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RESUMO 

A Síndrome de Down (SD) é uma cromossomopatia, cujo quadro clínico é explicado por 

um desequilíbrio presente na constituição dos cromossomos, com a presença de três 

cópias do par 21. A presença de um filho com a SD pode comprometer a estrutura 

familiar, refletindo na qualidade de vida (QV) de seus cuidadores. O objetivo deste estudo 

foi avaliar a influência da presença de irmãos com desenvolvimento típico na sobrecarga 

e QV de pais de adolescentes com SD. Variáveis como estado civil, atividade laboral 

remunerada e condição socioeconômica também foram relacionadas à QV e sobrecarga 

dos cuidadores. Estudo transversal, descritivo e correlacional, no qual foram 

entrevistados pais de adolescentes com SD para obter dados quantitativos e qualitativos. 

A amostra foi formada por 25 famílias representadas por um cuidador, com filhos em 

idade entre 10 e 19 anos. Essas famílias foram divididas em dois grupos: a) grupo de pais 

com filhos únicos com SD (GSDU) e b) grupo de pais com filhos com SD e outro (os) 

filho (os) com desenvolvimento típico (GSDI). Os cuidadores principais desses 

adolescentes foram selecionados a partir de uma amostragem de conveniência e foram 

entrevistados para responder o WHOQOL-Bref, o Zarit Burden Interview (ZBI), o 

Critério de Classificação Econômica Brasil, e entrevista semiestruturada gravada na 

forma de áudio para avaliação qualitativa sobre a presença ou não de irmãos do 

adolescente com SD na família. Os dados foram coletados em um único encontro e o 

tempo com cada cuidador foi de aproximadamente uma hora. A entrevista foi analisada 

de acordo com as características dos estudos qualitativos, por meio de organização em 

núcleos temáticos e criação de categorias de análise a partir dos relatos verbais. Os escores 

obtidos nas avaliações quantitativas foram tratados estatisticamente. Os resultados 

indicaram que houve pouca diferença entre as famílias que compuseram GSDU e GSDI. 

Em relação ao WHOQOL – Bref, em ambos os grupos a pontuação média foi considerada 

regular nas duas primeiras questões e em todos os domínios da escala, embora no GSDU, 

a questão que avalia quão satisfeito está com a sua saúde, e o domínio físico chegaram 

próximos da classificação considerada boa. Em relação à sobrecarga, o ZBI para amostra 

GSDU, apresentou 18,18% ausência de sobrecarga, enquanto 81,81% dos cuidadores 

apresentaram sobrecarga moderada. No GSDI, 28,57% apresentaram ausência de 



 
 

sobrecarga, 64,28% apresentaram sobrecarga moderada, e apenas uma mãe apresentou 

sobrecarga de moderada a severa. O nível sócio econômico, a atividade laboral 

remunerada e o estado civil não foram evidenciados como fatores de interferência para as 

variáveis estudadas. Conclui-se que a presença de irmãos com desenvolvimento típico 

não foi fator de influência na sobrecarga e QV de pais de adolescentes com SD para a 

amostra estudada, pois ambos os grupos apresentaram sobrecarga moderada e QV regular 

para a maioria das famílias. 

Palavras Chaves: Síndrome de Down. Qualidade de vida. Cuidadores. Relações 

familiares. 
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ABSTRACT 

Down Syndrome (DS) is a chromosomal disorder which is clinically explained by an 

imbalance in the constitution of the chromosomes, with the presence of three 

chromosomes 21. The presence of a child with DS can compromise the family structure, 

reflecting on the Quality of life (QoL) of their caregivers. The objective of this study was 

to evaluate the influence of the presence of siblings with typical development on the 

burden and QoL of parents of adolescents with DS. Variables such as marital status, paid 

work and sócio-economic status were also related to QoL and burden of caregivers. A 

transversal, descriptive and correlational study, in which parents of adolescents with DS 

were interviewed to obtain quantitative and qualitative data. The sample consisted of 25 

families represented by a caregiver with children aged between 10 and 19 years. These 

families were divided in two groups:  a) a group of parents with single children with DS 

(GSDU) and b) a group of parents with children with DS and other children with typical 

development (GSDI). The primary caregivers of these adolescents were selected from a 

convenient sample and were interviewed to respond to the WHOQOL-Bref, Zarit Burden 

Interview (ZBI), Brazil's Economic Classification Criteria, and a semi-structured 

interview recorded as audio for qualitative evaluation on the impact of siblings of the 

adolescent with DS on the famil . The data was collected in a single meeting and the time 

with each caregiver was approximately one hour. The interview was analyzed according 

to the characteristics of the qualitative studies, through organization in thematic nuclei 

and the creation of categories of analysis from verbal reports. The scores obtained in the 

quantitative evaluations were treated statistically. The results indicated that there was 

little difference between the families that composed GSDU and GSDI. Regarding the 

WHOQOL - Bref, in both groups that the mean score was considered regular in the first 

two questions and in all the domains of the scale, although in the GSDU, the question that 

evaluates how satisfied the person is with their health and the physical domain, almost 

received a classfication of good. Regarding the burden, the ZBI for the GSDU sample, 

presented a 18.18% absence of a burden, while 81.81% of the caregivers presented 

moderate burden. In the GSDI, 28.57% presented an absence of a burden, 64.28% 

presented moderate burden, and only one mother presented moderate to severe burden. 



 
 

The socioeconomic level, the paid work activity and the marital status were not evidenced 

as interference factors for the studied variables. It was concluded that the presence of 

siblings with typical development was not a factor influencing the burden and QoL of 

parents of adolescents with DS for the studied sample, since both groups presented 

moderate burden and regular QoL for most families. 

 

Key words: Down syndrome. Quality of life. Caregivers. Family relations. 
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1. INTRODUÇÃO               

A síndrome de Down (SD) foi identificada por John Langdon Down em 1866, 

quando ele a descreveu com ênfase nas características fenotípicas, tais como: cabelo cor 

acastanhada, em linha reta e escasso, rosto achatado e largo, bochechas arredondadas, 

olhos colocados obliquamente com fissura palpebral estreita, lábios grandes e grossos, 

língua longa, grossa e áspera, nariz pequeno e outras descrições físicas. Essas 

características até hoje fazem com que o reconhecimento da criança sindrômica seja feito 

imediatamente ao nascimento, possibilitando a notícia aos pais nos primeiros dias de vida 

da criança. 

Com a decoberta de técnicas de cariotipagem e a atribuição do número  exato de 

cromossomos por Tijo e Levan em 1956, Lejeune et al. em 1959, identificaram a etiologia 

da SD, mostrando que o mongolismo, nome antigo atribuído a SD, era devido à trissomia 

do cromossomo 21 (SCHAWARTZMAN, 2003; MÉRAGBANÉ et al., 2009.) Alguns 

anos depois, representantes da República Popular da Mongólia queixaram-se para a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que o uso do termo Mongol para descrever essas 

crianças era censurável (DUNN, 1991). Na virada do século, o mongolismo havia se 

tornado um termo descritivo aplamente utilizado, e foi graudalmente reduzido em 1961, 

sendo substituído por SD (WARD, 1999). 

Não há precisão de dados sobre quando o primeiro caso de SD foi descrito como 

entidade clínica, porém, quando Lagdon Down, que emprestou o seu nome à condição, 

assumiu em seu artigo que este já era um quadro bastante conhecido, ajudando a difundir 

o conceito da síndrome como uma entidade clínica peculiar (SCHAWARTZMAN, 1999). 

 

1.1 Genética e incidência 

Dentre os indivíduos com SD, 95% têm um cromossomo 21 extra como resultado 

de um erro da não-disjunção meiótica na segregação dos cromossomos 21 durante a 

formação dos gametas. Menos de 1% dos casos é devido ao mosaicismo somático e o 

restante devido às translocações envolvendo o cromossomo 21 (SHERMAN et al., 2005). 

A aneuploidia é definida como um número anormal de cópias de uma região 

genômica, e é reconhecida como um mecanismo comum de doença genética humana, 

com excesso ou subexpressão de genes específicos. Antigamente, o termo estava restrito 
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à presença de cópias a mais de cromossomos humanos (trissomia) ou à ausência de 

cromossomos (monossomia). No entanto, novas síndromes de aneuploidia estão sendo 

identificadas, incluindo as deleções ou duplicações de regiões subcromossômicas 

(DIERSSEN et al., 2009). 

O cromossomo 21, o menor dos autossomos humanos, contém cerca de 255 genes, 

de acordo com dados recentes do Projeto Genoma Humano. A trissomia da banda 

cromossômica 21q22, referente a 1/3 desse cromossomo, tem sido relacionada às 

características desta síndrome. O referido segmento cromossômico apresenta, nos 

indivíduos afetados, as bandas características da eucromatina correspondente a genes 

estruturais e seus produtos em dose tripla (SHAPIRO, 2009). 

Anormalidade cromossômicas estão presentes em 0,1 – 0,2% em todos recém-

nascidos (MORENO-CID et al., 2014). Destas, a SD é uma das mais comuns e mais 

conhecidas síndromes de anormalidades cromossômicas em recém-nascidos vivos, e a 

causa mais comum de deficiência intelectual (DI). A prevalência é de 1 para 

aproximadamente 600 nascimentos, possuindo ocorrência universal, presente em todas as 

etnias e classes sociais. Numerosas características clínicas têm sido reconhecidas para a 

prevalência precisa dessa condição. No Brasil, cerca de oito mil crianças nascem com a 

síndrome. O Censo do IBGE estima que existam mais de 300.000 pessoas com a síndrome 

no país. Há um predomínio do sexo masculino apresentado na maioria dos estudos, porém 

não é um dado muito efetivo. (DEVLIN, MORRISON, 2004; SHERMAN et al., 2005; 

IRVING et al., 2008; FIGUEIREDO et al, 2012). 

A maioria dos estudos indicam que em mais de 90% da não disjunção, os erros 

que levam à trissomia 21 ocorrem no ovócito materno durante a primeira fase da meiose. 

A idade da mãe no momento da concepção de um feto com SD é, de longe, o fator de 

risco mais significativo para a não-disjunção do cromossomo 21. À medida que a mulher 

envelhece, o risco de ter uma criança com trissomia do 21 aumenta significativamente. 

Este efeito de um aumento da taxa de SD com o avanço da idade materna foi observada 

por Penrose em 1933 (SHERMAN et al., 2005). Em um estudo realizado por Irving et al.  

(2008), os autores relatam que além da idade materna, outras tendências temporais como 

mudanças nas taxas de natalidade, e a interrupção da gestação podem interferir na 

incidência da SD. Para as mulheres de 35 anos, no momento da gestação, a chance de ter 
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uma criança com SD é de 1 em 250 e, para as mulheres de 40 anos, a chance é de, 

aproximadamente, 1 em 69 (HOOK et al., 1983). 

 

1.2 Caracterização clínica 

O fenótipo neurológico da SD é o produto da expressão genética e de influências 

ambientais. Como outras formas de deficiência de desenvolvimento geneticamente 

determinada, os fenótipos neurológicos da SD mudam em todo o ciclo da vida (LOTT, 

2012). Por fenótipo entende-se um parâmetro mensurável e incluem componentes 

clínicos, físicos, celulares e fisiológicos. A trissomia 21 é associada a uma grande 

variedade de fenótipos, com duas exceções, a DI e a hipotonia que aparecem em cerca de 

100% dos indivíduos com SD (KORENBERG et al., 1994). 

A SD é caracterizada por deficiências no desenvolvimento e está associada a 

vários problemas de saúde (ROIZEN, PATTERSON, 2003). Dentre as comorbidades 

possíveis de serem encontradas nesses indivíduos estão: problemas de audição (80% de 

incidência), de visão (50% de incidência), anomalias cardíacas (40-50% de incidência), 

problemas endócrinos (15-25% de incidência) e problemas do aparelho locomotor (15% 

de incidência) (SILVA, KLEINHANS, 2006). 

A hipotonia muscular é frequente no quadro da SD e é definida como uma 

diminuição da resistência ao alongamento muscular. A frouxidão ligamentar resultante 

da hipotonia, está associada ao atraso no desenvolvimento motor. Crianças com SD 

apresentam uma sequência de desenvolvimento motor similar à de crianças com 

desenvolvimento típico, mas apresentando atraso deste. Elas apresentam menor 

estabilidade na marcha e aumento do gasto energético para o esforço físico. A hipotonia 

na SD está frequentemente associada a baixos níveis de atividade com consequente 

diminuição da massa óssea e da predisposição a fraturas. Essa inatividade resulta em uma 

maior massa corporal podendo também afetar as capacidades cardiovasculares desses 

indivíduos (LOTT, 2012).   

Em um estudo realizado em 2000, Moreira et al. ressaltam que as habilidades 

intelectuais do Down têm sido historicamente subestimadas. Estudos contemporâneos 

mostram que a maioria dos indivíduos com SD tem um desempenho na faixa de DI entre 

leve e moderado. A melhor capacidade cognitiva tem sido atribuída ao mosaicismo 
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cromossômico, além de outros fatores como o conjunto genético do indivíduo e a 

influência de fatores epigenéticos e ambientais (MOREIRA et al., 2000). 

A hipoplasia ou agenesia do osso nasal é uma das principais marcas descritas no 

ultrassom para o diagnóstico precoce da SD, e é causada por uma calcificação incompleta 

do osso, o que está frequentemente associada a trissomia 21. A detecção do osso nasal 

fica mais fácil de ser vista de acordo com o crescimento do feto, sendo fácil de visualizar 

no segundo trimestre (MORENO-CID et al., 2014). 

A prevalência de desordens cardiovasculares em neonatos com SD é de 44-58% 

no mundo. O defeito do septo arterioventricular é a mais importante forma de desordem 

cardiovascular. O reconhecimento precoce da doença coronariana pode resultar em um 

tratamento efetivo e evita o desenvolvimento de hipertensão pulmonar (WEIJERMAN, 

WINTER, 2010). 

A característica neuropatológica da Doença de Alzheimer está presente no cérebro 

de indivíduos com SD com aproximadamente 40 anos. O achado principal é o acúmulo 

de placas senis (LOTT, 2012).  Há evidências sugerindo que a apresentação da demência 

em pessoas com SD é diferente da doença de Alzheimer típica, pois os sintomas 

relacionados à deterioração do lobo frontal, tais como alterações na personalidade e 

comportamento, são mais notáveis no início da doença. O declínio cognitivo sutil pode 

ser difícil de determinar, particularmente em pessoas que não alcançaram muitas 

habilidades e naquelas que vivem em um ambiente residencial onde as demandas 

ambientais são baixas. Existem várias razões possíveis pelas quais esse diagnóstico seja 

feito tardiamente em idosos com SD, um exemplo seria a dificuldade inerente do 

diagnóstico frente a um declínio cognitivo naqueles com uma deficiencia cognitiva pré-

existente (SHEEHAN et al., 2015). 

