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RESUMO 

O presente artigo trata-se de um trabalho de conclusão de curso, no qual foi abordado o 

tema “o impacto dos pais frente ao diagnóstico da Síndrome de Down”.  Essa temática 

teve como base revisão integrativa dos últimos 6 anos, utilizando o método de pesquisa 

qualitativa. O artigo analisou os impactos que os pais sentem ao descobrir a notícia da 

Síndrome de Down presente na criança, bem como as formas como eles reagem ao 

saber do resultado do diagnóstico até a aceitação do filho real. Com isso, o artigo 

também mostra a forma como o diagnóstico é transmitido aos pais e, fazendo a análise 

dos artigos selecionados, buscando responder os objetivos propostos: analisar como são 

relatados os diagnósticos da Síndrome de Down para os pais, descrever a reação dos 

pais ao receber o diagnóstico de um filho com Síndrome de Down, identificar se há 

existência de ajuda psicológica aos pais ao saber do diagnóstico de um filho com 

Síndrome de Down e, assim, trazer a conclusão dos aspectos que foram coletados 

durante a análise de dados.  

 

Palavras Chave: Síndrome de Down; Diagnóstico; Impacto dos pais. 

 

ABSTRACT 

 

The present survey it’s about a completion of course work, in which was approached the 

theme “The impact of parents in front of the diagnosis of Down Syndrome”. This 

thematic had as bases a integrative review of the last 6 years, utilizing the qualitative 

research method. The article analyzed the impact of the feeling that parents feel about 

knowing Down Syndrome present in the children, as like the reaction of knowing the 

diagnosis until the acceptance of the real child. With that, the article also shows the way 

of the diagnosis is transmitted to the parents and, doing the analysis of the picked 

articles, looking for respond the proposed goals: To analyze  how the diagnosis of 

Down Syndrome are reported to the parents, describe the reaction of the parents upon 

receiving the diagnosis of a child with Down Syndrome, identify the existence of 

psychological help to the parents upon knowing of the diagnosis of a child with Down 

Syndrome and, that way, bring the conclusion of the aspects that were collected during 

the data analysis. 
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1) INTRODUÇÃO:  

A síndrome de Down é caracterizada por um conjunto de sinais que traz 

peculiaridade à criança, a qual tende a ter um atraso no desenvolvimento mental. A 

Síndrome de Down foi descoberta pelo 

 

Doutor John Langdon Down em 1866, ele observou que entre as crianças 

havia semelhanças e atraso mental, para identificar a aparência igual ele 

nomeou de “mongolismo”, considerando estes como seres inferiores, porém 

mais tarde precisamente no ano de 1958, o geneticista Jérome Lejeune, 

observou que existia um erro nos pares de cromossomos, que quando se gera 

uma criança seriam 46, porém quando a criança possui a Síndrome de Down, 

ela possui 47 cromossomos, ou seja, um cromossomo a mais, sendo assim 47 

cromossomos, este a mais se ligava ao cromossomo 21, portanto o nome de 

Trissomia do 21 ou Síndrome de Down como o Dr Jérome batizou a 

anomalia como nome de Síndrome de Down para homenagear o Dr. John, 

quem verificou as primeiras semelhanças entres as crianças e o atraso 

mental” (DUARTE, 2022, p.586). 

 

A Síndrome de Down é uma alteração genética que afeta a vida da pessoa, 

alterando o desenvolvimento, determinando algumas características físicas e cognitivas. 

Esta síndrome é a anormalidade genética mais comum e também é conhecida como 

Trissomia 21. A ocorrência dessa anormalidade está associada a alterações no número 

de 21 pares de cromossomos devido a erros na separação desses cromossomos em uma 

das células dos pais, na qual produz a presença de cromossomos extras, assim gerando a 

Síndrome de Down na criança (OLIVEIRA, et.al, 2017). 

