIOS DAS MÃES ACERCA DOS CUIDADOS AOS FILHOS COM
SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO NARRATIVA
Vanessa Silva Gaspar1, Larissa Cristina Alves da Silva 2, Paloma Martins
Rodrigues3, Antonia Sayonara Ferreira Silva4, John Carlos de Souza Leite5
A gravidez é um momento almejado pelos casais que desejam construir uma
família, sendo, um momento delicado para todos, pois é a espera por um filho
desejado, ademais para a gestante. Ela planeja como será seu futuro filho e
combina várias hipóteses, para que nasça com saúde e com características
parecidas com as dela. O diagnóstico da Síndrome de Down (SD) é dado antes
e em alguns casos até depois do nascimento da criança, a mãe ao receber o
diagnóstico sente desconfiança, ansiedade e preocupações de como lidar com
a situação e manifesta insegurança e despreparo para com o filho com SD. A
SD é uma duplicação cromossômica do par 21, acarretando características
específicas. Objetivou-se evidenciar na literatura científica quais os possíveis
desafios das mães ao cuidado com os filhos portadores da SD. Foi realizada
uma revisão narrativa da literatura, onde utilizou-se o portal Biblioteca Virtual da
Saúde (BVS) utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DECS): “mãe”,
“criança” e “síndrome de Down”, achados de 248 referências, nas bases de
dados LILACS com 21, Index Psicologia 13 e BDENF 3. Foram selecionados os
artigos disponíveis em português 74, com recorte temporal de 11 anos (20072019), buscando-se trabalhos atuais. Após a leitura prévia dos estudos
selecionados, foram excluídos os que não se adequavam ao tema, duplicados e
distanciados da temática que foram 27, restando 8 artigos que foram lidos na
íntegra e embasaram no desenvolvimento desse trabalho. A maioria dos estudos
mostram que 44% das autoras são doutoras na área, 80% equivale a estudos
qualitativos e que 50% são na região sudeste e somente 17% no nordeste.
Observa-se que há uma dificuldade no cuidado do filho com SD, pois é escasso
o tratamentos aos seus filhos e as informações para as mães, principalmente no
desenvolvimento da linguagem e abordagens que elas podem fazer para com a
criança. Portanto, a falta de conhecimento sobre o assunto pode gerar problemas
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no cuidado do filho e manifestações indagatórias sobre a ausência e habilitação
dos profissionais da saúde, deixando assim as mães desamparadas e aflitas
diante dos cuidados que poderiam ser utilizados. Vê-se a necessidade de uma
equipe multidisciplinar, através do uso de grupos terapêuticos, um
acompanhamento focado e diferenciado à mãe durante o pré-natal e
esclarecimento sobre as interações entre as mães que possuem filhos com SD.
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