Em relação ao prognóstico, verifica-se que a prevalência da condição tem 

aumentado na população geral, em consequência do aumento de sua sobrevida (BAIRD, 

SADOVNICK, 1989). Tratamentos e terapias, em especial a estimulação precoce com 

fisioterapia e fonoterapia, mostram uma inequívoca contribuição para melhor 

desenvolvimento e desempenho social da pessoa com a síndrome (MOREIRA et al., 

2000). 
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1.3 Relação familiar e qualidade de vida 

A família é, muitas vezes, definida como a instituição para a transmissão de genes, 

bem como da cultura. Embora, sem dúvida, os genes são altamente relevantes para 

inúmeros aspectos do processo de desenvolvimento, não se deve esquecer que bebês que 

crescem em uma rede de relacionamentos, começam a trocar significados com seus pais 

e outros membros da família e, reconhecer suas intenções. Por isso, a sua rede de relações 

familiares pode ser compreendida em uma dimensão na qual não só a proteção do 

funcionamento biológico e sobrevivência é fornecido, mas também a manutenção e 

transmissão de valores culturais, tradições e significados (KREPPNER, 2000). 

Focalizar a família enquanto grupo e, consequentemente, as influências e as inter-

relações entre os diversos subsistemas familiares, tornam a visão do desenvolvimento da 

família e dos indivíduos mais completa e, porque não dizer, mais complexa. Para 

compreender melhor a dinâmica do funcionamento das famílias, é necessário focalizar 

todos os subsistemas familiares, incluindo, além dos subsistemas parental e conjugal, o 

de irmão-irmão, avós-netos, dentre outros considerados relevantes (SILVA, DESSEN, 

2006). 

Dentro do sistema familiar, há várias relações recíprocas (por exemplo, mãe-filho, 

pai-filho, filho-filho e mãe-pai) nas quais a criança ou o adolescente contribuem 

ativamente nessa interação; cada membro do sistema influencia e é influenciado por todos 

os outros (DESSEN, 1997).  Deste modo, qualquer criança ao nascer, altera as relações 

familiares; afinal, é um novo membro que se apresenta com as suas características 

próprias, suas necessidades e, logicamente, interfere diretamente no ambiente em que irá 

viver, impondo novos papéis (PEREIRA, FERNANDES, 2010). A relação fraternal, que 

se inicia com o nascimento de um irmão, é uma das relações mais duradouras na vida dos 

indivíduos. É um relacionamento contínuo que não pode ser suprimido e, como qualquer 

relacionamento significativo, tem suas fases, segue um ciclo de vida próprio, que muda e 

se desenvolve à medida que os irmãos crescem (PETEAN, SUGUIHURA, 2005). 

Portanto, a família não deve mais ser vista como um conjunto de díades separadas, 

e o desenvolvimento da criança não deve ser visto apenas como um processo de aquisição 

de padrões sociais do ambiente externo. É necessário salientar como a criança ou o 

adolescente são inseridos no sistema familiar, como esse sistema os acomoda e também 

como os mesmos influenciam e alteram o sistema como um todo. Algumas mudanças no 
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desenvolvimento da criança podem desempenhar um papel importante na dinâmica 

familiar, sendo referentes ao crescimento físico, desenvolvimento da linguagem, 

concepção do eu e do outro, desenvolvimento cognitivo e de autonomia. Essas mudanças 

exercem uma influência evidente durante os primeiros anos de vida. Ou seja, as variações 

no comportamento do bebê devido ao seu desenvolvimento, exigem adaptações 

constantes por parte de toda a família (DESSE, 1997). No artigo realizado por Kreppner 

(2000), ele afirma que a ideia inicial de analisar a maneira como os membros de certa 

família trocam informações entre si e transmitem padrões de significados importantes foi 

formulada por Ernest Burgess em 1926. Ele sugeriu utilizar os padrões de comunicação 

das famílias como principal característica para distinguir os tipos de famílias existentes. 

Nesse mesmo artigo, o autor afirma também que a sobrevivência de uma criança se dá 

dependente do cuidado da mãe como a principal cuidadora, a qualidade do 

relacionamento da díade ganhou o status do principal aspecto do desenvolvimento da 

criança. 

O diagnóstico de uma deficiência em seus filhos é, geralmente, uma das 

revelações mais inesperadas e quiçá bruscas, a qual muda a vida de seus pais e da família 

(CHAMBERS, CHAMBERS, 2015). No momento em que os pais são informados pela 

primeira vez sobre tal condição, pode-se considerar a ocasião como um evento emocional 

estressante e importante. Um lado do impacto emocional inicial se dá devido às crianças 

com SD terem, também, uma influência sobre a vida familiar, uma vez que necessitam e 

necessitarão de cuidados extras durante toda a sua vida, os quais são e serão (mais 

frequentemente) fornecidos pelos pais (GEOK et al., 2013). Ao nascer um bebê com SD, 

a família como um todo passa por diversas etapas até começar a se adaptar e aceitar esse 

membro. Muitas mães ligam-se de tal forma ao filho que chegam a considerar que os 

outros filhos, por serem “normais”, não necessitam dela e são capazes de se 

desenvolverem sozinhos (REGEN et al., 1993). 

A experiência dos pais ao receber a notícia é muito variável. Depende muito da 

forma de como é realizada, sendo muito importante as pessoas que estão envolvidas nesse 

momento, o local e a linguagem utilizada e as informações fornecidas. Quando estes 

aspectos são inadequados, são gerados sentimentos contrários a alegria do nascimento de 

um filho, tornando difícil o processo de ligação com o recém-nascido (PAUL et al., 2013). 
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A maneira como o diagnóstico é feito e o tempo que leva para os pais receberem 

esse diagnóstico podem interferir em suas reações e é um dos fatores que podem 

influenciar na relação dos genitores e do filho. O momento da descoberta parece ser o 

mais difícil para essas famílias, podendo experimentar sentimentos e reações, como 

choque, medo, culpa, revolta, negação, raiva, rejeição, tristeza, despreparo, dentre outros, 

e esses sentimentos poderão ser influenciados por variáveis indiretas como recurso 

financeiro, tipo de deficiência da criança, rede social de apoio, dentre outras. No que se 

refere aos irmãos sem deficiência, esses sentimentos podem ser ambivalentes e 

contraditórios, como inveja, ciúmes, tristeza, vergonha, felicidade com comportamentos 

de carinho e afetos recebidos pelo irmão com SD e em brincarem juntos. Essa convivência 

facilita o desenvolvimento de habilidades sociais. Mesmo com sentimentos contraditórios 

em relação ao familiar com SD, todos os membros da família apresentam preocupação 

com o futuro desse indivíduo (PEREIRA-SILVA, ALMEIDA, 2013). 

Ter um filho com distúrbio do desenvolvimento pode afetar a Qualidade de Vida 

(QV) familiar em uma grande extensão. QV é um sentimento subjetivo de um indivíduo 

para a melhoria de vida, bem como a satisfação e felicidade na vida. Isso inclui o seu 

bem-estar físico, estado psicológico, relações sociais dentro e fora da família, os efeitos 

ambientais e as crenças (TEKINARSLAN, 2013). Segundo a OMS, (1995) QV é a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. 

No artigo “Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e metodológicos” 

realizados por Seidl e Zannon (2004), os autores relatam que o termo QV pode ser 

utilizado inicialmente em duas vertentes, tanto na linguagem cotidiana quanto no contexto 

da pesquisa científica. Na área da saúde, os determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença são multifatoriais e complexos, configurados muitas vezes como um 

continuum relacionados a aspectos econômicos, socioculturais, à experiência pessoal e 

estilos de vida. Dois aspectos importantes relacionados a QV são a subjetividade e 

multidimensionalidade. No primeiro caso, trata-se de considerar a percepção da pessoa 

sobre o seu estado de saúde e sobre os aspectos não médicos do seu contexto de vida e, 

no segundo, refere-se ao reconhecimento de que o construto é composto por diferentes 

dimensões. O termo QV relacionada à saúde é muito frequente na literatura e parece 
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implicar os aspectos mais diretamente associados às enfermidades ou às intervenções em 

saúde 

Durante a última década, houve um crescimento em relação à literatura emergente 

sobre o bem-estar dos pais que cuidam de filhos com deficiência, levando a esforços para 

identificar os recursos sociais que atenuem o estresse do cuidador. Ademais, algumas 

pesquisas passadas investigaram o papel de apoio social da família e dos amigos na 

manutenção do bem-estar dos cuidadores familiares (GREENBER, SELTZER, 2014). 

O conceito de QV da família surgiu na literatura como a extensão da qualidade de 

vida individual, pois crianças e adolescentes com distúrbio intelectual, normalmente 

residem na mesma residência dos pais até a idade adulta, com isso, necessitamos utilizar 

uma abordagem centrada na família (WANG, BROWN, 2009). Sendo assim, e 

considerando todas as características que cercam o nascimento e a presença de uma 

pessoa com SD em uma família, é necessário maior entendimento dos fatores que podem 

influenciar na QV dessa população (DAVIS, GAVIDIA-PAYNE, 2009). 

 

1.4 O cuidador informal, a sobrecarga e a resiliência 

Historicamente, no âmbito familiar, o cuidado às pessoas com algum tipo de 

dependência é realizado essencialmente por seus familiares, chamados de cuidadores 

informais. Cuidador informal é uma pessoa membro da família adulta e capaz que dá 

ajuda e proteção a alguém como uma criança, pessoa idosa ou uma pessoa que necessite 

de cuidados especiais por alguma doença. Esse cuidar pode apresentar diferentes 

dificuldades dependendo do tipo de deficiência e dependência que a pessoa cuidada 

apresente, acarretando impacto sobre o núcleo familiar e podendo afetar negativamente a 

QV do cuidador familiar principal. (AMENDOLA, et al., 2008). 

A figura do cuidador sempre existiu, porém, só a partir dos anos 80 é que a 

utilização do termo cuidador tornou-se mais usual. Há uma distinção entre cuidadores 

profissionais pagos, que fazem parte do setor formal do cuidado em saúde, porém não é 

exigido nenhum tipo de preparo técnico para o exercício dessa profissão, e cuidadores 

informais não pagos, que normalmente são os membros da família que são motivados por 

um profundo compromisso com o paciente, onde também pode ser potencializada pela 



25 
 

falta de recursos financeiros da família para contratar uma empresa que preste cuidados 

especializados. (RESENDE, BLASCOVI-ASSIS, 2013). 

Tornar-se cuidador de uma pessoa pode gerar sobrecarga, que significa algo 

pesado, preocupação, tristeza, responsabilidade e proteção a alguém que necessite de 

maiores cuidados. Essa sobrecarga aparece uma vez por, quebrar o ciclo esperado da vida 

que pressupõem que adolescentes e adultos vão se desenvolvendo e sejam independentes, 

e, por obrigar os familiares a colocarem suas necessidades e desejos em segundo plano 

reorganizando a suas vidas em função das necessidades das pessoas cuidadas. Segundo 

os autores, a intensidade da sobrecarga dos familiares é relacionada com algumas 

variáveis, tais como: características dos pacientes, parentesco, características dos 

cuidadores, a frequência de contato entre eles, a disponibilidade de redes de suporte social 

e problemas econômicos. A elevada sobrecarga dos cuidadores relacionada a essas 

variáveis pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos como a depressão e 

ansiedade. (BARROSO, et al., 2007). 

Como foi dito anteriormente, as pessoas com SD desenvolvem-se de forma mais 

lenta, e necessitam de uma maior dedicação principalmente dada pelos pais, o que acaba 

por gerar alterações na rotina do dia-a-dia e na rotina familiar, causando alterações 

funcionais, estruturais e emocionais em todos os membros da família, podendo 

influenciar na qualidade de vida dos indivíduos dessa família. Muitos estudos apontam a 

mãe como a figura que desempenha mais frequentemente o papel de cuidador, a qual fica 

com a responsabilidade de prestar assistência física, emocional, medicamentosa e, 

algumas vezes, financeira. (OLIVEIRA E LIMONGI, 2011).  

Segundo King et al. (2012), muitos estudos têm focado nos aspectos negativos da 

criação de uma criança com deficiência ao invés das alegrias que essa experiência, 

embora desafiantes e difíceis, podem fornecer. Porém há um interesse recente nas 

contribuições positivas que essas crianças podem trazer para cada família, principalmente 

em relação a conceitos psicológicos. A resiliência é um processo dinâmico de adaptação 

bem-sucedida de circunstâncias desafiadoras ou adversas, reconhecendo tanto as 

dificuldades como os benefícios da situação.  

Resiliência familiar reflete o enfrentamento de situações adversas pelos membros 

de cada família evidenciando que todas as famílias têm pontos fortes e potenciais para o 

crescimento e que são capazes de lidar de forma eficaz com períodos de crise ou tensões. 
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(ROOKE, PEREIRA-SILVA, 2016). De acordo com Walsh (1996), como uma família 

lida com os desafios que aparecem é crucial para a recuperação familiar e ocorre de modo 

peculiar para cada membro da família. A resiliência familiar apresenta alguns processos 

importantes, tais quais: padrões de organizações, processos de comunicação e resolução 

de problemas, recursos comunitários e afirmação de sistemas de crenças.  

 Tendo em vista que a SD é uma doença com alta incidência, a qual determina 

diversas alterações no desenvolvimento tanto físico, quanto intelectual, podendo elevar a 

sobrecarga de cuidadores e afetar a QV dos mesmos, surgiram as seguintes questões: a 

presença de irmãos sem diagnóstico neurológico influencia a sobrecarga e a QV de pais 

de adolescentes com SD? A QV e a sobrecarga estão diretamente relacionadas? Fatores 

socioeconômicos e sócio demográficos influenciam a sobrecarga e a QV?  

 

Considerando a literatura consultada, as hipóteses deste estudo são: 

 Pais com mais filhos terão menor sobrecarga e melhor QV do que pais com 

filhos únicos com SD; 

 Pais com maior grau de instrução e maior nível socioeconômico, terão menor 

sobrecarga e melhor QV; 

 O estado civil dos pais pode influenciar a sobrecarga e a QV dos mesmos. 

As contribuições do presente estudo estão direcionadas ao aumento do 

conhecimento na temática estudada, colaborando assim para reflexões sobre o 

planejamento familiar e o consequente benefício dessas famílias.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Avaliar e discutir a influência da presença de irmãos com desenvolvimento típico 

na sobrecarga e QV de pais de adolescentes com SD. 

 

 2.2 Específicos 

- Analisar os dados da sobrecarga e QV dos pais com famílias constituídas por 

filhos únicos e famílias com irmãos.  

- Analisar a relação do nível sócio econômico, da atividade laboral remunerada e 

do estado civil com a sobrecarga e QV dos pais. 

- Discutir qualitativamente a presença de irmãos na família no que se refere ao 

planejamento familiar e futuro do filho com SD. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e correlacional, no qual foram 

entrevistados pais de adolescentes com síndrome de Down para a obtenção de dados 

quantitativos (escores dos questionários) e qualitativos (relatos das entrevistas).  