Entre as principais características, além da deficiência intelectual, podemos 

destacar: cabeça grande, pés chatos, mãos pequenas, obesidade, nariz pequeno, pescoço 

curto, problemas cardiovasculares, etc., que fazem com que esses indivíduos tenham 

problemas de ordem orgânica que podem interferir no seu desempenho (DRAGO E 

DIAS, 2017). As crianças com Síndrome de Down possuem características físicas 

próprias, que são fáceis de ser identificadas.  

Antes mesmo de o bebê nascer, a mãe já consegue saber se o filho tem 

Síndrome de Down, a qual pode ser identificada no pré-natal, que é um 

acompanhamento médico que todas as grávidas devem fazer, pois 
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O exame clínico é suficiente para fechar o diagnóstico de Síndrome de Down 

quando há a observação dessas características fenotípicas no recém-nato, 

porém, mais precocemente, a triagem pré-natal pode ser realizada com uso de 

ultrassonografia (USG) e testes bioquímicos, e o diagnóstico pode ser 

confirmado pelos estudos de amostras colhidas das vilosidades coriônicas ou 

por amniocentese” (NARDES, et.al, 2017, p.224). 

 

Crianças com Down desenvolvem alterações cromossômicas durante a 

gravidez, sendo que essas alterações também podem ser encontradas após o nascimento. 

Ao analisar as características de um recém-nascido, é possível identificar aspectos do 

corpo que se diferenciam dos demais (BARROS, et.al, 2019). Então quanto ao 

nascimento da criança com Down pode-se concluir o diagnóstico analisando pelas 

características que a criança possui. 

O momento de descoberta de gravidez é o tão sonhado momento dos pais, mas 

para os pais com o primeiro filho e com Síndrome de Down, tudo muda e os momentos 

felizes podem ser diferentes, principalmente quando recebem o diagnóstico. Nardes, 

et.al (2017) afirma que a gestação é um grande momento de transformação emocional 

na vida dos pais, e é durante a gravidez que se desenvolvem os sentimentos e 

expectativas dos genitores e familiares. 

Conforme Bolentini, et.al (2018), a notícia de um diagnóstico de síndrome de 

Down pode afetar o processo da maternidade, pois pode levar diretamente as mães a se 

sentirem apegadas emocionalmente à condição e à incerteza de saber como lidar com 

filhos com deficiência. Os sentimentos que ela costuma vivenciar após receber tal 

diagnóstico são de luto, arrependimento e raiva em relação ao filho idealizado, o que 

afeta profundamente suas emoções e, diante desses diferentes sentimentos, o processo 

de amor materno experimentará mudanças importantes. 

Quando os pais estão à espera de um filho têm aquele sonho de filho perfeito, 

porém toda essa idealização pode mudar na gestação. 

As famílias são afetadas por um diagnóstico de Síndrome de Down, e isso pode 

ter repercussões internas, como medo de se expor a outros parentes e ter que responder 

perguntas como se a criança pode andar e falar. Portanto, os profissionais que trabalham 

com crianças com Síndrome de Down devem ajudar a família a compreender que no 
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Down o mais importante é entender quem é cada sujeito com SD, não a partir do 

estigma construído culturalmente e socialmente, mas do seu aspecto singular (FILHO. 

et.al. 2017). 

Dittberner, (2017) afirma que os pais têm o pensamento de ter os filhos 

saudáveis e dentro dos padrões sociais. Já com o nascimento de uma criança que está 

fora dessa normalidade causa um impacto grande na família. A falta de informação 

deixa os pais tensos, desesperados e ansiosos em relação ao futuro do seu filho, e como 

consequências podem ocorrer distorções do cuidado, que podem ocasionar a rejeição ou 

a superproteção, ambas nocivas e prejudiciais à pessoa com Síndrome de Down. 

O bebê imaginário configura-se, assim, como representação dos desejos e 

idealizações da mãe, representando uma continuação de si mesma em relação às 

tentativas de restabelecer antigos vínculos, contando a experiência da mãe como bebê 

um dia. Acontece que a idealização da mãe em relação ao filho perfeito e realizador de 

todos os desejos maternos se opõe à realidade do bebê no momento do diagnóstico 

(BOLENTINI, et.al, 2018). 

