
 

A síndrome de Down é causada pela presença de
três cromossomos 21 em todas ou na maior parte
das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora
da concepção  de  uma criança.  As pessoas com
síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo
21, têm 47 cromossomos em suas células em vez
de 46, como a maior parte da população.

As crianças, os jovens e os adultos com síndrome
de  Down  podem  ter  algumas  características
semelhantes  e  estar  sujeitos  a  uma  maior
incidência  de  doenças,  mas  apresentam
personalidades  e  características  diferentes  e
únicas.

As  pessoas  com  síndrome  de  Down  têm  muito
mais em comum com o resto da população do que
diferenças. Se você é pai ou mãe de uma pessoa
com  síndrome  de  Down,  o  mais  importante  é
descobrir  que  seu  filho  pode  alcançar  um  bom
desenvolvimento de suas capacidades pessoais e
avançará  com  crescentes  níveis  de  realização  e
autonomia. Ele é capaz de sentir, amar, aprender,
se  divertir  e  trabalhar.  Poderá  ler  e  escrever,
deverá ir à escola como qualquer outra criança e
levar uma vida autônoma. Em resumo, ele poderá
ocupar um lugar próprio e digno na sociedade.

Estatísticas sobre síndrome de Down

Não existe ainda no país uma estatística específica
sobre o número de brasileiros com síndrome de
Down.  Uma  estimativa  pode  ser  levantada  com
base na relação de 1 para cada 700 nascimentos,
levando-se em conta toda a população brasileira.
Ou  seja,  segundo  esta  conta,  cerca  de  270  mil
pessoas no Brasil teriam síndrome de Down.

Educação e síndrome de Down

Uma  boa  educação  é  um  bem  enorme  que
produz benefícios pessoais durante toda a vida.
Isso  não  é  diferente  para  pessoas  com
síndrome  de  Down.  Além  de  transmitir
conhecimentos acadêmicos,  a  escolarização é
um  passo  fundamental  no  desenvolvimento
psicoafetivo  e  no  processo  de  socialização.
Conviver com pessoas de diferentes origens e

formações em uma escola  regular  e  inclusiva
pode  ajudar  ainda  mais  as  pessoas  com
síndrome de Down a desenvolverem todas as
suas capacidades.
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