 

3.1 Participantes 

A amostra foi formada por 25 famílias representadas por um cuidador, com filhos 

em idade entre 10 e 19 anos, de ambos os sexos. Essas famílias foram divididas em dois 

grupos: a) grupo de pais com filhos únicos com síndrome de Down (GSDU) representadas 

por 11 pais ou mães e b) grupo de pais com filhos com síndrome de Down e outro (os) 

filho (os) com desenvolvimento típico (GSDI), representada por 14 mães. Essa faixa 

etária é definida como adolescência pela classificação da Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2017) e foi escolhida para esse estudo. 

Os cuidadores principais (pai ou mãe) desses adolescentes foram selecionados a 

partir de uma amostragem de conveniência, utilizando-se também a técnica de 

amostragem por saturação. Esse tipo de amostragem é definido como uma ferramenta 

conceitual frequentemente empregada nos relatórios de investigações qualitativas em 

diferentes áreas no campo da Saúde, entre outras. É usada para estabelecer ou fechar o 

tamanho final de uma amostra em estudo, interrompendo a captação de novos 

componentes, como a suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados 

obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou 

repetição (FONTANELLA et al., 2008).  

 Os participantes foram entrevistados e responderam a três questionários sobre 

qualidade de vida, sobrecarga e nível socioeconômico, além de passarem por uma 

entrevista semiestruturada.  

Todos foram convidados a participar do estudo e tiveram uma explicação 

detalhada sobre o mesmo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE - anexo 1). Os critérios de exclusão foram pais de adolescentes institucionalizados 

(residentes), hospitalizados e com outras comorbidades associadas e famílias com outro 

integrante com algum distúrbio neurológico sem estar relacionado com a SD. 
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3.2 Local 

O local de coleta de dados foi uma Instituição de atendimento especializado às 

pessoas com deficiência na região metropolitana de São Paulo. A Instituição foi escolhida 

por ser parceira em pesquisas já realizadas e manter como meta a abertura para 

apresentação de projetos. O representante da Instituição também assinou o TCLE (anexo 

2) autorizando a pesquisa no local.  

3.3 Instrumentos para avaliação 

O instrumento para avaliação da Qualidade de Vida foi o da Organização Mundial 

de Saúde, WHOQOL–Bref (anexo 3) o qual é derivado de outro instrumento denominado 

World Health Organization Quality of life Assessmente 100. (THE WHOQOL GROUP, 

1998). Ambos foram traduzidos e validados para a língua portuguesa por Fleck et al. 

(2000). Embora existam muitos instrumentos para avaliação da QV, este tem sido 

utilizado de forma progressiva e crescente em diversos países do mundo, por ser um 

instrumento curto, de rápida aplicação e que pode se utilizar em populações saudáveis e 

em populações com algum tipo de doença (KLUTHCOVSKY e KLUTHCOVSKY, 

2010).  

O WHOQOL–Bref é formado por 26 questões e é subdividido em quatro 

domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. O domínio físico é 

representado por 7 questões. O domínio psicológico é representado por 6 questões, o 

social por 3 questões, e o domínio ambiental é representado por 8 questões. As duas 

primeiras questões do WHOQOL–Bref dizem respeito à percepção individual com 

relação à qualidade de vida e à percepção individual com relação à saúde. (QUADRO 1). 

Quadro 1. Domínios do questionário de QV da OMS, WHOQOL–Bref. 

Domínios Facetas 

 

 

 

I. Domínio Físico 

1. Dor e desconforto; 

2. Energia e fadiga; 

3. Sono e repouso; 

10. Atividade da vida cotidiana; 

11. Dependência de medicação ou de 

tratamentos; 

12. Capacidade de trabalho. 
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II. Domínio Psicológico 

4. Sentimentos positivos; 

5. Pensar, aprender, memória e 

concentração; 

6. Autoestima; 

7. Imagem corporal e aparência 

8. Sentimentos negativos; 

24. Espiritualidade, religião e crenças 

pessoais. 

 

III. Domínio Relações Sociais 

13. Relações pessoais; 

14. Suporte social 

15. Atividade sexual. 

 

 

 

 

IV. Domínio Meio Ambiente 

16. Segurança física e proteção; 

17. Lar; 

18. Recursos Financeiros; 

19. Cuidado de saúde e sociais; 

20. Oportunidade e habilidades; 

21. Lazer; 

22. Ambiente físico; 

23. Transporte. 

 

Todas as questões são apresentadas em forma de escala Likert de cinco pontos, 

sendo que quanto mais próximo de 1, pior a qualidade de vida, e quanto mais próximo de 

5, melhor a qualidade de vida. De acordo com o critério de pontuação adotado pela OMS, 

os resultados numéricos de cada pergunta são somados e agrupados conforme o domínio 

a qual pertencem. Posteriormente, o valor de cada domínio é dividido pelo número de 

perguntas que o compõem (QUADRO 2). 

          Quadro 2. Pontuação e classificação de acordo com os critérios propostos pela OMS. 

Pontuação Classificação QV 

1 a 2,9 Necessita melhorar 

3 a 3,9 Regular 

4 a 4,9 Boa 

5 Muito boa 
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O segundo instrumento que foi utilizado é a Escala Zarit Burden Interview (ZBI), 

(anexo 4) que foi desenvolvida por Zarit e colaboradores (1987), para avaliar a sobrecarga 

do cuidador e é, atualmente, a escala mais utilizada para avaliação da sobrecarga em 

cuidadores. Ela foi traduzida para o Português e validada por Scazufca (2002), sendo 

formada por 22 itens em que as questões se referem à relação cuidador-paciente, avaliação 

da condição de saúde, bem-estar psicológico, finanças e vida social.  

A escala de resposta pode variar de 0 a 4, de acordo com a presença ou a 

intensidade de uma resposta afirmativa. As questões de 1 a 21, são organizadas de acordo 

com a frequência do sentimento experimentado pelo cuidador e classificados em nunca, 

raramente, algumas vezes e frequentemente. A pergunta número 22 aborda 

especificamente a questão da sobrecarga, avaliando a intensidade da sobrecarga vivida 

pelo cuidador. O escore total da escala é obtido adicionando todos os itens e devem variar 

de 0 a 88, e quanto maior o escore, maior a sobrecarga. A pontuação apresentada é 

classificada de acordo com os critérios propostos pela escala (QUADRO 3). 

 

                   Quadro 3. Escore de sobrecarga do cuidador principal segundo a ZBI. 

Escore Sobrecarga 

≤ 21 Ausente 

21 - 40 Moderada 

41 - 60 Moderada a severa 

≥ 61 Severa 

 

Para determinação do nível socioeconômico das famílias estudadas e caracterizar 

a amostra, foi utilizado o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), (anexo 5) 

que foi criado pela Associação Brasileira de empresas de pesquisa (ABEP) na qual se 

baseia na acumulação de bens materiais (posses de item), no poder aquisitivo e no grau 

de instrução do chefe da família, classificando o avaliado em cinco níveis 

socioeconômicos (ABEP, 2015). 

Foi aplicada uma ficha de identificação a todos os participantes com dados como: 

nome, idade, estado civil, residência, número de filhos, número de pessoas residentes no 
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domicílio, idade dos filhos, profissão, ocupação atual e a permanência no mercado de 

trabalho (anexo 6). 

Para os dois grupos foi realizada também, uma entrevista semiestruturada gravada 

na forma de áudio, com questões abertas para avaliação qualitativa da opinião dos 

participantes sobre a presença ou não de irmãos do adolescente com SD na família. 

Questões como: a gestação foi desejada; qual foi a reação inicial a esta gestação; como 

você vê a presença de irmão (s) para o filho com SD?; os irmãos assumiram alguma 

responsabilidade com o cuidado do irmão com SD; sentimentos dos pais em relação a 

atenção dada aos filhos com SD; que tipo de implicação um outro filho causou ou poderá 

causar na sua família (anexo 7).  

 

3.4 Coleta de dados 

Os participantes foram convidados pelo pesquisador com a entrega de uma carta 

convite com explicações sobre o trabalho, além de esclarecimento dos procedimentos 

éticos. A partir do aceite, foram agendadas reuniões para coleta dos dados 

individualmente, em dia e horário conveniente aos colaboradores, nas quais foram 

assinados os TCLEs e todas as dúvidas foram esclarecidas. Para complementar a amostra, 

foi realizado contato com uma Organização Não Governamental (ONG), com o uso da 

técnica de amostragem não probabilística denominada bola de neve, que utiliza cadeias 

de referência (VINUTO, 2014). 

Os dados foram coletados em um único encontro. O tempo para as coletas com 

cada família foi de 40 minutos a 1 hora, contabilizando-se todos os instrumentos. A 

pesquisadora expos novamente os objetivos do estudo e sanou as dúvidas remanescentes. 

A coleta teve duração no período de 10 de agosto a 01 de setembro de 2017. 

O processo de coleta de dados teve início com a ficha de identificação dos 

participantes, seguida do questionário WHOQOL–Bref, a Escala ZBI, e o CCEB, e foi 

finalizado com a entrevista semiestruturada gravada em forma de áudio. Após a coleta 

dos dados, as entrevistas foram transcritas na íntegra criando categorias principais e os 

demais instrumentos foram pontuados de acordo com os escores respectivos. 
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3.5 Análise de dados 

 Os dados quantitativos registrados nas fichas de avaliação foram transcritos para 

os bancos de dados do Excel e posteriormente foram tratados pelo programa Minitab, 

considerando-se o nível de significância de 5%. 

 A caracterização dos grupos (GSDU e GSDI) foi realizada a partir de estatística 

descritiva, sendo as variáveis numéricas (idade dos pais e idade dos filhos com SD) 

resumidas em medida de posição e dispersão, e as variáveis categóricas (sexo dos pais e 

dos filhos com SD, estado civil, nível de escolaridade, atividade laboral remunerada e 

nível sócio econômico) apresentadas através de frequência absoluta (m) e relativa (%). 

 A comparação da QV e sobrecarga do GSDU com GSDI foi realizada com o teste 

de Mann-Whitney. A correlação entre o questionário ZBI e os domínios do WHOQOL – 

Bref para o GSDU e GSDI foi feita com o teste de correlação de Pearson. A comparação 

dos domínios do WHOQOL – Bref com a ABEP, escolaridade, estado civil, atividade 

laboral remunerada foi feita com o teste de Mann-Whitney. A apresentação gráfica dos 

dados da QV foi gerada a partir do programa de tratamento de dados do WHOQOL–Bref 

de Pedroso et al. (2010). 

Os dados qualitativos coletados por meio de entrevistas semiestruturadas foram 

transcritos na íntegra, lidos repetidamente e, assim, organizados em núcleos temáticos, 

com desenvolvimento de categorias para posterior análise.  

 

3.6 Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Paulista – UNIP em 08 de junho de 2017, sob o parecer número 2.109.032 

(Anexo 8) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta de dados ocorreu conforme o programado com duração aproximada de 

40 minutos a 1 hora para cada participante. Todos os questionários foram feitos em forma 

de entrevista. 

Os resultados serão apresentados considerando os instrumentos utilizados para 

avaliação e as relações estabelecidas nos objetivos, e também os discursos encontrados 

nas entrevistas semiestruturadas divididos por categorias. 

 

4.1 Caracterização da amostra  

No Total, participaram do estudo 25 cuidadores, sendo 14 no grupo GSDI, e 11 

no grupo GSDU. Os mesmos serão tratados como Participante 1 (P1), Participante 2 (P2) 

e assim consecutivamente, para os dois grupos. 

A amostra do GSDU foi composta por 11 cuidadores no total, sendo apenas um 

dos entrevistados o pai biológico. Os demais participantes foram representados pelas 

mães. A idade dos cuidadores variou entre 33 e 58 anos (média de 47,72 anos). Para o 

GSDI, a idade dos cuidadores variou entre 34 e 54 anos, tendo uma média de 50 anos e 

todos os 14 participantes eram do sexo feminino, no caso a mãe biológica. 

Com relação ao estado civil dos pais no GSDU, a maioria dos pais eram casados 

ou residiam junto com um companheiro e o restante era solteiro, divorciado ou moravam 

só com o filho. Já no GSDI, 50% das mães eram casadas ou moravam junto com um 

companheiro e a outra metade era solteira, divorciada ou residiam apenas com os filhos. 

O nível de escolaridade mais encontrado para os pais do GSDU foi superior 

completo, em 36,36% dos casos. No GSDI, 50% apresentou ensino médio completo. Para 

análise dos dados e tratamento estatístico, os grupos foram subdivididos em a) nível 

superior e b) ensino fundamental I e II e Médio completo. 

Em relação a atividade laboral remunerada, para a amostra do GSDU um pouco 

mais da metade dos cuidadores possuíam atividade laboral remunerada fora da residência. 

Já para a amostra de GSDI, apenas dois cuidadores possuíam atividade laboral 

remunerada. 
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 O nível socioeconômico foi calculado pela aplicação da escala ABEP, que 

originalmente se subdivide em seis níveis (A, B1, B2, C1, C2, D-E). Para o presente 

estudo essas classes foram reagrupadas em quatro níveis, ou seja: A (A); B (B1+B2) C 

(C1+C2); D (D+E). Para a análise da amostra as classes C e D foram unificadas com 

finalidade de tratamento estatístico. Os participantes do GSDU situaram-se entre a classe 

A até a classe D. Já no GSDI, os cuidadores foram classificados entre o nível B, C e D, 

sendo que nenhum dos cuidadores foi classificado no nível A. 

 Observa-se que o GSDI apresentou nível socioeconômico inferior e apenas duas 

mães deste grupo possuíam atividade laboral remunerada. Este achado pode indicar que 

cuidar de um filho com SD, para as classes menos favorecidas economicamente, reduza 

a possibilidade de trabalhos remunerados pela dedicação e tempo disponíveis para o 

cuidado do filho. 

 A idade dos filhos com SD dos pais da amostra do GSDU, variou entre 10 e 18 

anos, tendo uma média de 13 anos, e o sexo dos filhos foram 65% do sexo feminino e o 

restante do gênero masculino. Na amostra do GSDI, a idade do filho com SD variou entre 

11 e 17 anos, tendo uma média, igual à do GSDU, de 13 anos. O sexo do filho com SD 

foram divididos igualmente em metade do sexo masculino e a outra metade do sexo 

masculino. Todos os detalhes da amostra descritos acima estão na Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização da amostra do GSDU e GSDI. 