 

Durante a gravidez, os sentimentos iniciais dirigidos ao objeto, futuro bebê, 

ainda encontram-se no campo do virtual, do imaginário, cheio de fantasias e 

irracionalidades, sentimentos estes que terão que enfrentar a prova da 

realidade, ou seja, o nascimento. O momento do diagnóstico inaugura uma 

nova fase para os pais, tendo em vista que a partir da confirmação da 

deficiência, estes terão de se adaptar a essa realidade. Sentimentos de choque, 

tristeza, depressão, luto, medo e negação são frequentes à descoberta da 

deficiência. Sabe-se que o bebê diferente do idealizado pode alterar o 

equilíbrio da família, afetando todos os seus membros” (SANCHES; 

JÚNIOR, 2011, p.367). 

 

Inúmeras vezes a criança é idealizada pela da família antes mesmo da sua 

concepção, tendo suas características imaginadas pelos pais. No momento que essas 

expectativas são contrariadas por um diagnóstico da síndrome, ocorre dos pais terem um 

desmoronamento de tudo que foi planejado para a criança. A insegurança do 

diagnóstico e a maneira como é dada a notícia aos familiares vai contribuir em como a 

família enfrentará esta situação (BARROS, et.al, 2019). 
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O diagnóstico muitas vezes vem de forma superficial para os pais; pessoas 

despreparadas vêm dar a notícia e não há pessoas capacitadas para sanar as dúvidas dos 

pais. Conforme Miranda, et.al (2017), o diagnóstico de Síndrome de Down é divulgado 

de forma incorreta aos genitores, pois na maioria das vezes as informações genéticas 

não são bem compreendidas, o que pode gerar medo, culpa, angústia, então os pais 

enfrentam muitos problemas quando recebem essa informação porque geralmente não 

entendem a situação. 

Segundo Hannum, et.al (2018), os profissionais da saúde muitas vezes não 

prestam as devidas informações e acolhimento no momento de comunicar o diagnóstico 

da criança com Síndrome de Down para os pais, além disso, diversas vezes o 

diagnóstico é dado ao casal de forma separada, o que dificulta a adaptação e aceitação 

dessa nova realidade. 

Os pais não querem aceitar o diagnóstico, então se questionam diversas vezes, 

o bebê passa a se tornar um cliente frequente nos consultórios e hospitais, pois os pais 

precisam ter certeza da condição que perderam dos seus filhos, e da possibilidade de 

recuperar o filho normal (SANCHES; JÚNIOR. 2011).  

Percebe-se a falta de pessoas capacitadas para ajudar os pais nesse momento. 

Deve-se ter um encaminhamento para um centro de apoio para que os pais possam 

encontrar apoio em outras famílias que também passam pela mesma situação. Com isso 

a proposta deste artigo tem como objetivo: Compreender a repercussão para os pais o 

diagnostico de um filho com síndrome de down. 

 

2) METODOLOGIA: 

O método de pesquisa escolhido foi a pesquisa qualitativa. Creswell e Creswell 

(2021), afirmam que a abordagem qualitativa é uma abordagem voltada a explorações e 

para o entendimento dos significados que os indivíduos ou grupos atribuem a um 

problema social ou humano. O processo de pesquisa contém perguntas, procedimentos e 

coleta de dados. Quem aplica essa forma de investigação apoia uma maneira de encarar 

pesquisas nas quais se valorizam estilo indutivo, foco no significado individual do 

indivíduo e na importância do relato da complexidade de uma situação.  
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A pesquisa foi realizada partindo de uma revisão integrativa nas seguintes 

bases de dados: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Scielo (Scientific Electronic 

Library Online), e Google Acadêmico. Foram considerados critérios de inclusão artigos 

disponíveis gratuitamente, on-line, no período de 2017 a 2022, em língua portuguesa, 

mediante as seguintes palavras chave: Síndrome de Down and diagnóstico. Síndrome de 

Down and reação dos pais. Diagnóstico. Síndrome de down and família. Síndrome de 

down and ajuda psicológica e Síndrome de down and psicólogo. Entraram como 

critérios de exclusão artigos de língua estrangeira, artigos não disponíveis na íntegra, 

artigos publicados anteriores a 2017 e artigos que não estavam disponíveis de forma 

gratuita. 

