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A Síndrome de Down (SD) é o distúrbio cromossômico autossômico mais comum e conhecido entre nascidos
vivos. Crianças com SD possuem um risco aumentado para desenvolver inúmeras complicações clínicas em
vários sistemas do organismo, têm um alto acometimento por doenças infecciosas, com maior freqüência às
infecções do trato respiratório. As cardiopatias congênitas também estão associadas a essa síndrome. O
presente estudo tem por objetivo verificar a realização de cirurgias, uso de medicamentos contínuos e a
incidência de infecções respiratórias em pacientes portadores de SD na cidade de Maringá (PR), no período de
1993 a 2003. A amostra foi constituída de 24 pacientes integrados nesse período, na Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade de Maringá. Os responsáveis pelos pacientes responderam
voluntariamente a um questionário e foram entrevistados. Sendo que 45,45% (n=5) dos entrevistados
relataram à necessidade de cirurgia cardíaca corretiva.  Cerca de 25% (n=6) dos portadores fazem uso de
medicamentos contínuos. Verificou-se que 29,17% dos portadores (n=9) apresentam outras doenças
associadas, onde o hipotireoidismo se destaca com 8,33% (n=2); as doenças respiratórias acometeram a toda
população (n=24), sendo que 25% (n=6) “sempre” estiveram acometidos e 20,83% (n=5) manifestavam tal
doença, “uma vez por mês”. Esses resultados mostram que portadores de SD aparentam ser mais suscetíveis a
doenças respiratórias. Grande parte dos portadores precisou de cirurgias corretivas, como: cardíaca, intestinal,
gástrica, ortopédica e oftalmológica. Os resultados indicam uma associação da SD a outras doenças de ordem
genética como o hipotireoidismo. Nenhum dos entrevistados relatou algum caso de leucemia, contrariando os
relatos da literatura. Os resultados também mostraram que a utilização de medicamentos contínuos é baixa.
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