Variáveis Frequência 

GSDU 
Porcentagem 

GSDU 
Frequência 

GSDI 
Porcentagem 

GSDI 

Sexo cuidador         

Feminino 10 90,90 14 100 
Masculino 1 9,09 0 0 

Estado Civil         

Casado ou 

residem com 

companheiro 

7 63,63 7 50 

Solteiro, 

divorciado ou 

viúvo 

4 36,37 7 50 

Nível de 

escolaridade 
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Fundamental I 

completo a 

ensino médio 

completo 

7 63,64 13 92,86 

Superior 

completo 
4 36,36 1 7,14 

Atividade 

remunerada 
        

Possui  6 54,00 2 15,00 
Não possui  5 46,00 12 85,00 

Nível 

socioeconômico 
        

A 4 36,36 0 0 
B 3 27,27 5 35,71 

C e D 4 36,36 9 64,28 

Sexo do filho 

com SD 
        

Feminino 10 65,00 7 50,00 
Masculino 7 35,00 7 50,00 

 

4.2 Resultados WHOQOL – Bref e ZBI 

4.2.1 GSDU 

Considerando os dados apresentados na tabela 7, observa-se que a pontuação 

média do GSDU, foi considerada regular nas duas primeiras questões e em todos os 

domínios da escala. Embora a questão Q2 e o domínio físico chegaram bem próximo da 

classificação considerada boa segundo os critérios estabelecidos pela OMS, segundo 

quadro 1 que se encontra nos métodos. A Figura 1 indica em percentuais, os índices 

obtidos para cada pergunta para GSDU. Destacados em vermelho estão as perguntas cujos 

escores devem ser invertidos para análise dos dados, de acordo com as recomendações da 

OMS.  

 

Tabela 2. Média dos 11 participantes do GSDU nas questões do WHOQOL–Bref. 
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 Q1 Q2 Domínio 

Físico 

Domínio 

psicológico 

Relações 

sociais 

Meio 

ambiente 

Média  

GSDU 

3,73 3,91 3,97 3,55 3,24 3,23 

 

Figura 1. Índices relacionados a cada pergunta do WHOQOL–Bref / GSDU. 

 

A pontuação média geral do ZBI para GSDU foi de 28,72 sendo o escore mais 

baixo apresentado de 18 pontos e o mais alto de 36 pontos. Em 18,18% da amostra foi 

observada ausência de sobrecarga, enquanto 81,81% dos cuidadores apresentaram 

sobrecarga moderada, e nenhum cuidador apresentou sobrecarga moderada a severa e 

nem severa. A Figura 2 ilustra a frequência de respostas para cada questão do ZBI.  
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Figura 2. Frequência de respostas da escala ZBI para amostra do GSDU. 

 

 

4.2.2 GSDI 

Considerando os dados apresentados na tabela 8, observa-se que a pontuação 

média dos participantes do GSDI, segundo os critérios de classificação estabelecidos pela 

OMS, segundo quadro 1 que se encontra nos métodos, foi considerada regular nas duas 

primeiras questões e em todos os domínios da escala. A Figura 3 indica em percentuais, 

os índices obtidos para cada pergunta para GSDI. Destacados em vermelho estão as 

perguntas cujos escores devem ser invertidos para análise dos dados, de acordo com as 

recomendações da OMS. 

Tabela 3. Média dos 14 participantes do GSDI nas questões do WHOQOL–Bref. 

 Q1 Q2 Domínio 

Físico 

Domínio 

psicológico 

Relações 

sociais 

Meio 

ambiente 

Média GSDI 3,50 3,57 3,86 3,64 3,29 3,17 
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Figura 3. Índices relacionados a cada pergunta do WHOQOL–Bref /GSDI. 

 

 

 

 

A pontuação média geral do ZBI para GSDI foi de 27,78 sendo o escore mais 

baixo apresentado de 17 pontos e o mais alto de 50 pontos. Sendo que 28,57% 

apresentaram ausência de sobrecarga, enquanto 64,28% dos cuidadores apresentaram 

sobrecarga moderada, e apenas uma mãe apresentou sobrecarga de moderada a severa 

representada por 7,14% e nenhuma mãe apresentou sobrecarga severa. A Figura 4 ilustra 

a frequência de respostas para cada questão do ZBI. 

 

Figura 4. Frequência de respostas da escala ZBI para amostra do GSDU. 
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No presente estudo foi avaliada também a frequência de respostas do questionário 

ZBI e em algumas questões, os dois grupos responderam de forma igual. De acordo com 

a figura 2 e figura 4, foi possível observar que nas questões de número 9, 10, 13 e 18, 

todos os 25 cuidadores responderam ‘nunca’ ou ‘raramente’. Essas questões são 

relacionadas a menor valor de sobrecarga e eram relativas a: estresse do cuidador quando 

está próximo ao seu familiar; prejuízo em sua saúde devido à dedicação ao seu familiar; 

desconforto em receber amigos em casa devido ao seu familiar; desejo de transferir o 

cuidado do seu familiar para outra pessoa. O que se observa é que os pais, mesmo com 

sobrecarga moderada, de forma nenhuma transfeririam o cuidado do seu filho para outra 

pessoa.  

Barros et al. (2017) pesquisaram também a sobrecarga dos cuidadores de crianças 

e adolescentes com SD comparando-os com um grupo controle. Observaram que todos 

os cuidadores apresentaram algum nível de sobrecarga (moderada), sendo que a ausência 

ou pouca sobrecarga foi predominante nos cuidadores do grupo controle.  A questão sobre 

o estresse próximo ao familiar também teve resposta negativa em ambos os grupos, 

reforçando os dados aqui encontrados. 
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As mesmas autoras afirmam ainda que o baixo percentual de cuidadores com 

sobrecarga severa pode ser justificado pelo processo de adaptação psicossocial com o 

passar dos anos, que permite uma percepção menos negativa da situação. Tal fato pode 

justificar os achados da pesquisa atual, já que a faixas etária dos filhos da amostra 

estudadas era de adolescentes e, assim, os pais tiveram tempo para se adaptar à situação 

e procurar estratégias de enfrentamento. 

 

4.2.3. Comparação dos escores de GSDU e GSDI para WHOQOL–Bref e ZBI 

Os participantes do GSDU que apresentaram ausência da sobrecarga segundo a 

escala de classificação do ZBI foram os participantes 1 e 3, os quais os dois apresentaram 

uma QV classificada como regular na classificação do WHOQOL–Bref. O único cuidador 

(P8) desse grupo que apresentou uma QV boa, apresentou uma sobrecarga moderada. E 

o participante (P6) que apresentou a pior classificação de QV, necessitando uma melhora, 

apresentou também uma sobrecarga moderada, estando longe da pontuação que seria de 

moderado a severa segundo a classificação da ZBI, conforme apresentado na tabela 9. 

Tabela 4. Comparação entre a ZBI e o WHOQOL–Bref no GSDU. 

Participante Pontuação ZBI Classificação 

ZBI 

Média QV Classificação 

WHOQOL–Bref 

GSDU P1 20 Ausente 3,846 Regular 

GSDU P2 32 Moderada 3,923 Regular 

GSDU P3 18 Ausente 3,807 Regular 

GSDU P4 34 Moderada 3,615 Regular 

GSDU P5 30 Moderada 3,807 Regular 

GSDU P6 26 Moderada 2,5 Necessita melhorar 

GSDU P7 36 Moderada 3,538 Regular 

GSDU P8 31 Moderada 4,115 Boa 

GSDU P9 30 Moderada 3,576 Regular 

GSDU P10 27 Moderada 3,153 Regular 

GSDU P11 32 Moderada 3,153 Regular 

 

 Os participantes do GSDI que apresentaram ausência da sobrecarga foram 4 (P1, 

P3, P10 e P14), sendo que destes 4, apenas um (P1) apresentou também uma boa QV, e 
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os demais apresentaram uma QV regular. A mãe número 12 foi a única mãe da mostra a 

apresentar uma sobrecarga de moderada a severa e consequentemente foi a mãe que foi 

classificada com a necessidade de melhorar a QV, conforme a tabela 10. 

Tabela 5. Comparação entre a ZBI e o WHOQOL–Bref no GSDI. 

Participante Pontuação 

ZBI 

Classificação ZBI Média 

QV 

Classificação 

WHOQOL–Bref 

GSDI P1 18 Ausente 4,269 Boa 

GSDI P2 36 Moderada 3,307 Regular 

GSDI P3 17 Ausente 3,769 Regular 

GSDI P4 26 Moderada 3,538 Regular 

GSDI P5 27 Moderada 3,461 Regular 

GSDI P6 33 Moderada 3,5 Regular 

GSDI P7 38 Moderada 3,230 Regular 

GSDI P8 25 Moderada 3,115 Regular 

GSDI P9 26 Moderada 3,192 Regular 

GSDI P10 19 Ausente 3,615 Regular 

GSDI P11 31 Moderada 3,576 Regular 

GSDI P12 50 Moderada a severa 2,807 Necessita melhorar 

GSDI P13 23 Moderada 3,807 Regular 

GSDI P14 20 Ausente 3,884 Regular 

 

No GSDU, segundo os critérios de classificação proposto pela OMS, 90,90% dos 

participantes desta pesquisa apresentaram alguma alteração na percepção da QV 

(pontuação correspondente a regular ou melhorar) enquanto 81,81% apresentaram 

alguma sobrecarga (pontuação correspondente a moderada e moderada a severa). 

Enquanto 92,85% dos participantes no GSDI, apresentaram alguma alteração na 

percepção da QV, e 71,42% apresentaram alguma sobrecarga. Esses dados serão tratados 

estatisticamente a seguir. 

Buzatto e Beresin (2008) avaliaram a QV de 30 pais de crianças com SD através 

do WHOQOL – Bref, destes, 10% avaliaram a QV como “muito boa”, 60% como “boa” 

e 30% como “nem ruim nem boa”, sendo que a maioria dos pais avaliou a sua QV como 

boa. No presente estudo os pais do GSDI, avaliaram como boa em 64,28% dos casos, 

nem ruim nem boa em 21,42% e ruim em 14,28%, apresentando assim uma concordância 

com o estudo de Buzatto e Beresin, no qual a maioria também avaliou a sua QV como 
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boa. Os pais integrantes GSDU avaliaram a sua QV como muito boa em 18,18%, boa em 

36,36% e nem ruim nem boa em 45,45%, sendo a maioria avaliando a sua QV em nem 

ruim nem boa, o que não está de acordo com o primeiro trabalho comparado e nem com 

o GSDI. Os mesmos autores encontraram que o domínio social obteve o escore mais alto, 

enquanto o domínio psicológico obteve o escore mais baixo. Tal achado não está de 

acordo com o presente estudo, uma vez que ambos os grupos apresentaram o domínio 

físico como o escore mais alto e o domínio meio ambiente como o escore mais baixo. 

Em outro estudo que avaliou a qualidade de vida de pais/cuidadores de crianças e 

adolescentes com SD, Oliveira e Limongi (2011), utilizaram também o WHOQOL – Bref, 

e verificaram que, do total dos 31 cuidadores, 84% destes avaliaram a sua QV como boa 

e os demais 16%, como nem ruim nem boa. O que corrobora com o estudo de Buzatto e 

Beresin e com o GSDI do presente estudo. Neste mesmo estudo, os autores verificaram 

que o domínio meio ambiente foi o que possuiu a menor média, o que está de acordo 

com os resultados aqui apresentados, cujas médias para o domínio meio ambiente foram 

mais baixas em ambos os grupos. 

Para a amostra aqui avaliada, o domínio que apresentou o escore mais alto está 

relacionado com dor, energia, fadiga, sono, atividades da vida cotidiana e dependência de 

medicação. É interessante notar que esse é o domínio menos comentado nos estudos 

realizados com o WHOQOL–Bref, e que pode ter sido o com maior pontuação pela faixa 

etária avaliada de adolescentes já que, provavelmente, apresenta menor dependência 

física quando comparado às crianças. 

O domínio meio ambiente está relacionado ao lazer, transporte, condições de 

moradia e acesso aos serviços de saúde, e foi o que apresentou menor média comparada 

aos outros domínios nos dois grupos avaliados. Este domínio normalmente está 

relacionado ao nível socioeconômico e ao grau de instrução dos pais.  

Geok et al. (2012) realizaram um estudo utilizando o WHOQOL–Bref para 

avaliação de 161 mães biológicas de crianças e adolescentes com SD até 18 anos na 

Malásia, e selecionaram mães de diferentes níveis socioeconômicos e etnia. Os autores 

encontraram maior pontuação no domínio de relações sociais e menor pontuação no 

domínio meio ambiente, indicando uma satisfação menor nesse domínio, mesmo 

preocupando-se em avaliar mães de diferentes níveis socioeconômicos, o que corrobora 

com os achados encontrados no presente estudo. Os autores relatam que a falta de recursos 
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financeiros tem forte associação com a percepção das famílias sobre sua QV, com níveis 

mais elevados de estresse e menor bem-estar. 

4.3 Correlação da qualidade de vida e da sobrecarga nos dois grupos 

Na análise inicial foi encontrada independência para os dois grupos para as 

variáveis classe socioeconômica (p=0,165), estado civil (0,689), escolaridade (0,133) e 

atividade laboral (0,081). 

 

4.3.1 Análise para GSDU 

A correlação investigada entre a pontuação no questionário ZBI e os domínios de 

QV do WHOQOL–Bref não foi evidenciada ao nível de p≤0,05. O domínio que mais se 

aproximou desse valor foi o domínio social, com p=0,068 (r=0,569), indicando que essa 

relação pode ser melhor pesquisada em outros grupos. Os demais domínios não 

apresentaram índices indicativos de correlação linear, sendo para o domínio físico 

p=0,536 (r= -0,210); domínio psicológico p=0,924 (r= -0,033) e domínio meio ambiente 

p=0,962 (r= -0,016). O gráfico 1 ilustra esse resultado. 

Figura 5: Correlação dos Domínios do WHOQOL–Bref com ZBI para GSDU. 
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Os testes de médias foram calculados pelo teste de Mann-Whitney para os quatro 

domínios do WHOQOL–Bref comparando-os com a ABEP, o estado civil, a escolaridade 

e a atividade laboral remunerada.  

Não houve diferença entre as médias da ABEP para o domínio físico p=0,924; 

domínio psicológico p=0,170; domínio social p=0,241 e domínio meio ambiente p=0,087. 

Este último apresentou valor aproximado de 0,05 e merece maior investigação em futuros 

estudos. 

Os testes de médias entre o estado civil e os domínios do WHOQOL–Bref não 

apresentaram diferenças encontrando-se p=0,505 para o domínio físico; p=1,000 para 

psicológico; p=0,434 para o domínio social e p=1,000 para o domínio meio ambiente.  

Para a escolaridade os testes de médias também não mostraram diferenças, 

encontrando-se para o domínio físico p=0,924; domínio psicológico p=0,096; domínio 

social p=0,328 e domínio meio ambiente p=0,296.  

A atividade laboral remunerada apresentou p=0,054 para o domínio meio 

ambiente, sendo este valor considerado muito próximo do valor de referência, ou seja, 

p≤0,05, devendo, portanto, ser melhor investigado. Para os domínios físico (p=1,000); 

psicológico (p=0,218) e social (p=0,571) não foram encontradas diferenças de médias. 

Na análise do ZBI os testes de médias não mostraram diferenças com os resultados 

da ABEP (p=0,254); estado civil (p=0,635); escolaridade (p=0,342) e atividade laboral 

remunerada (p=0,233).  