Após a seleção dos materiais foi realizada a organização e análise dos dados 

por meio da leitura a fim de descobrir quais artigos estavam mais relacionados à 

pesquisa, foi elaborado quadro sinóptico com os critérios de análise dos artigos e, por 

fim, foram organizados e apresentados os resultados obtidos na leitura dos materiais.  

3) RESULTADOS  

Quadro 1. A tabela abaixo mostra os artigos selecionados pela pesquisa. 

Seleção de Artigos 

N° de 

artigos 

Títulos Autores Ano de 

publicação 

Base de 

dados 

 

 

 

1° 

Síndrome De 

Down: O Impacto 

Do Diagnóstico 

Sob A Ótica Dos 

Pais Em Um 

Projeto De 

Extensão 

MIRANDA, Fábio Jesus. ÁVILA 

Raíssa Ferreira. HANNUM. 

Juliana Santos De Souza. 

BITTAR. Karin Yuriko 

Branquinho 

    

 

 

2017 

 

 

 

Google 

acadêmico 

 

 

 

2° 

Impacto do 

diagnóstico nas 

famílias de pessoas 

com Síndrome de 

Down: revisão da 

literatura. 

HANNUM, Juliana de Souza 

Santos; MIRANDA, Fábio Jesus; 

SALVADOR, Izadora de Freitas. 

CRUZ, Aparecido Divino Da. 

 

 

2018 

 

 

Google 

acadêmico 

 

 

3° 

Apreciação 

familiar acerca do 

diagnóstico de 

síndrome de down. 

SCHETTINI; Débora Lara Couto. 

RIPER, Marcia Leigh Van. 

DUARTE, Elysângela Dittz. 

 

2020 

 

Google 

acadêmico 

 

 

Redes de apoio à 

família das 

GONÇALVES; Ana Clara de 

Sousa. SOUZA; Ana Vitória de 
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4° 

crianças com 

síndrome de down 

Oliveira. TRONCONI; Gerlanda 

Magnabosco Carvalho. LOBO; 

Hyago Gomes. DAMASCENA; 

Lucas Camargo Moreira. 

PIMENTE; Stefamy Sofia Sofia 

Dos Passos. AKAPOHI; Zenaide 

Ribeiro dos Santos. FRANCO; 

Lila Louise Moreira Martins. 

MELO; Cecília Magnabosco. 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Google 

acadêmico 

 

5° 

O impacto do 

diagnóstico da 

síndrome de down 

no núcleo familiar: 

uma perspectiva 

psicológica. 

BARROS; Daniela Ribeiro. 

VIEIRA; Ranieri Oliveira. 

VIANA; Débora Najda de 

Medeiros. DAVI; Simone da Silva 

Cordeiro. 

 

2019 

Google 

acadêmico 

 

 

6° 

Assistência de 

enfermagem para 

crianças com 

síndrome de down. 

 

SILVA; Angélica Ferreira. 

TRABAQUINI; Paloma Dos 

Santos. 

 

2019 

 

 

Google 

acadêmico 

 

 

 

7° 

Síndrome De 

Down: Reação das 

Mães Frente à 

Notícia e a 

Repercussão na 

Intervenção 

Fisioterapêutica da 

Criança. 

FILHO; João Antonio da Silva. 

GADELHA; Maria do Socorro 

Nunes. CARVALHO; Sandra 

Maria Cordeiro Rocha. 

 

 

 

2017 

 

 

 

BVS 

 

 

 

 

8° 

Vivência de mães 

com filhos 

diagnosticados 

com síndrome de 

down.  

