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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo identificar como os pais de sujeitos com síndrome de Down percebem e encorajam
seus filhos na resolução de situações impostas pelo cotidiano e qual a importância do convívio com outras famílias para
o sucesso do processo terapêutico fonoaudiológico. É um estudo de campo, exploratório de abordagem qualiquantitativa,
que será realizado com famílias que frequentam assiduamente o grupo de pais do Projeto de Pesquisa e Extensão:
Grupo  Interacional  de  Sujeitos  com Síndrome  de  Down.  Os  participantes  responderão  a  um questionário  fechado
contendo vinte questões. Os dados coletados passarão pela análise descritiva através do software Microsoft Office Excel
da marca Microsoft.  Espera-se identificar como os pais de sujeitos com síndrome de Down percebem as questões de
linguagem manifestadas pelos filhos e como os incentivam a resolver situações problemáticas do cotidiano inspirando-se
na similaridade das experiências anteriores de outras famílias reveladas no convívio de grupo. Que os participantes do
estudo tenham percepções positivas sobre suas participações no grupo de pais, que consigam identificar a importância
do convívio com outras famílias, valorizando a troca de experiências, categorizando-a como constituinte do sucesso do
processo terapêutico fonoaudiológico.
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1 INTRODUÇÃO

A  síndrome  de  Down  (SD)  corresponde  à  síndrome  genética  de  maior  incidência  e,
etiologicamente, é caracterizada por um cromossomo adicional, aderido ao par 21. De acordo com
Mustacchi (2000), o sujeito com SD apresenta três características singulares: fenótipo (olhos com
fendas  palpebrais  oblíquas,  perfil  achatado,  baixa  estatura,  prega  única  na  palma  das  mãos),
hipotonia e deficiência intelectual. O diagnóstico da SD é facilmente realizado ao nascimento e a
notícia é transmitida aos pais neste momento. Entretanto, com os avanços da medicina é cada vez
mais freqüente o conhecimento do diagnóstico ainda no período intra-uterino através da realização
de exames precisos, entre eles, o exame de cariótipo.

O diagnóstico da síndrome de Down é um marco na vida de uma família e, segundo DROTAR
et al. (1975),  aciona um processo de reorganização contendo cinco estágios. No primeiro estágio
evidencia-se  o  choque;  neste  momento  os  pais  relataram  comportamento  irracional,  choro,
sentimento de desamparo e desejo de fuga. No segundo estágio, os relatos compõem negação e
escapismo  frente  à  realidade  com  a  notícia  da  anomalia.  O  terceiro  estágio  é  composto  por
manifestações emocionais intensas, como tristeza, raiva e ansiedade. A adaptação dos pais e a
aproximação afetiva com o bebê compõem o quarto estágio. A reorganização familiar é o último
processo e acontece no quinto estágio.

Os impactos provocados pela síndrome devem ser de conhecimento dos profissionais da área
da saúde para que as implantações de programas que acolham as famílias adquiram maior alcance,
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considerando  que  a  família  tem  importante  posição  na  inserção  da  criança  em  seu  contexto
sociocultural (SILVA; DESSEN, 2002). Especificamente, o atendimento clínico fonoaudiológico não
pode se restringir ao trabalho exclusivo com o paciente, deve se estender, também, à família através
de  grupo  de  pais.  Durante  os  encontros  de  grupo  surgem situações  diversas  em que  os  pais
compartilham as dúvidas, recebendo explicações e orientações de condutas para com os filhos.

A Fonoaudiologia, especialmente no campo da aquisição e desenvolvimento da linguagem,
preocupa-se com as questões a respeito do funcionamento da linguagem em sujeitos com SD. A
prática fonoaudiológica fomenta discussões que buscam promover uma mudança no modo em como
a sociedade olha para os sujeitos com SD: de uma perspectiva orgânico-biológica, tradicional, para
um olhar  social  e  humanizado com a intenção de promover  a diversidade dos sujeitos  e  atuar
pontualmente na despatologização destes indivíduos.

Através da compreensão global e única de cada sujeito, surge um modelo terapêutico que se
consolida a medida que os rótulos impostos socialmente sobre este indivíduo vão se rompendo.
Mesmo que não seja possível negar as dificuldades dos sujeitos com SD, 

É  necessário  deslocar  o  centro  da  discussão  da  percepção  profissional  e  das  áreas  de
conhecimento  que  delas  se  ocupam  no  intuito  de  afastá-las  do  estigma  da  patologia  e
reinterpretá-las considerando a singularidade de cada sujeito e as condições socioculturais em
que se encontram e às quais estão expostas (GHIRELLO-PIRES; LABIGALINI, 2010, p.362).