 

 

4.3.2 Análise para GSDI 

Para investigar a correlação entre o questionário ZBI e os domínios de QV do 

WHOQOL–Bref foi adotado o nível de p≤0,05. O domínio físico apresentou p=0,092 (r= 

-0,467), enquanto que os demais apresentaram índices de correlação linear com valores 

de p=0,047 (r= -0,539) para o domínio psicológico; p=0,020 (r= -0,613) para o social e 

p=0,041 (r=-0,552) para o meio ambiente. O gráfico 2 ilustra esse resultado. 
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Figura 6: Correlação dos Domínios do WHOQOL–Bref com ZBI para GSDI. 

 

Os testes de médias foram calculados pelo teste de Mann-Whitney para os quatro 

domínios do WHOQOL–Bref comparando-os com a ABEP, o estado civil, a escolaridade 

e a atividade laboral remunerada.  

Não houve diferença entre as médias da ABEP para o domínio psicológico 

p=0,159; domínio social p=0,416 e domínio meio ambiente p=0,946. O domínio físico 

foi o único a apresentar significância, considerando-se p≤0,05, com p=0,031. 

Os testes de médias entre o estado civil e os domínios do WHOQOL–Bref não 

apresentaram diferenças encontrando-se p=0,796 para o domínio físico; p=0,403 para 

psicológico; p=0,948 para o domínio social e p=0,119 para o domínio meio ambiente.  

Não foi possível o tratamento estatístico para a escolaridade pois a amostra de 

GSDI apresentou somente um participante com nível superior. 

A atividade laboral remunerada não apresentou diferença de médias para os 

domínios físico (p=0,854); psicológico (p=0,270) e meio ambiente (p=0,404). O domínio 

social não pode ser testado pois os dois integrantes que possuíam atividade laboral 

remunerada apresentaram médias iguais. 
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Na análise do ZBI os testes de médias não mostraram diferenças com os resultados 

da ABEP (p=0,548); estado civil (p=0201); e atividade laboral remunerada (p=1,000).  

 

4.3.3 Comparação entre os grupos GSDU e GSDI 

Foi utilizado o teste de Mann-Whitney para comparação das médias entre GSDU 

e GSDI referente aos quatro domínios da QV avaliada pelo WHOQOL–Bref. Não foram 

encontradas diferenças para nenhum dos domínios avaliados, sendo p=0,424 para o 

domínio físico; p=0,718 para o psicológico, p=0,867 para o social e p=0,474 para o meio 

ambiente. A comparação dos grupos está representada no gráfico 3: 

 

Figura 7: Comparação dos Domínios do WHOQOL–Bref entre os grupos. 

 

A comparação dos escores do ZBI entre os grupos GSDU e GSDI foi realizada 

após o teste F, que encontrou normalidade da amostra para os dois grupos (p=0,124). Não 

foram encontradas diferenças nas médias pelo teste de Mann-Whitney (p=0,476). O 

gráfico 4 mostra as médias encontradas para os dois grupos e o erro padrão. 
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Figura 8: Comparação do ZBI entre os grupos. 

 

 

4.4 Análise qualitativa 

Para análise dos dados foram criadas cinco categorias, que serão discutidas a 

seguir: Momento do diagnóstico e reação inicial; Planejamento familiar e relação entre 

os filhos (quando houver); Preocupação com o futuro do filho com SD e ausência dos 

pais; Sentimento e percepção dos pais sobre o filho com SD; Sentimentos negativos e 

dificuldades.  

4.4.1 Momento do diagnóstico e reação inicial 

De todos os cuidadores entrevistados dos dois grupos, apenas 2 souberam o 

diagnóstico dos seus filhos antes do nascimento, na realização do ultrassom morfológico 

e tiveram a confirmação com a amniocentese. Apesar da maioria das mães terem relatado 

que realizaram o pré-natal, só descobriram o diagnóstico logo após o nascimento e, de 

acordo com os depoimentos, de uma forma angustiante: 

“Eu descobri só no dia seguinte que ele nasceu, e foi horrível, pela forma como me 

falaram. Foi uma maneira meio brusca, sabe?! Eles disseram: mãe, tá vendo o seu filho 

bonitinho no seu colo, ele parece perfeito né?! Mas ele não é perfeito, ele tem SD e não 
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vai aprender as coisas direito e vai ser pra sempre uma criança... foi muito difícil, porque 

eu não conseguia ver que ele tinha nada de diferente...fiquei muito, muito triste”. (P2 – 

GSDI) 

“Só soube quando ela nasceu mesmo, o médico falou frio e grosso: olha, sua filha tem 

SD e vai ter um problema para sempre. E me mandaram procurar a APAE que iriam me 

explicar o que era. Eu entrei em depressão após o diagnóstico, foi muito chocante e muito 

frio, como um luto de um filho mesmo, você não conhece e não sabe o que vai ser”. (P10 

– GSDI) 

“O diagnóstico foi só depois do nascimento, ele nasceu normal, só era molinho, mas eu 

não sabia muito de criança recém-nascida, mas parecia que todo mundo fugia de mim. 

Me falaram no dia seguinte e parece que todo mundo sabia menos eu. A sensação foi de 

muita tristeza, luto, chorei muito, me senti mal de não ter percebido, senti um pouco de 

vergonha disso, era meu filho, né”?! (P5 – GSDU) 

A notícia de que uma criança tem SD ou alguma afecção crônica, geralmente é 

inesperada para os pais e familiares. O diagnóstico da SD pode ser feito durante a 

realização do pré-natal, com o ultrassom morfológico do primeiro trimestre e pode ser 

confirmado por cariótipo ou a aminiocentese, que é o exame do líquido aminiótico.  

De acordo com o estudo de Paul et al. (2013), o diagnóstico pré-natal permite 

informar e orientar as famílias, no entanto, principalmente em países latino-americanos, 

não acontece rotineiramente e a maioria dos diagnósticos ocorrem somente após o 

nascimento, o que ocorreu na maioria dos casos do presente estudo, de acordo com os 

relatos dos cuidadores. Os autores ainda afirmam que os pais, cujo o diagnóstico foi feito 

durante o pré-natal, estão quatro vezes mais satisfeitos com a experiência vivida em 

relação aos pais com diagnóstico pós-natal. Isto pode ocorrer provavelmente porque eles 

têm um tempo maior para se adaptar à notícia e elaborar a ideia do nascimento de um 

filho com características diferentes das imaginadas até então, ao serem informados do 

diagnóstico antes do nascimento.   

Cunha et al. em 2010, realizaram um estudo de caráter qualitativo, sobre o impacto 

da notícia da SD para os pais, por meio de entrevistas semiestruturadas com quatro casais. 

Destes, três também só receberam a notícia após o nascimento. Todos eles relataram falta 

de notícias mais esclarecedoras e completam que, em relação às reações, as mães 
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relataram um sentimento de perda do filho idealizado. Segundo Geok et al. (2013) o 

diagnóstico inesperado é emocionalmente esmagador para as famílias.  

Foi observado no presente estudo, a sensação de luto relatada por algumas mães 

(P10 – GSDI e P5 – GSDU), quando elas “perdem” o filho perfeito e idealizado, e 

precisam abrir espaço inesperadamente e, na maioria dos casos, bruscamente, para uma 

realidade desconhecida, a qual provoca medo e tristeza. Esse sentimento de luto pode ser 

agravado pela sensação de fracasso que elas podem sentir por não conseguirem gerar uma 

vida perfeita. Outra condição encontrada refere-se à forma como esse diagnóstico foi 

dado, algumas mães relataram estarem sozinhas nesse momento, o que tornou a notícia 

mais impactante. Observa-se isso no relato a seguir de P6 – GSDU. No mesmo estudo 

citado anteriormente de Cunha et al. (2010), os autores afirmam ser consenso entre os 

pesquisadores que estudam o tema, que a notícia seja dada na presença dos dois, pai e 

mãe.  

“Só ficamos sabendo dois dias depois do nascimento. Eu sabia que tinha algo 

errado, mas ninguém me falava nada. Aí a enfermeira chegou no meu quarto e disse que 

o bebê tinha passado mal e tava na UTI e estavam suspeitando da SD, foi do nada, e eu 

estava sozinha, meu marido tinha acabado de ir embora. Eles não podiam ter esperado? 

Parecia que não era comigo, que ela estava contando uma história, foi a pior sensação 

do mundo”. (P6 – GSDU) 

 Skotko realizou diversos estudos sobre pais de crianças com SD, e em 2005 

realizou uma pesquisa chamada: Comunicando o diagnóstico pós-natal da SD: um apelo 

internacional sobre a mudança, na qual analisaram as reflexões de 882 mães nos Estados 

Unidos e 422 mães na Espanha. Os resultados encontrados mostraram que as mães, nos 

dois países, raramente relatavam que o nascimento de seus filhos com SD foi uma 

experiência positiva. Ficaram muito assustadas e ansiosas no momento da descoberta do 

diagnóstico.  

 As mães ainda concordaram que o momento da notícia não precisaria ser um 

fato sombrio, se os médicos adotassem algumas recomendações e completaram com  

algumas sugestões de melhoria para esse momento. Destacam-se algumas sugestões em 

comum: 1) quem dá o diagnóstico deve ser o médico; 2) o médico deve dar o diagnóstico 

com ambos os pais juntos, sempre que possível; 3) o diagnóstico deve ser feito em um 

local privado; 4) o diagnóstico tem que ser comunicado o mais rápido possível, assim que 
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o médico suspeitar; 5) deve ser utilizada uma linguagem sensível; 6) o médico deve 

incluir os aspectos positivos da SD; 7) o médico não deve compartilhar sua opinião 

pessoal; 8) os pais deveriam receber um material impresso atualizado e 9) o médico 

deveria oferecer as informações de contato de um grupo local de apoio. (SKOTKO, 

2005). 

 

4.4.2 Planejamento familiar e relação entre os filhos (quando houver). 

 

 De todas as mães entrevistadas no presente estudo, no grupo GSDI, os filhos 

com SD eram os filhos mais novos. Essas mães afirmaram não querer mais filhos. A única 

mãe que teve um filho com desenvolvimento típico, mais novo que o filho com SD, 

relatou que a gestação do segundo filho não havia sido planejada. O que se pode perceber 

é que, na amostra estudada, nenhuma mãe planejou um filho depois de ter tido um filho 

com SD. 

 Quanto às gestações dos filhos com SD e dos filhos mais velhos, houve uma 

grande variação entre a gestação ter sido planejada ou não. A maioria das mães relataram 

ainda, que a relação entre os filhos é boa, porém já apareceram alguns problemas, 

principalmente em relação ao ciúme dos outros filhos. 

Para P1 – GSDI, a única mãe com outro filho após a filha com SD: 

“A relação deles é muito boa, é como se fosse um o anjo do outro, tá sempre ali, é 

companheiro, é amigo, é protetor, um protege o outro, desde pequenininho... A primeira 

gestação foi planejada sim, aí veio ela, a segunda não, veio sem querer, mas Deus sabe 

de tudo”. 

 “As três gestações foram planejadas sim... A relação é boa hoje, mas no começo as 

minhas filhas tinham ciúmes, sabe, porque eu saia com ele todos os dias, sempre tinha 

alguma coisa e eu dava muito mais atenção pra ele..., mas hoje a minha filha mais velha 

até faz pedagogia pra trabalhar com inclusão por causa dele”. (P2 – GSDI) 

“As gestações foram mais ou menos programadas, só a primeira que menos, pois não 

era casada ainda... A relação é boa, é tudo carinhoso e amoroso com ela, ajudam, 

cuidam, mas tem até ciúmes porque diz que nós dá mais atenção pra ela, mas é porque 

ela é pequena ainda, mas eles ficam cobrando. Até minha neta de 17 anos cobra...” (P11 

– GSDI) 
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 Em outro estudo realizado por Skotko et al. (2011), sobre a vida dos pais que 

têm filhos com SD, os autores avaliaram, entre outras coisas, a relação entre irmãos. 

Constataram que a grande maioria dos pais avaliados sentem que seus filhos sem SD têm 

um bom relacionamento com seu irmão que tem SD. A maioria dos pais também sentia 

que seus filhos sem SD são mais sensíveis e carinhosos, atribuindo esta atitude ao fato de 

terem um irmão com SD. 

 Cuskelly e Gunn (2003) afirmam que ter um irmão com SD, pode, de fato, trazer 

benefícios. Na comparação entre irmãos de pessoas com SD com o grupo controle sem 

irmão com SD, os primeiros demonstraram uma interação mais positiva, maior tolerânica 

ao diferente, mais empatia e gentileza em relação aos seus irmãos através do Inventário 

de Comportamento do Irmão.   

 Skotko et. al. realizaram também em 2011, um estudo sobre a perspectiva dos 

próprios irmãos sobre ter um irmão com SD, no qual a maioria dos irmãos de todas as 

idades amam os seus irmãos e, especialmente os mais velhos, orgulham-se dos seus 

irmãos com SD. Uma minoria destes disse se sentir triste ou sentir pena dos seus irmãos, 

sendo que os irmãos mais novos foram mais propensos a essa resposta. Uma amostra 

ainda menor, disse se sentir envergonhada em público. Mas mesmo com esses 

sentimentos, quase 100% dos irmãos disse que não trocariam o seu irmão com SD por 

um outro irmão sem SD. Os poucos que referiram desejar essa troca, estava relacionada 

a irmãos com maior dificuldade de aprendizagem. E, finalmente, todos eles 

demonstravam preocupação em relação ao seu irmão com SD. 

 Ainda referente ao último estudo de Skotko et al. (2011), uma minoria dos irmãos 

relatou que sentem que seus pais dão muito mais atenção ao seu irmão com SD e não o 

suficiente para eles próprios. Em relação a esse ponto, foi encontrada uma diferença na 

percepção das mães avaliadas no presente estudo, no qual um número relativo de mães 

relatou sentir que os outros filhos tinham ciúmes do filho com SD, principalmente pela 

atenção dada a ele. Pode-se interpretar esse fato, se não for apenas por uma alteração de 

percepção, como um sentimento de culpa das mães por saberem que dão mais atenção a 

esse filho, já que ele realmente necessita. O que pode ser observado no relato citado 

anteriormente das mães P2 – GSDI e P11 – GSDI. Outra hipótese pode ser a possível 

vergonha dos irmãos sem SD em assumirem que sentem ciúmes do irmão, porque estes, 

são conscientes de que os irmãos necessitam de mais atenção. 
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 No caso desta pesquisa, foi constada a narrativa sobre a boa relação entre os 

filhos por todos os cuidadores do grupo GSDI. O fato de não terem tido mais filhos após 

o filho com SD, foi justificado, algumas vezes, pela idade avançada, por já terem outros 

filhos mais velhos e pelo gasto financeiro que um outro filho acarretaria. 

 Em relação ao grupo GSDU, apenas quatro mães relataram querer mais filhos 

após o filho com SD, porém não concretizaram esse desejo por fatores como tentativas 

frustradas, a idade, o não querer do outro cônjuge e separação. Isso retrata que na amostra 

estudada, como um todo, poucas mães efetivamente programaram um outro filho: 

“Hoje em dia eu não planejo mais filhos, mas eu tentei bastante e tive dois abortos 

naturais e depois de muita conversa com os médicos, decidimos não tentar mais”. (P4 – 

GSDU). 