BENEVIDES; Carla Beatriz 

Lopes. CARDOSO; Luana 

Cristina Bellini, RODRIGUES, 

Thamires Fernandes Cardoso da 

Silva; SCARDOELLI; Márcia 

Glaciela da Cruz. CHARLO; 

Patrícia 

Bossolani. RADOVANOVIC, 

Cremilde Aparecida Trindade. 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

BVS 

 

 

9° 

Repercussões do 

Diagnóstico de 

Síndrome de Down 

na Perspectiva 

Paterna. 

FERREIRA, Marilise; PEREIRA, 

Caroline Rubin Rossato; SMEHA, 

Luciane Najar; PATRICIA, 

Paraboni; ANDREIA, Sorensen 

Weber. 

 

 

2019 

 

 

Scielo 

 

Ao realizar as pesquisas nos indexadores, foram selecionados os artigos que 

correspondiam à temática, contendo as seguintes combinações: Síndrome de Down and 

diagnóstico. Síndrome de Down and reação dos pais. Diagnóstico. Síndrome de down 

and família. Síndrome de down and ajuda psicológica e Síndrome de down and 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Benevides,%20Carla%20Beatriz%20Lopes%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Benevides,%20Carla%20Beatriz%20Lopes%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cardoso,%20Luana%20Cristina%20Bellini%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cardoso,%20Luana%20Cristina%20Bellini%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Rodrigues,%20Thamires%20Fernandes%20Cardoso%20da%20Silva%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Rodrigues,%20Thamires%20Fernandes%20Cardoso%20da%20Silva%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Rodrigues,%20Thamires%20Fernandes%20Cardoso%20da%20Silva%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Scardoelli,%20M%C3%A1rcia%20Glaciela%20da%20Cruz%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Scardoelli,%20M%C3%A1rcia%20Glaciela%20da%20Cruz%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Charlo,%20Patr%C3%ADcia%20Bossolani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Charlo,%20Patr%C3%ADcia%20Bossolani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Charlo,%20Patr%C3%ADcia%20Bossolani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Radovanovic,%20Cremilde%20Aparecida%20Trindade%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Radovanovic,%20Cremilde%20Aparecida%20Trindade%22
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psicólogo. Em primeiro momento, no Google Acadêmico foram encontrados cerca de 

400 artigos. Utilizando os critérios de exclusão sobraram 6 que atendiam os critérios de 

inclusão. Na BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), foram encontrados 300; feita a leitura 

e utilizados os critérios de exclusão restaram 2 artigos. No Scielo (Scientific Electronic 

Library Online), apenas 700; feitos os critérios de exclusão sobraram 2; feita a leitura 

criteriosa restou 1, que foi utilizado na pesquisa. 

 

4) DISCUSSÕES:  

A chegada de uma criança com Síndrome de Down em uma família pode 

despertar emoções e sentimentos que geram uma reestruturação no berço familiar 

(GONÇALVES, et.al, 2020). A chegada do diagnóstico causa grandes sentimentos aos 

pais, para uns a gestação é um mar de alegrias, para outros, o sonho, o desejo do filho 

perfeito é totalmente diferente. 

Hannum, et.al (2018), dizem que a partir do momento em que uma criança com 

Síndrome de Down chega à família, esta se torna um centro de sentimentos, 

pensamentos, dúvidas, incertezas, principalmente medo do desconhecimento sobre os 

malefícios que a Síndrome de Down pode causar à criança e o preconceito que pode 

gerar. Ferreira, (2019), traz um acréscimo relatando que essa escassez de informações e 

falta de apoio médico pode interferir no filho idealizado, e ainda atrapalhar na procura 

de tratamento para o filho. 

Barros, et.al (2019) e Schettini, et.al (2020) trazem resultados afirmando que 

os pais recebem o diagnóstico de forma fria e sem acompanhamento, ainda algumas 

vezes é dada a notícia sem preparo e sem a presença de um dos pais. Assim, essa falta 

de informação causa um desconforto nessa nova trajetória da família. 

