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Introdução: Visto que a Síndrome de Down é um assunto pouco discutido o projeto visa 

mostrar uma pequena trajetória de vida destes portadores, desde antes do nascimento até 

a vida adulta, abordando assuntos relacionados as dificuldades que o meio social da a 

esses portadores, o projeto e baseado em uma revisão de literatura também irá mostrar 

como é a reação dos familiares ao receber o diagnostico da criança com Síndrome de 

Down,  e na revisão integrativa verificar como é o ensino para esses portadores. Contudo 

essa pesquisa irá ajudar a esses portadores a ter um espaço adequado com seus direitos. 

Objetivos: A pesquisa visa entender um pouco sobre Síndrome de Down e tem como 

objetivo investigar através de uma revisão de literatura, quais os problemas psicossociais 

enfrentados por portadores de Síndrome de Down. Metodologia: A pesquisa será 

realizada partindo de uma revisão integrativa nas seguintes bases de dados: BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde), Scielo (Scientific Electronic Library Online), e Google 

Acadêmico. mediante as seguintes palavras chave. Características and Síndrome de 

Down, Síndrome de Down and família, dificuldades sociais and Síndrome de Down. 

Resultados: Com essa pesquisa de revisão de literatura traga mais conhecimentos para 

os profissionais e outras pessoas que convive com algum portador, afim de que as crianças 

com Síndrome de Down tenha seu espaço e consiga ter acesso ao ensino adequado e 

posteriormente poder contribuir para o mercado de trabalho, visa que a pesquisa pode ser 

todo público com intuito de ajudar os portadores Síndrome de Down a vencer seus 

desafios. Conclusões: Por fim, através desta pesquisa várias pessoas irão adquirir 

conhecimento sobre a síndrome de Down, e rever seus conceitos sobre esses indivíduos, 

fazendo que abra um leque de oportunidades a esse grupo de pessoas. 

 

Palavras-chave: Características, Desafios, Síndrome de Down, Família, Contexto social. 