“Eu quero outro filho, mas a mãe não quer... tem a idade... mas acho que seria de 

fundamental importância, pois mesmo que a gente queira fantasiar e acreditar que ela 

seja capaz de coisas sozinha, nós temos que enfrentar a realidade que sozinha talvez ela 

não se suporte”. (P8 – GSDU) 

Entre os porquês de pais que não tiveram outro filho, apareceram dimensões como 

medo, preocupação com a situação financeira, não quererem dividir o tempo entre os 

filhos, entre outras coisas. 

“Já pensei muito sobre ter mais filhos... Ah, seria bom né?! Mas eu fiquei meio 

traumatizada e também tem a condição financeira, mas seria bom ter um irmão mais 

velho pra cuidar dele futuramente”. (P6 – GSDU) 

 “Nunca mais quis. Se eu tivesse outro eu não teria tempo pra ela e nem pra mim, já é 

difícil, pra mim a prioridade é ela, imagina ia ter que pagar pra alguém cuidar”. (P10 – 

GSDU) 

4.4.3 Preocupação com o futuro do filho com SD e ausência dos pais 

 Uma preocupação que sempre existiu em pais de pessoas com alguma doença 

crônica ou distúrbio do desenvolvimento é: o que será do meu filho quando eu morrer? 

Quem cuidará dele? Atualmente, esta preocupação tem aumentado ainda mais e está entre 

as principais de muitos pais. Essa preocupação maior, é devida ao aumento da expectativa 

de vida de pessoas com SD. No passado, esses indivíduos não ultrapassavam a idade 

adulta, devido a complicações que apresentavam (e que continuam apresentando) e se 
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agravavam no decorrer da vida. Todavia, com o advento da ciência, tecnologia e os 

avanços da medicina, a longevidade dessas pessoas aumentou consideravelmente.  

A perda dos pais, pelos filhos, é algo natural considerando-se o ciclo da vida e o 

envelhecimento. Porém, para pais que têm um filho com SD ou com outra deficiência, a 

imaginação sobre essa situação pode gerar angústias e desassossego pela preocupação 

com a dependência do filho e quem cuidará de seu filho na sua ausência.  

No artigo escrito por Couto et.al. (2007), eles afirmam que poucas pessoas com 

SD conseguem realmente ter uma vida independente. Assim, embora recentemente a 

longevidade seja uma característica notada entre o grupo de pessoas com SD, muitas delas 

estão envelhecendo sem condições de poder dar conta de si mesmas e dependem de 

familiares para sua sobrevivência física, emocional e financeira. 

Na pesquisa atual, todos os cuidadores demonstram preocupação com o futuro de 

seus filhos ou quando da falta deles. Um cuidado neste trabalho foi pertinente à amostra 

de pais com adolescentes, cujos os filhos e os pais, já estão mais velhos. Esse é o ponto 

em que um irmão, com desenvolvimento típico, poderia fazer diferença. Porque pais que 

possuem mais filhos, apresentam alguma segurança, por menor que seja, quando 

comparados a pais com filhos únicos. Mesmo que a presença de um irmão não seja 

garantia para eles de que haverá alguém para cuidar de seus filhos. Percebe-se uma 

pequena diferença e segurança nos relatos de pais com mais filhos, porém isso não foi o 

suficiente para que houvesse diferença estatística significante na qualidade de vida e 

sobrecarga entre os grupos.  

“Olha eu ensino ele pra ele ser independente, mas o problema dele é que ele é muito 

ingênuo, ele acha que as pessoas da rua são iguais as pessoas de casa... Eu acho que 

minhas filhas cuidariam dele, mas o problema é que quando eu deixo ele com as irmãs 

hoje, ele fica emburrado, sabe, ele não pede as coisas se ele quer alguma coisa, ele não 

fica à vontade... Eu não sei se ele vai se cuidar direito e é a minha maior preocupação 

porque a gente não tá aqui pra sempre”. (P2 – GSDI) 

“Meus outros filhos falam que eu sou egoísta, porque eu falo que quero que quando eu 

for, ele vá comigo, e quando ele for, eu vá com ele. Porque falar que eu cuido e eu amo, 

é fácil, mas cada um cuida do seu jeito né?! E pra tudo na vida tem que ter horário e 

controle... às vezes eu chego em casa quando saio sozinha e pergunto se ele bebeu água 
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e não, foi o dia inteiro de coca cola e suco, você acredita”?! (P14 – GSDI) 

“Imagino que ele vá sobreviver sem mim, que ele vá arrumar uma esposa, vá arrumar 

um emprego e vai continuar sendo um orgulho... E eu ensino o irmão a cuidar dele, se 

um dia eu vier a faltar, que um tenha o outro”. (P4 – GSDI) 

Voltando para o estudo realizado por Cuskelly e Gunn (2003), as autoras 

mencionam que, quando os pais planejam o futuro do filho com DI após as suas mortes, 

na maioria das vezes, esse planejamento associará um irmão como sucessor dos cuidados. 

Ainda declaram que relacionamentos entre irmãos com SD têm implicações a longo 

prazo. Nos achados do estudo mencionam que, normalmente, o ônus dos cuidados dos 

irmãos com SD recaiam sobre os irmãos primogênitos, pois normalmente esses irmãos 

mais velhos assumem mais responsabilidade doméstica, como seus pares sem irmãos com 

SD. 

 Os dados do presente estudo, combinados com a literatura consultada, indicam 

que ter outros filhos não garante cuidados ao irmão com deficiência, mas pode trazer uma 

segurança maior aos pais, supondo que, pelo menos algum auxílio essa pessoa terá. De 

acordo com os relatos, as mães que têm mais filhos, falam do possível cuidado dos 

irmãos, mas nenhuma demonstra estar tão confiante.  

Essa é uma situação que piora no relato apresentado no GSDU, uma vez que, 

conforme os relatos que estão destacados a seguir, muitos cuidadores dizem ser este um 

assunto muito angustiante, preocupante e preferem não pensar sobre. Como consequência 

da falta de algum possível cuidado, muitos pais falam sobre a tentativa de criar os filhos 

o mais independente possível. Esse foi o momento da entrevista onde a relação com a 

religião se tornou mais evidente, com verbalizações sobre a fé. 

“Não penso nisso não, não consigo nem pensar, não tem ninguém, nem o pai... Sou só 

eu e isso me aflige muito, mas tenho que confiar em Deus” (P1– GSDU) 

“Eu preparo a minha filha para o mundo. Tento dar todas as oportunidades para ela... 

É isso o que eu posso fazer por ela... Eu não penso muito quando eu não estiver aqui, o 

futuro a Deus pertence” (P3– GSDU) 

“Se eu não tiver mais aqui eu não sei, só sei que seria muito complicado, percebi isso 
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agora com a morte do meu marido e comecei a perceber que preciso começar a pensar 

nisso, mas estou muito sentimental pra pensar agora, na verdade. Muito difícil” (P5– 

GSDU) 

“Quero que ele seja o mais independente possível, mas sei que ele vai sempre precisar 

de alguém. Se não tivermos mais aqui, eu sofro com isso desde que ele nasceu, me 

preocupo muito com isso e nunca tenho uma solução”. (P6– GSDU) 

“Imagino um futuro bom, tranquilo, mas se eu não tiver vai ser difícil, isso me pega 

muito. O que mais me pega na vida é isso, e se ela não tiver nem o pai e nem eu? Acho 

que ela se acaba, não vive nem 1 mês...” (P11 – GSDU) 

No artigo escrito por Rosa et al. em 2015, cujo o título é ‘Com quem ficará meu 

filho? Uma preocupação dos pais que estão envelhecendo e não têm com quem deixar 

seus filhos com SD, que também estão envelhecendo’, os autores avaliaram 

qualitativamente algumas famílias e obtiveram relatos sobre uma demora na aceitação do 

fato que as pessoas com SD envelheciam, e que a impossibilidade de dar um certo grau 

de independência para que pudessem ter mais autonomia e liberdade a esses filhos os 

angustiam ainda mais. O estudo identificou a solidão e a culpa como sentimentos 

recorrentes entre as famílias, pois seus filhos dependentes exigem muita dedicação e estes 

se sentem culpados só de imaginar que tamanha responsabilidade possa recair sobre os 

outros filhos. 

Essa situação pôde ser verificada no relato a seguir da mãe P10 – GSDU, que diz 

que nunca pensou em jogar a sua responsabilidade em um filho que nem existe ainda. Os 

autores, mostraram também que as famílias tinham uma preocupação sobre a possível 

sobrecarga dos outros filhos, caso esta fosse a solução, e seria a transição e adaptação dos 

irmãos sem sua presença, o que vimos no presente estudo no relato anterior da mãe P2- 

GSDI. 

“Sabe de uma coisa, eu vou é cuidar da minha filha, já me perguntaram o que vai 

acontecer o dia que eu faltar, e eu penso: eu vou ter que ter outro filho pra jogar a 

responsabilidade dela em outro filho? A minha família tem 8 irmãos, eles que decidam 

quem fica. Não vou ter um filho para nascer já com essa responsabilidade, e isso não é 

garantia nenhuma. Você já sabe que ninguém quer cuidar mesmo e eu não sei quem vai 

primeiro se é eu ou ela, o amanhã pertence a Deus e não a mim” (P10– GSDU) 
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 Nunes e Dupas (2011) também discutem sobre essa preocupação de pais sobre o 

futuro do filho, e afirmam que em estudos realizados com irmãos, normalmente eles se 

responsabilizam pelo irmão com SD, em caso de necessidade. Uma outra estratégia 

apontada pelos pais refere-se a deixar um suporte financeiro para o filho poder usufruir 

depois que eles morrerem, mas há a preocupação em atingir este objetivo diante da 

situação econômica atual. Complementam o estudo relatando a importância da religião e 

espiritualidade como apoio para os familiares sendo fonte de conforto e esperança. 

O que também foi observado no presente estudo, nos trechos apresentados 

anteriormente (P1 – GSDU, P3 – GSDU e P10 – GSDU), foi que o momento em que os 

pais mais falaram sobre religiosidade esteve associado às abordagens sobre as 

preocupações com o futuro do filho com SD. 

 A crença em alguma religião ou espiritualidade podem proporcionar maior 

tranquilidade às pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade ou doença. 

Normalmente ocorre através de orações e a crença em uma força superior. No estudo de 

Paiva (2007), cujo o título é “Religião, enfrentamento e cura: perspectivas psicológicas”, 

o autor sustenta que, frequentemente, as urgências pessoais ou situacionais são 

enfrentadas pelas pessoas, ao menos em parte, com o recurso religioso de orações, 

promessas, peregrinações, exercícios ascéticos e ações rituais, conforme as várias 

religiões, inclusive cristãs. 

Em um artigo realizado sobre a experiência de homens taiwaneses de cuidar de 

seus irmãos com SD, Kuo (2014) refere que assumir a responsabilidade pelo cuidado do 

irmão foi o tema mais abordado entre os indivíduos avaliados. Nesse caso, há um grande 

impacto cultural, pois, os irmãos homens, são os cuidadores óbvios dos irmãos com SD, 

principalmente irmãos mais velhos, e essa responsabilidade apareceu como indiscutível 

nessa população. Quase todos os participantes mencionaram o caos que eles 

experimentaram durante a fase de transferência para o papel como cuidador principal, 

principalmente pela falta de familiaridade com o papel. As diferenças culturais com a 

cultura do ocidente ficam claras nesse artigo, no qual a cultura ocidental, na maioria das 

vezes, atribui o papel de cuidador às mulheres. Isolando as diferenças culturais, um fator 

importante a se pensar sobre o estudo de Kuo, seria, como melhorar o processo de 

transferência para o papel do cuidador principal. A autora afirma que os pais precisam 
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envolver os filhos, prováveis cuidadores, na vida de seus filhos com SD, pois isso 

aumentará a capacidade e a competência dos irmãos para fornecer cuidados e ajuda 

adequados.  

Esse último artigo traz reflexões para além do problema de quem cuidará do 

indivíduo com SD no futuro, ou seja, como esse novo cuidador deveria ser preparado para 

isso, como será a transferência desse cuidado e, a implícita responsabilidade herdada por 

esta pessoa, muitas vezes sem estar preparada para tal papel. Essa preocupação apareceu 

algumas vezes com as mães no presente estudo, mas poucas foram as que demonstram 

preocupação com o possível filho cuidador, mas apenas com o filho com SD. Todavia, de 

acordo com Ardore e Regen (2014), o irmão da pessoa com deficiência pode apresentar 

ao longo de sua vida sentimentos e reações como ciúme, inveja, raiva, orgulho, culpa, 

vergonha, tristeza, preocupação, solidão, negação e ainda ter a percepção de 

superproteção por parte dos pais. A preocupação com o futuro pode se tornar menos se 

pais e filhos puderem conversar sobre o assunto e tentar estabelecer um projeto de vida. 

As autoras ainda ressaltam que questões do tipo “quem cuidará do meu irmão quando 

meus pais morrerem?” surgem para os irmãos, mas os mesmos têm certo receio em 

conversar com os pais sobre isso. 

Muito embora o cuidado desse indivíduo recaia para algum familiar próximo, 

existem algumas famílias que não têm com quem contar, ou não confiam na certeza desse 

cuidado. Esse é uma condição importante a ser pensada. Pinto e Sinson, realizaram em 

2012, um estudo sobre Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil: Sumário 

da Legislação. Afirmam que na Constituição de 1988, a saúde e a educação são entendidas 

como direito de todos e dever do Estado. Nela, o apoio aos idosos passa explicitamente a 

ser dever da família, do Estado e da sociedade. Na prática, porém, a família continuou 

sendo a principal responsável por este apoio. Mas fica aqui uma indagação: e quando a 

família não está mais apta para fornecer esse apoio?  

Rosa et al. (2015) sustentam que, embora a legislação brasileira estabeleça que o 

cuidado dos membros dependentes deva ser responsabilidade das famílias, esta situação 

deve ser repensada na medida em que os familiares possam vir a falecer antes, e que não 

tenham o apoio de outros familiares para assumirem a tutela. Diante desse contexto, uma 

das alternativas de cuidados não-familiares existentes, poderia recair sobre as instituições 

de longa permanência para idosos, sejam públicas ou privadas. No entanto, não é uma 
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prática comum na sociedade brasileira, principalmente quando pensamos em idosos com 

alguma deficiência. Portanto, é necessário discutir, de forma participativa, as estratégias 

necessárias para o desenvolvimento de sistemas articulados de cuidados de longo prazo, 

que deveriam ser um compromisso mais claro nas políticas públicas na sociedade 

brasileira com os deficientes. (CAMARANO, KANSO, 2010).  