Os resultados apontam que esse medo, a angústia dessa nova trajetória é gerada 

no momento de receber o diagnóstico, pois ocorre de diversas vezes o diagnóstico ser 

passado aos pais de forma superficial, como complementa Miranda, et.al (2017). 

 
Percebe-se que o diagnóstico da SD tem sido revelado aos pais de forma 

incorreta e em momentos inoportunos, pois as informações de ordem 

genética não são emocionalmente neutras, podendo suscitar angústia, 



 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

temores, culpas e outros sentimentos que influenciam nos problemas que esta 

informação pode acarretar no estabelecimento do vínculo com a criança e na 

superação do luto. Os pais percebem que muitos dos problemas e medos que 

vivenciam e experienciam são decorrentes de informações tardias, erradas e 

incompletas. (MIRANDA, et.al. 2017, p.125). 

 

Completam Barros, et.al (2019) e Benevides, et.al (2020) que alguns 

profissionais da área não estão totalmente preparados para a situação de transmissão e 

ajuda à família na entrega do diagnóstico, o qual pode gerar conflitos que dificultam a 

aceitação dos pais em relação ao filho com Síndrome de Down, podendo ocorrer 

reações negativas, mediante o diagnóstico, como negação, ao se perceber que seu filho é 

diferente dos demais. 

Ainda sobre o diagnóstico, tanto para os pais quanto para os profissionais há 

falta de conhecimento sobre a Síndrome, e quando se passa aos pais a notícia do seu 

filho, é um choque, pois eles não sabem o que fazer a partir desse momento.  

Silva e Trabaquini, (2019) trazem uma contribuição acerca dos resultados 

obtidos. Segundo os autores, o papel que a enfermagem tem mediante a entrega do 

diagnóstico é acompanhar a família com essa nova realidade, trazer a ela o 

conhecimento da Síndrome e passar as informações sobre o que seu filho é capaz de 

fazer. Não são todos os hospitais que não contam com profissionais capacitados, há uma 

pequena quantidade que sabe lidar com essa situação.  

Mesmo com essa ajuda, diversos pais têm a sensação de ter perdido seus filhos. 

Benevides, et.al (2020) nos mostram que as mães frente ao diagnóstico tiveram 

sentimento de rejeição ao filho com a Síndrome de Down e ainda questionamentos 

sobre os motivos pelos quais estavam passando por aquele momento. Relatam Ferreira 

et.al (2019) que frente a essa rejeição os pais veem seus filhos nascidos pela metade, 

pois vieram diferente do que foi planejado. Nos achados de Barros, et.al (2019), muitos 

profissionais não estão capacitados para esse tipo de situação, a qual pode dificultar o 

momento vivenciado pela mãe em relação ao filho. Ainda Filho, et.al (2017) concluem 

que algumas das mães sentem que perderam seus filhos e com isso vivenciaram uma 

espécie de luto. 
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Um aspecto que também pode interferir nos sentimentos, diante de um 

diagnóstico de síndrome de Down de um filho, envolve a maneira como os 

profissionais não só transmitem a notícia aos pais, mas também, como 

orientam e/ou acompanham o caso. (FERREIRA, et.al,2019, p.7). 
 

Miranda, et.al (2017) ressaltam a importância da cautela dos profissionais de 

saúde, de um cuidado no momento de dar a notícia, a escolha de um momento mais 

adequado, a fim de evitar dar a notícia de forma individual.  Informa que os pais da 

criança devem estar juntos, ou acompanhados por alguém de suma confiança que possa 

servir de apoio. Mediante a fala do profissional no momento do diagnóstico, pode ou 

não ajudar os pais a aceitarem seu filho. Quando é bem explicado pode ocorrer dos pais 

se adaptarem fácil a essa nova realidade, mas quando a notícia é dada com poucas 

informações os pais ficam sem saber o que fazer, mediante isso vão se questionar e 

analisar onde erraram e depois de um tempo é que vão aceitando a nova realidade. 