No  tocante  às  práticas  discursivas  da  linguagem  e  sua  representatividade  cognitiva  e
comportamental, temos que, 

A linguagem não é um dado ou resultado, mas um trabalho que dá forma ao conteúdo variável
de nossas experiências, trabalho de construção, de retificação do vivido, que ao mesmo tempo
constitui o sistema simbólico mediante o qual se opera sobre a realidade e constitui a realidade
como um sistema de referências em que aquele se torna significativo (FRANQUI (1977[1992]).

Assim, é possível operar sobre a linguagem a partir de trocas interacionais em que é possível
conceder forma e significado às ações experimentadas. A eficácia terapêutica nos sujeitos com SD
também pode ser avaliada e repensada durante os encontros com o grupo de pais; em diversos
momentos as informações reveladas pelos pais colaboram com o atendimento, tornando-o mais
rápido e eficaz. Sabendo da importância da família para o desenvolvimento global de sujeitos com
SD, torna-se extremamente importante investigar: Como os pais de sujeitos com SD percebem seus
filhos no contexto social e familiar? Como percebem as questões de linguagem manifestadas pelos
filhos? Como encorajam seus filhos frente às situações cotidianas? Como estimulam a prática de
situações novas? Quais enxergam no rompimento de rótulos? Em quais situações a vivência com
histórias de outras famílias auxilia os pais em tomadas de decisões? O convívio com diversos pais
colabora com a eficácia terapêutica fonoaudiológica? Qual a importância do grupo de pais para ao
sucesso terapêutico fonoaudiológico? 

Partindo de tais premissas, pretende-se confirmar que o compartilhamento das experiências
das famílias participantes do grupo de pais colabora com a eficácia terapêutica fonoaudiológica nos
sujeitos com SD.

Este estudo tem como principal objetivo identificar como os pais de sujeitos com síndrome de
Down percebem e encorajam seus filhos na resolução de situações impostas pelo cotidiano e qual a
importância  do  convívio  com  outras  famílias  para  o  sucesso  do  processo  terapêutico
fonoaudiológico.

Considerando que a sociedade contemporânea apresenta dificuldades em conviver com as
diferenças as quais são verificadas, também, em relação aos indivíduos com síndrome de Down e
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se estende consequentemente para a família e sobre o relacionamento desta com o sujeito que
apresenta SD.

Na prática clínica, o Fonoaudiólogo se depara com as situações vivenciadas pelos sujeitos SD
e seus pais. A prática dos grupos de pais permite compartilhar as distintas experiências das famílias
e  inseri-las  no  processo  terapêutico  ativamente,  para  que  o  desenvolvimento  da  criança  seja
alcançado em nível global.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este é um estudo de campo, exploratório de abordagem qualitativa e quantitativa, que será
realizada com vinte (n=20) famílias que frequentam assiduamente o grupo de pais do Projeto de
Pesquisa e Extensão: Grupo Interacional de Sujeitos com Síndrome de Down. São pais de sujeitos
com síndrome de Down assistidas semanalmente pela orientadora deste projeto e pelos graduandos
do curso de Fonoaudiologia do Centro de Ensino Superior de Maringá – UniCesumar.

A pesquisa acontecerá no ambiente interno da Clínica Escola de Fonoaudiologia da referida
instituição, através de entrevistas previamente agendadas com os pais dos sujeitos. As entrevistas
serão conduzidas pela pesquisadora e serão individuais. Os pais irão responder a um questionário
fechado contendo vinte questões fechadas. A coleta de dados será iniciada após a aprovação do
Comitê de Pesquisa (espera-se Junho de 2017).  A análise estatística dos dados coletados será
realizada entre os meses de Julho à Agosto de 2017. Os dados coletados passarão pela análise
descritiva através do software Microsoft Office Excel da marca Microsoft.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se identificar como os pais de sujeitos com síndrome de Down percebem as questões
de linguagem manifestadas pelos filhos e como os incentivam a resolver situações problemáticas do
cotidiano inspirando-se na similaridade das experiências anteriores de outras famílias reveladas no
convívio  de  grupo.  Que  os  participantes  do  estudo  tenham  percepções  positivas  sobre  suas
participações no grupo de pais,  que consigam identificar  a  importância  do  convívio  com outras
famílias,  valorizando  a  troca  de  experiências  categorizando-a  como  constituinte  do  sucesso  do
processo terapêutico fonoaudiológico.
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