Os discursos relatados no estudo atual, corroboram com a literatura pesquisada 

quando se analisa sobre o envelhecimento dessa população, ou sobre os sentimentos e 

preocupações desses pais. Esses trabalhos abordam o fato de quem dará continuidade ao 

suporte dos seus filhos quando eles vierem a faltar, porém, infelizmente, não concluem 

com sugestões ou soluções sobre o que fazer quando isso ocorrer. Rosa et al. (2015) 

complementam que muitos familiares ainda demoram para aceitar o fato de que pessoas 

com SD envelhecem, e que os pais se sentem culpados só de imaginar o tamanho da 

responsabilidade que possa recair sobre os outros filhos e/ou familiares, já que os filhos 

dependentes exigem muita dedicação. Fato esse que relatado anteriormente pela mãe P10 

– GSDU e já discutido aqui algumas vezes. 

Os serviços residenciais terapêuticos, também conhecidos como residências 

terapêuticas ou moradia assistida, foram instituídos pela portaria número 106, de 11 de 

fevereiro de 2000 pelo Ministério da Saúde tendo em vista a necessidade da reestruturação 

do modelo de atenção à pessoa com transtornos mentais, porém o que é verificado na 

própria portaria é a exclusividade a pessoas com transtorno mental, o que não abrange 

pessoas com DI e/ou deficiência física.  

Focada para a população com SD, é verificado esse tipo de moradia ou assistência 

somente através de algumas ONGs que oferecem esse acolhimento institucional ou 

entidades particulares com ou sem fins lucrativos. 

A lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), no capítulo cinco, 

referente ao direito à moradia, diz no artigo 31:  

“A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural 

ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia 

para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva”. 
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“§ 1o O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a 

criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com 

deficiência”. 

“§ 2o A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no 

âmbito do Sus à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha 

de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou 

rompidos”. 

De acordo com o que é verificado na prática e nos relatos de muitos dos genitores 

entrevistados nessa pesquisa, a legislação existente nem sempre é cumprida. 

4.4.4. Sentimento e percepção dos pais sobre o filho com SD 

 Foi observada concordância para esta categoria entre a amostra avaliada nos dois 

grupos. Essa uniformidade se apresenta, principalmente, em relação ao sentimento dos 

cuidadores sobre: a capacidade de cuidarem de um filho com SD, a realização pessoal, a 

escolha e presente de Deus, o amor sentido e recebido, a proteção, e ao orgulho dos filhos 

com SD. São poucas as mães que discursam sobre a sobrecarga ou pressão do cuidar. 

 Como já foi dito anteriormente, o momento do diagnóstico ou nascimento de uma 

criança com SD pode ser um fator traumático na vida dos casais e familiares. Porém, o 

que foi notado neste estudo, é que depois do choque inicial, os cuidadores assumem a sua 

criança e toda a bagagem que vier junto com ela, de modo incondicional. Isso se dá pelo 

fato de serem mãe ou pai, e do vínculo e dependência que existe nessa relação. A 

facilidade com que cada mãe irá passar por esse processo, dependerá da sua filosofia de 

vida, das suas crenças, da sua harmonia psíquica, equilíbrio emocional e do apoio social 

com o qual interage.  

Na pesquisa atual, os cuidadores avaliados, por serem pais de adolescentes, já 

tiveram tempo suficiente para ultrapassar as barreiras e momentos mais difíceis logo após 

o choque inicial. Essas observações, aparecem bem marcadas nos relatos a seguir: 

 “Ah me sinto muito bem, se Deus me deu é porque tenho capacidade de cuidar, então é 

ótimo porque ela é uma criança carinhosa e é saudável e eu me sinto muito capaz...” (P1 

– GSDI) 
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“Me sinto feliz, eu ganhei um presente de Deus. Um dia eu pedi pra Deus um amor puro 

e verdadeiro e ele me deu meu filho... Eu lembrei disso outro dia. Ele é uma benção pra 

tudo, e tudo é só comigo”. (P14 – GSDI) 

“Sinto que eu sou uma pessoa iluminada e capaz, tenho nele um companheiro pra vida 

toda, amoroso e alegre”. (P6 – GSDU) 

 Seguindo por esse caminho, um ponto importante para discussão, são as 

estratégias de coping, que é procedente do idioma inglês e significa, enfrentar, lidar, 

lutar, e que pode ser também as estratégias de enfrentamento que esses pais têm para 

suportar uma situação indesejada. Serra (1988) afirma que os esforços de coping, 

centram-se no futuro, de forma a que o indivíduo consiga manter o seu estatuto ou 

neutralize os efeitos maléficos da situação. Mas que podem também ser dirigidas no 

presente, em termos de tolerância ou de reinterpretação do mal acontecido.  

Com isso, é observado que algumas famílias têm mais facilidade em se adaptar 

a situações do que outras, muitas vezes mais vulneráveis. Essa diferença depende do 

nível de resiliência familiar.  

No estudo de Rooke e Pereira-Silva (2016) as autoras afirmam que a DI ou a SD 

não podem ser consideradas como sinônimos de sofrimento, tristeza, depressão, estresse 

e isolamento social, conforme a literatura de décadas passadas apontava. Complementam 

dizendo que, apesar dos relatos indicarem a SD como sendo um evento ruim, a reação das 

famílias ao diagnóstico teve mais impactos positivos do que negativos. Em relação aos 

indicativos de resiliência familiar, os resultados apontaram para o fato dessas famílias, 

diante de problemas, se organizarem de maneira em que há a união, diálogos frequentes 

com todos os membros e cooperação, havendo, portanto, estreitamento dos vínculos/laços 

entre os membros e a adoção de uma perspectiva positiva. 

 No presente estudo, não foi dirigido o foco para as estratégias de enfrentamento 

propriamente dita que cada família teve para encarar a situação de uma forma mais 

acolhedora, porém com os relatos obtidos, foi observado que a maior estratégia utilizada 

foi realmente o amor que uma mãe tem por um filho, o carinho recebido e a crença 

dessas famílias.  

“Eu já ouvi muita coisa, como, ah, você foi escolhida por Deus, não é qualquer um que 

consegue ter essa responsabilidade e já ouvi também que eu tava pagando todos os 
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meus pecados. Mas eu acho assim, se eu tive ele, eu tenho como um aprendizado na 

minha vida e me sinto feliz porque ele é muito amoroso. Quando eu tô triste, ele me 

abraça, me beija, fala que vai passar e fala: mamãe, você é a minha vida”. (P2 – GSDI) 

“Me sinto muito especial por ter capacidade, porque vejo mãe que abandona e eu não 

tive rejeição pelo meu filho, sou apaixonada por ele e até deixo a desejar com a minha 

outra filha, eu sinto isso, e quero mudar, mas é muito difícil”. (P9 – GSDI) 

“Me sinto especial, tenho muita capacidade e paciência e as vezes acho que protejo ele 

demais. Mas é que ele tá sempre ali comigo, é carinhoso, e isso me dá segurança de 

que ele não vai se envolver com as coisas erradas, é bem pior ter um filho drogado do 

que um filho com o problema do meu”. (P12 – GSDI) 

 “Eu tenho orgulho em ter uma filha como ela, sabe por que? Porque hoje tá difícil e 

essa menina não me dá trabalho nenhum, é muito amorosa e companheira (choro) ”. 

(P10 – GSDU). 

 Outro ponto importante notado no presente estudo foi o apego acentuado entre 

os genitores e seus filhos, o que é, sem dúvida, genuíno pela natureza dessa relação, 

mas que pode ser amplificado, neste caso, pela culpa da deficiência, pelo remorso do 

sentimento de tristeza no momento da identificação da cromossomopatia e pela 

proximidade no cuidado diário e intenso, além da responsabilidade e dependência. 

  

4.4.5 Sentimentos negativos e dificuldades 

 Ao final das entrevistas, a autora percebeu que os pais não haviam relatado sobre 

sentimentos ou fatores negativos em relação ao filho com SD. Não transpareceram isso 

nos questionários nem nos relatos das entrevistas. Mesmo por muitas vezes, durante a 

explicação do trabalho em um momento informal, eles relatarem se sentirem 

sobrecarregados. Assim, a autora, fez uma pergunta mais objetiva sobre algum 

sentimento negativo em relação ao cuidar de filhos com SD e consequentemente mais 

dependentes. As respostas veremos nos relatos a seguir: 

“Me sinto cobrada e é muito difícil porque o preconceito é muito grande e eu sinto isso. 

Por que você tem medo do que não conhece e eu não posso julgar as pessoas porque 

eu também era assim. As pessoas já olham com pena ou julgando, tipo assim, será que 
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vai dar em alguma coisa? O mundo é cruel”. (P4 – GSDI) 

“A falta de pessoas preparadas, acho que principalmente nas escolas... Tem muito 

preconceito e parece que eles já nascem com um prognóstico de ser um problema”. (P6 

– GSDU) 

Buscaglia (1983), em seu livro intitulado Os deficientes e seus pais, discorre sobre 

o assunto da deficiência congênita ou adquirida, lembrando que ninguém está livre de 

uma possível deficiência irreparável. O que todas essas pessoas e suas famílias têm em 

comum é o confronto com uma realidade nova, inesperada e possivelmente devastadora. 

Complementa ainda que uma deficiência nunca é desejável e quase sempre causará 

sofrimento, desconforto, embaraço, lágrimas, confusão e muito tempo e dinheiro. Porém, 

embora possam não se dar conta disso, a pessoa que tem alguma deficiência que a 

incapacita, será menos limitada pela deficiência do que pela atitude da sociedade em 

relação a ela. Ou seja, é a sociedade, na maior parte das vezes, que definirá a deficiência 

como uma incapacidade, e é o indivíduo que sofrerá as consequências de tal definição. 

Continuando o pensamento, o autor afirma que a criança que possui uma 

deficiência física ou intelectual em nossa sociedade não é incapaz, apenas deficiente. Mas 

que são as pessoas em volta, mesmo as mais próximas e bem-intencionadas, se 

encarregarão de convencer essas pessoas, ou de ajudá-las a aprenderem, de que são 

incapazes. Isso ocorre pelo medo, ignorância, apreensão e preconceitos. 

O preconceito social existe, e é escancarado na sociedade diariamente. Seja pela 

raça, cor, condição econômica, religião e até mesmo opinião política. No caso de 

preconceitos com pessoas deficientes não é diferente, o que foi observado no relato das 

mães P4 – GSDI e P6 – GSDU e com certeza em milhares de famílias que sofrem com 

isso diariamente. Assim, muitas famílias se limitam as suas casas e refugiam –se nelas 

próprias, limitando mais ainda o desenvolvimento físico, social, emocional e psíquico das 

pessoas com deficiência. Souza e Boemer (2003), em seu estudo, relatam que  

(...) as atitudes de preconceito e discriminações sociais frente à 

deficiência provocam nos pais uma auto-reflexão sobre as 

dificuldades de ser-com-o-filho-com-deficiência nos dias atuais, bem 

como as atitudes e pensamentos antes de serem acometidos por esta 

facticidade, trazendo temor pelo filho, prevendo as dificuldades que 

ele terá no futuro (p. 212). 
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Outras variáveis que apareceram durante os relatos a seguir foram sobre cansaço 

e dedicação. Apesar do presente estudo não ter tido um resultado estatisticamente 

significante em alta sobrecarga e baixa QV desses pais, e ter tido poucos relatos sobre o 

cansaço do cuidar, é muito comum na literatura que pais de pessoas que necessitam de 

cuidado extra, tenham uma menor QV e maior estresse. Um ponto usual na literatura, que 

pode ser verificado nesse estudo, é a vantagem da SD em relação a outras doenças ou 

síndromes, isso se dá muito provavelmente por ser uma condição comum, 

consequentemente mais conhecida e, por, como visto bastante nos relatos das mães, serem 

filhos muito carinhosos, amorosos e preocupados.  

“Às vezes eu sinto um pouco de cansaço, porque você tem que ter mais 

responsabilidade pelo fato dele ser especial, tudo é eu que tenho que estar lá para 

resolver”. (P12 – GSDI) 

 “Um filho com SD exige mais dedicação pois precisa de mais empenho e estimulação 

precoce e com um resultado que nunca sabemos o que vai ser. É uma rotina diária e 

cansativa. Para a gente e para eles”. (P5 – GSDU)  

“Ah, demanda muito do nosso tempo, mais do que o normal”. (P4 – GSDU). 

Oliveira e Limonge (2011), relatam que alguns pesquisadores mencionam 

algumas vantagens que podem favorecer a SD em relação aos outros diagnósticos, 

incluindo fatores como: reconhecimento do quadro e diagnóstico precoce; ter origem 

cromossômica, que seria fator externo aos pais; ter ampla prevalência, sendo de 

acontecimentos e reconhecimento comum; ter desenvolvimento lento, que permitiria 

maior tempo de adaptação às modificações no comportamento e por seu curso ser 

previsível. 

Corrice e Glidden (2009) realizaram um estudo cujo título é: “A vantagem da 

SD: Fato ou ficção? ” E afirmam que a chamada vantagem da SD foi estuda por diversos 

pesquisadores, os quais mostraram evidências de que essas mães sofrem menos 

depressão, menor fardo e estresse do que mães de filhos com DI de outra etiologia. 

Relatam também sobre o impacto positivo nos relacionamentos dos pais, já que a taxa 

de divórcios dessas famílias é mais baixa do que em famílias com outra deficiência, e 

um melhor relacionamento entre irmãos. E os achados mais salientes entre o grupo de 
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56 mães com SD e 64 mães de filhos com alguma outra deficiência, indicaram que as 

diferenças de grupos de diagnóstico na idade materna e no comportamento adaptativo 

da criança contribuem para a vantagem da SD. 

4.4.6 Considerações acerca da QV, Sobrecarga e Perspectivas de Futuro 

O grupo de cuidadores participantes do estudo foi composto por 25 pessoas, em 

sua maioria mães, que responderam aos questionários padronizados (WHOQOL– Bref, 

ZBI e ABEP). Além disso, dispuseram-se a participar de uma entrevista 

semiestruturada, possibilitando ampla coleta de dados, de caráter qualitativo e 

quantitativo. Foi possível assim, reunir informações diversas para gerar um retrato da 

população estudada, compreendendo suas concepções, preocupações e avaliações 

pessoais sobre sobrecarga e QV. 

Os dados aqui apresentados, seja a partir de escores e tratamento estatístico, ou 

por meio de relatos verbais, mostraram-se complementares e servem como base para 

reflexões acerca do planejamento familiar e do conhecimento sobre as preocupações dos 

pais sobre seus filhos com SD. As hipóteses preliminares do estudo não foram 

confirmadas, uma vez que não foi constatada, de modo efetivo, menor sobrecarga e 

melhor QV para pais com mais de um filhos, quando comparados àqueles com filhos 

únicos com SD.  Algumas diferenças pontuais foram observadas, porém não suficientes 

para afirmar tal hipótese.  

Pode-se observar que os dados qualitativos deixaram vir à tona preocupações nem 

sempre constatadas a partir das respostas obtidas por questionários, a exemplo dos relatos 

sobre os cuidados com o filho com SD e o planejamento sobre seu futuro e o papel do 

irmão. As informações colhidas não foram discrepantes para as duas formas de coleta de 

dados, sendo este um ponto favorável do estudo.  