Em resumo, os estudos de Benevides, et.al (2020) relatam que os pais passam 

por um processo de fases até aceitarem o seu filho. O impacto ao receberem a notícia 

vai trazer sentimentos de medo do desconhecido, a angústia de carregar um filho 

diferente dos outros, a revolta do diagnóstico. Preocupação, negação, são processos que 

alguns pais passam até chegarem à aceitação do filho com Síndrome de Down. 

Hannum, et.al (2018) ressaltam a importância da aceitação da mãe para o 

desenvolvimento de seu filho, no sentido dele superar as dificuldades do dia a dia. Além 

disso, o autor ainda contribui relatando a importância do profissional da saúde para 

apoiar a família, no sentido de ajudar a superar os sentimentos de negação e criar 

vínculo saudável entre os pais e a pessoa com Síndrome de Down. 

Miranda, et.al (2017) corroboram que o acompanhamento psicológico é 

fundamental para os integrantes da família, incluindo a criança, a fim de se sentirem 

apoiados e compreender as capacidades do filho com Síndrome de Down. Ainda 

segundo Miranda, et.al (2017), pelo fato de ocorrer o processo de luto dos pais, um 

suporte do profissional da psicologia é fundamental, pois os primeiros sentimentos são 

de negação da pessoa com Síndrome de Down, e quando os pais têm o apoio 

psicológico esse sentimento de luto se transforma em aceitação. Com essa ajuda 
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psicológica os pais podem criar estratégias para estimulação da criança. Filho, et.al 

(2017) ainda complementam que os profissionais que trabalham com Síndrome de 

Down devem ajudar as pessoas a entender o que é a Síndrome e mostrar que cada 

sujeito varia de aspectos singulares e não de um rótulo que foi criado. 

Vale destacar que alguns diagnósticos são passados de forma incorreta, pois 

existem profissionais que ainda não são capacitados para executar essa atividade. 

Mediante isso gera um tormento à pessoa que vai receber a notícia, passando os pais por 

um processo difícil de aceitação do bebê com Síndrome de Down, ressaltando que 

existe a assistência de profissionais psicólogos que ajudam os pais a sanar sua dúvida, e 

ainda os orientam como podem agir dali em diante. Os psicólogos ajudam os pais a 

absorver o diagnóstico e colaboram na aceitação da Síndrome de Down a fim de ser 

mais tranquila. 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A princípio, a pesquisa por meio de revisão integrativa mostrou ser importante 

para a coleta de informações. Foram observados resultados que responderam o 

problema da pesquisa e a hipótese. Contudo, vale salientar que mesmo com os estudos 

na íntegra ainda existe uma escassez de informações sobre a pessoa com Síndrome de 

Down, o que dificulta muito a transmissão do diagnóstico aos pais, tanto da parte dos 

profissionais, pois alguns não conhecem do assunto, quanto da parte dos pais por não 

estarem por dentro do tema e por ser um choque na hora de receber o diagnóstico. Os 

pais não sabem o que fazer dali em diante; então alguns vão retrair o diagnóstico, pois 

não sabem como buscar ajuda, assim causando a eles diversos sentimentos em relação 

ao novo filho que está por vir. Então os profissionais psicólogos vêm com seus 

acompanhamentos para sanar dúvidas e trazer estratégias para a aceitação do filho. 

Vale salientar que há a ajuda psicológica aos pais, e também à criança. Aos 

pais, tanto para aceitação da criança, quanto para criar estratégias para o 

desenvolvimento dela. 
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Como resultado, a revisão integrativa trouxe grande contribuição acerca de 

uma temática pouco abordada. Em resumo, foi muito pertinente pesquisar sobre esse 

tema, pois é importante fazer escavações de temas que são sensíveis, como a Síndrome 

de Down, para contribuir com o público a fim de se obter mais conhecimento de meios 

de ajuda. 
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