Porém, os grupos aqui compostos representam uma amostra pequena dessas 

famílias, podendo não retratar a realidade de outros grupos. Uma limitação encontrada e 

que poderia, talvez, resultar em alguma diferença, foi a utilização de um questionário de 

sobrecarga utilizado tanto para cuidadores formais, quanto para cuidadores informais. 

Estudos que tenham o foco na relação mãe-filho ou pai-filho devem ser realizados e 

outros instrumentos devem ser também testados, a fim de promover maior conhecimento 

sobre as necessidades dessas famílias e suas formas de enfrentamento. 
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5. CONCLUSÃO 

Foi possível avaliar e discutir, a partir dos dados obtidos com o grupo estudado, sobre 

a presença dos irmãos na família de um jovem com SD. A combinação de dados 

quantitativos e qualitativos permitiu que os resultados pudessem retratar os escores de 

instrumentos padronizados e que, o fenômeno estudado pudesse também ser 

compreendido por meio do relato verbal dos principais envolvidos.  

Conclui-se que a presença de irmãos com desenvolvimento típico pode mudar a 

estrutura e a dinâmica familiar, porém, não de forma a influenciar uma melhor QV ou 

menor sobrecarga, já que, para a amostra estudada, ambos os grupos apresentaram 

sobrecarga moderada e QV regular para a maioria das famílias. Muitos dos entrevistados 

relataram sentir-se muito sobrecarregados, informalmente, antes do início da entrevista, 

porém, ao responder o questionário na sequência dessa fala, não apresentaram escores 

com os mesmos indicativos.  

Não foi observada influência do grau de instrução, estado civil, atividade laboral 

remunerada ou nível socioeconômico, na sobrecarga e QV dos grupos estudados. 

Nas entrevistas semiestruturadas, os pais demonstraram que o momento do 

diagnóstico foi o momento mais duro e difícil de enfrentar e, todos os pais, apresentam 

preocupação com o futuro do filho quando na sua ausência. Todavia, observou-se que o 

comportamento resiliente, a religiosidade e o amor incondicional materno foram 

evidenciados para a amostra estudada, sendo fundamental a continuidade dos estudos 

nesse campo para que cada vez mais possam ser conhecidas as necessidades de apoio às 

famílias que têm filhos com SD, do ponto de vista terapêutico, educacional e das políticas 

públicas de apoio às pessoas com necessidades especiais. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido – Sujeito de pesquisa 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

SUJEITO DE PESQUISA 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa, “Qualidade de vida 

de pais de adolescentes com síndrome de Down: Irmãos podem fazer a diferença?”, que 

se propõe avaliar a influência da presença de irmãos sem diagnósticos neurológicos na 

qualidade de vida de pais de adolescentes com síndrome de Down e identificar outros 

fatores que podem influenciar a qualidade de vida desses pais.  Os dados para o estudo 

serão coletados por meio do preenchimento de uma ficha de identificação, com a 

utilização do instrumento WHOQOL Bref, a Escala Zarit Burden Interview, e para 

classificação do nível socioeconômico o Critério de Classificação Econômica Brasil. Os 

instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os 

instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos 

aos participantes, tais como apresentar cansaço ou desinteresse pela atividade proposta, 

porém poderão retirar-se do estudo a qualquer momento sem prejuízo algum para a 

continuidade de seu tratamento terapêutico e/ou educacional.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do 

estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações 

coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o 

sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado 

o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa 

informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, 

e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

 

Nome do Sujeito de Pesquisa: 

 

 

Assinatura Sujeito de Pesquisa: 
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Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 

qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim 

como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

 

 

São Paulo,           de                                 de           

 

 

 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável: Roberta Pasqualucci Ronca 

 

 

 

Nome e assinatura do Orientador: Silvana Maria Blascovi-Assis 

 

 

 

Nome da Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

Endereço: Rua da Consolação, 896, prédio 28. 

Telefone e e-mail para contato: (11) 99156-9572 / roronca7@gmail.com 
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Anexo 2 – Termos de consentimento livre e esclarecido - Instituição 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

INSTITUIÇÃO 

Gostaríamos de convidar a sua Instituição a participar do projeto de pesquisa, 

“Qualidade de vida de pais de adolescentes com síndrome de Down: Irmãos podem fazer 

a diferença?”,  que se propõe avaliar a influência da presença de irmãos sem diagnósticos 

neurológicos na qualidade de vida de pais de adolescentes com síndrome de Down e 

identificar outros fatores que podem influenciar a qualidade de vida desses pais Os dados 

para o estudo serão coletados por meio do preenchimento de uma ficha de identificação, 

com a utilização do instrumento WHOQOL Bref, a Escala Zarit Burden Interview, e para 

classificação do nível socioeconômico o Critério de Classificação Econômica Brasil.  Os 

instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os 

instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos 

aos participantes tais como apresentar cansaço ou desinteresse pela atividade proposta, 

porém poderão retirar-se do estudo a qualquer momento sem prejuízo algum para a 

continuidade de seu tratamento terapêutico e/ou educacional. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao 

Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço 

abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de 

outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 

Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta 

de dados. 

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos 

da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 

1º andar. Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta 

Instituição para o contato com os Sujeitos de Pesquisa. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição 

e dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito 

de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. 
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Nome do Representante Legal da Instituição: 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Instituição: 

 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem 

realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da 

pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas 

apresentadas. 

 

 

São Paulo,      de                        de        . 
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Anexo 3 – WHOQOL–Bref 

(The WHOQOL group; tradução para o português: Fleck et al. 2000) 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 

saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não 

tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as 

alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira 

escolha.  

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós 

estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas 

últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão 

poderia ser: 

 Nada Muito 

pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 

que necessita? 

1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros 

o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o 

número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo. 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 

 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece 

a melhor resposta. 
 

  Muito 

ruim 

Ruim Nem ruim 

nem boa 

Boa Muito 

boa 

1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 1 2 3 4 5 

 
  Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

2 Quão satisfeito (a) você 

está com a sua saúde? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 

últimas duas semanas. 

  Nada Muito 

pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

3 Em que medida você acha que sua dor 

(física) impede você de fazer o que 

você precisa? 

1 2 3 4 5 

4 O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua vida 

diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 Em que medida você acha que a sua 

vida tem sentido? 

1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 

8 Quão seguro(a) você se sente em sua 

vida diária? 

1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o seu ambiente físico 

(clima, barulho, poluição, atrativos)? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é 

capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 
 

  Nada Muito 

pouco 

Médio Muito Completamente 

10 Você tem energia suficiente para seu dia-

a-dia? 

1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar sua aparência 

física? 

1 2 3 4 5 

12 Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 Quão disponíveis para você estão as 

informações que precisa no seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

14 Em que medida você tem oportunidades 

de atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a 

respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
 

  Muito 

ruim 

Ruim Nem ruim 

nem boa 

Bom Muito 

bom 

15 Quão bem você é capaz de se 

locomover? 

1 2 3 4 5 

 

  Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) você 

está com o seu sono? 
1 2 3 4 5 
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17 
Quão satisfeito(a) você 

está com sua 

capacidade de 

desempenhar as 

atividades do seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

18 
Quão satisfeito(a) você 

está com sua capacidade 

para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) você 

está consigo mesmo? 
1 2 3 4 5 

20 
Quão satisfeito(a) você 

está com suas 

relações pessoais 

(amigos, parentes, 

conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) você 

está com sua vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

22 
Quão satisfeito(a) você 

está com o apoio que 

você recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 
Quão satisfeito(a) você 

está com as condições do 

local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 
Quão satisfeito(a) você 

está com o seu acesso 

aos serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito(a) você 

está com o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 

certas coisas nas últimas duas semanas. 
 

  Nunca Algumas 

vezes 

Frequentemente Muito 

frequentemente 

Sempre 

26 Com que freqüência você 

tem sentimentos negativos 

tais como mau humor, 

desespero, ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?............................................................ 

 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?............................................ 

 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

 

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Anexo 4 - Zarit Caregiver Burden Interview 

(Zarit & Zarit, 1987; tradução para o português: Scazufca, 2002) 

INSTRUÇOES 

A seguir encontra-se uma lista de afirmativas que reflete como as pessoas algumas vezes 

sentem-se quando cuidam de outra pessoa. Depois de cada afirmativa, indique com que 

frequência o Sr/Sra se sente daquela maneira (nunca=0, raramente=1, algumas vezes=2, 

frequentemente=3, ou sempre=4). Não existem respostas certas ou erradas. 

1. Você sente que seu familiar pede mais ajuda do que ele/ela realmente precisa? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

2. Você sente que não tem tempo suficiente para você devido ao tempo que você dedica 

ao seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

3. Você se sente estressado dividindo-se entre tomar conta do seu familiar e assumindo 

suas responsabilidades para sua família ou trabalho? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

4. Você se sente envergonhado com o comportamento do seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

5. Você se sente irritado quando está próximo do seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

6. Você sente que seu familiar frequentemente afeta negativamente seu relacionamento 

com outros membros da família ou amigos? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

7. Você tem medo do que possa acontecer com seu familiar no futuro? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

8. Você sente que seu familiar depende de você? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

9. Você se sente estressado quando está próximo do seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

10. Você sente que sua saúde foi prejudicada devido à sua dedicação ao seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

11. Você sente que não tem tanta privacidade como gostaria por causa do seu familiar? 
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0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

12. Você sente que sua vida social foi prejudicada por causa dos cuidados com o seu 

familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

13. Você se sente desconfortável em receber amigos em casa devido ao seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

14. Você sente que seu familiar parece esperar que você cuide dele(a) como se você fosse 

o único(a) de quem ele(a) pudesse depender? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

15. Você sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar de seu familiar, além de suas 

outras despesas? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

16. Você sente que não vai mais ser capaz de cuidar de seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

17. Você sente que perdeu o controle da sua vida desde que seu familiar adoeceu? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

18. Você gostaria de transferir o cuidado de seu familiar para outra pessoa? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

19. Você sente-se incerto/inseguro acerca do que fazer com o seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

20. Você sente que deveria estar fazendo mais por seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

21. Você acha que poderia fazer um trabalho melhor no cuidado com seu familiar? 

0. nunca 1. Raramente 2. Algumas vezes 3. Muito frequentemente 4. Quase sempre 

22. De maneira geral, o quão sobrecarregado você se sente cuidando do seu familiar? 

0. Nada 1. Pouco 2. Moderadamente 3. Muito 4. Extremamente 
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Anexo 5 – Critério de Classificação Econômica Brasil 

O Critério de Classificação Econômica Brasil, enfatiza sua função de estimar o poder de 

compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão e classificar a população 

em termos de “classes sociais”. A divisão de mercado definida abaixo é exclusivamente 

de classes econômicas. 

 

SISTEMA DE PONTOS 

 

Variáveis 

 Quantidade de itens 

 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros      

Empregados domésticos      

Automóveis      

Microcomputador      

Lava louça      

Geladeira      

Freezer      

Lava roupa      

DVD      

Micro-ondas      

Motocicleta      

Secadora roupa      

 

Grau de instrução do chefe de família e acesso a serviços públicos 

 

Escolaridade da pessoa de referência 

Analfabeto / Fundamental I incompleto 0 

Fundamental I completo / Fundamenta II incompleto 1 

Fundamental II completo / Médio incompleto 2 

Médio completo / Superior incompleto 4 

Superior completo 7 

 

Serviços públicos 

 Não Sim 

Água encanada 0 4 

Rua pavimentada 0 2 

 

CORTES DO CRITÉRIO BRASIL 

 

Classe PONTOS 

A 45-100 

B1 38-44 

B2 29-37 

C1 23-28 

C2 17-22 

D-E 0-16 
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Modelo de questionário sugerido para aplicação 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do domicílio para efeito de classificação 

econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos que vou citar devem estar funcionando, 

incluindo os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere apenas se 

tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses. 

INSTRUÇÃO: Todos os itens devem ser perguntados pelo entrevistador e respondidos 

pelo entrevistado. 

Vamos começar? No domicílio tem _____ (leia cada item) 

 

   

QUANTIDADE QUE 

POSSUI 

ITENS DE CONFORTO NÃO 

POSSUI 

1 2 3 4+ 

Quantidade de automóveis de passeio 

exclusivamente para uso particular 

     

Quantidade de empregados mensalistas, 

considerando apenas os que trabalham pelo 

menos 5 dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, 

excluindo tanquinho 

     

Quantidade de banheiros 

 

     

DVD, incluindo qualquer dispositivo que 

leia DVD e desconsiderando DVD de 

automóvel 

     

Quantidade de geladeiras 

 

     

Quantidade de freezers independentes ou 

parte da geladeira duplex 

     

Quantidade de microcomputadores, 

considerando computadores de mesa, 

laptops, notebooks e netbooks e 

desconsiderando tablets, palms ou 

smartphones 

     

Quantidade de lavadora de louças 

 

     

Quantidade de fornos de micro-ondas 

 

     

Quantidade de motocicletas, 

desconsiderando as usadas exclusivamente 

para uso profissional 

     

Quantidade de máquinas secadoras de 

roupas, considerando lava e seca 
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A água utilizada nesse domicílio é proveniente de? 

1 Rede geral de distribuição 

2 Poço ou nascente 

3 Outro meio 

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

1 Asfaltada/Pavimentada 

2 Terra/Cascalho 

 

Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a 

pessoa que contribui com a maior parte da renda do domicílio. 

 

Nomenclatura atual Nomenclatura anterior 

Analfabeto / Fundamental I incompleto Analfabeto / Primário incompleto 

Fundamental I completo / Fundamenta II 

incompleto 

Primário completo / Ginásio incompleto 

Fundamental II completo / Médio 

incompleto 

Ginásio completo / Colegial incompleto 

Médio completo / Superior incompleto Colegial completo / Superior incompleto 

Superior completo Superior completo 
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Anexo 6 – Ficha de identificação 

 

  

Nome: 

 

 

Estado civil: 

 

 

Grau de parentesco: 

 

 

Residência: 

 

 

Número de filhos: 

 

 

Idade do filho com SD: 

 

 

Idade dos demais filhos (se tiver): 

 

 

Número de pessoas residentes no domicílio: 

 

 

Profissão / Ocupação atual: 

 

 

Permanência no mercado de trabalho: 
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Anexo 7 – Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

Roteiro de entrevista para GSDU 

1. A gestação foi desejada? Qual foi a reação inicial a essa gestação?  

2. Você planeja outro (s) filhos? Por que? 

3. Como você vê a presença de irmão (s) para o filho com SD? 

4. Como você imagina o futuro de seu filho com SD? 

5. Como você se sente? 

 

Roteiro de entrevista para GSDI 

1. As gestações foram desejadas?  

2. Você planejou/planeja outro (s) filhos? Por que? 

3. Como você vê a presença de irmão (s) para o filho com SD? 

4. Como você imagina o futuro de seu filho com SD? 

5. Como você imagina o futuro de seu filho sem a SD? 

6.   Como é a relação entre seus filhos? 

7.   Como você se sente? 
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Anexo 8 – Parecer consubstanciado do CEP 
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