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Quando a Sofia nasceu, os pediatras não tiveram dúv idas: a bebé tinha trissomia 
21. Os pais ficaram deprimidos. Aos dois meses de i dade, a Sofia foi observada, 
no Porto, por um Pediatra do Desenvolvimento, que d esenhou um programa de 
intervenção muito ambicioso e complexo e também, a acreditar na opinião de 
muitos técnicos, impossível de ser executado.  
 
O pediatra propôs, imaginem, que se desse início ao  treino dos pré-requisitos da 
leitura pelos seis meses de idade (metodologia de u ma grande utilidade para o 
desenvolvimento ulterior das capacidades de leitura  nas crianças com 
deficiência cognitiva e, por consequência, do desen volvimento da própria 
linguagem).  
 
Com a ajuda de uma técnica especializada e com a de terminação férrea dos pais, 
lá se conseguiu executar uma boa parte dos programa s estruturados constantes 
no guião de intervenção proposto pelo pediatra. Hoj e, a Sofia tem seis anos e vai 
entrar para o primeiro ano, numa escola regular. Os  pais foram avisados, por um 
sem número de técnicos, que a melhor opção seria um a escola para crianças 
deficientes.  
 
Mas o Pediatra de Desenvolvimento, novamente consul tado, foi peremptório e 
até um pouco inflexível no seu aconselhamento: o lu gar da Sofia, tal como o de 
todas as crianças, com ou sem deficiência, tem de s er numa escola vulgar. É 
que a inclusão, disse ainda o Pediatra, é um impera tivo ético e, portanto, 
independente das aquisições académicas que se venha m a registar.  
 
Os pais estão muito receosos da reacção dos profess ores e dos colegas. A Sofia 
tem, sem dúvida, um défice intelectual. Mas, curios amente, de acordo com as 
informações disponíveis, é a única aluna desta turm a do 1º. Ano que já sabe ler. 
 
 
O Mongolismo, mais tarde conhecido por síndrome de Down, foi descrito, pela 
primeira vez, na Grã-Bretanha, no séc. XIX, pelo médico inglês John Langdon 
Down (Londres, 1866), com base em algumas características observadas em 
crianças internadas num asilo de Surrey (Inglaterra). Na segunda metade do 
séc. XX, J. Lejeune e colaboradores (Paris, 1959) descobrem que o 
Mongolismo resulta da presença de 1 cromossoma 21 supra-numerário (3 
cromossomas, em vez dos 2 habituais), pelo que esta doença genética passou 
a designar-se, correctamente, por Trissomia 21 (literalmente: 3 cromossomas 
21). 
 
O risco de nascimento de uma criança com trissomia 21 aumenta com a idade 
da mãe. Para as mulheres de idade superior a 35 anos, o risco de ter um filho 
com trissomia 21 é significativamente mais elevado (aos 35, aos 40 e aos 45 
anos de idade materna, há o risco de, respectivamente, um em cada 400, um 
em cada 110 e um em cada 35 recém-nascidos serem portadores de trissomia 
21). Contudo, por razões que se prendem essencialmente com as taxas de 
fecundidade dos diferentes grupos etários, mais de 70% das crianças com 
trissomia 21 têm uma mãe de idade inferior aos 35 anos (dados nacionais). 
 
A incidência (número de novos casos, por ano, de uma doença, em 
determinada população) estimada da Trissomia 21, sem grandes variações 
mundiais, é de 1 em cada 700 nascimentos. De 1942 a 1952, de acordo com 
os relatos da imprensa médica, menos de 50% das crianças com Trissomia 21 
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viviam mais de 12 meses. Actualmente, sabe-se que mais de 80% das pessoas 
com Trissomia 21 vivem mais do que 5 anos e aproximadamente 44% 
ultrapassam os 60 anos de idade. De acordo com um estudo recentemente 
efectuado na Califórnia, a esperança de vida, para uma criança de um ano de 
idade com trissomia 21, é de 43 anos (défice cognitivo grave) e de 55 anos 
(défice cognitivo ligeiro a moderado). Em Portugal, onde não existem dados 
fidedignos sobre esta matéria, para a natalidade actual, é de esperar o 
nascimento de 140 a 170 crianças com Trissomia 21 em cada ano, havendo, 
por conseguinte, entre 12.000 a 15.000 pessoas afectadas por esta doença. 
 
Habitualmente, logo a seguir à revelação de que o filho tem um défice cognitivo 
(designação preferível às antigas terminologias de atraso mental e de 
deficiência mental), os pais atravessam uma fase de grande instabilidade 
emocional, não sendo raros os fenómenos de rejeição. Todavia, na nossa 
cultura, algum tempo depois, os pais acabam por aceitar o facto, com 
resignação, e deixam, quase sempre, transparecer uma boa adaptação à nova 
realidade. 
 
As pessoas com Trissomia 21 têm uma incidência muito elevada de anomalias 
associadas. O aspecto exterior (fenotipo) é muito característico: cabeça 
pequena, fendas palpebrais orientadas para fora e para cima (como nos povos 
orientais), orelhas pequenas e de implantação baixa, língua exposta fora da 
boca, pescoço curto e largo, mãos e pés pequenos e quadrados, baixa 
estatura, etc,. 
Cerca de 40 a 50% das crianças com trissomia 21 apresentam uma doença 
cardíaca estrutural cuja gravidade é variável. Mercê da notável evolução da 
cirurgia cardíaca no nosso país, o prognóstico da maioria das cardiopatias é 
muito favorável, havendo uma reduzida taxa de óbitos relacionados com esta 
patologia. 
 
As pessoas com trissomia 21 apresentam, geralmente, uma macroglossia 
(língua grande) relativa. Com efeito, mais do que uma língua grande, há uma 
cavidade oral pequena, o que produz, inevitavelmente, perturbações da fala. 
Adicionalmente, a macroglossia relativa é um dos mais significativos, quiçá um 
dos mais evidentes, estigmas físicos da trissomia 21. Existem soluções para 
este problema. 
 
A instabilidade atlanto-axial (instabilidade entre a primeira e a segunda 
vértebras do pescoço) é motivada pela hipotonia (falta de força muscular). Os 
ligamentos articulares estão mais frouxos e relaxados, o que poderá determinar 
uma compressão ou mesmo lesão da espinhal medula. É prudente evitar-se a 
prática de desportos violentos e que envolvam a região cervical (do pescoço), 
como o trampolim e a ginástica.  
 
Tal como as outras crianças e aproximadamente nas mesmas idades, as 
crianças com trissomia 21 experimentam uma sequência de mudanças físicas 
e hormonais associadas à puberdade. No passado, pensava-se que os 
adolescentes e os adultos com trissomia 21 não tinham impulsos sexuais, uma 
vez que a deficiência mental era considerada equivalente a uma situação de 
infantilidade permanente. Com efeito, a maioria das pessoas com trissomia 21 
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tem necessidades sexuais, geralmente não expressas fora dos seus foros 
íntimos, e é importante que estas sejam reconhecidas, aceites e tomadas em 
conta quando da elaboração dos programas educativos. As alterações 
emocionais características da adolescência estão presentes, também, nas 
pessoas com trissomia 21 e poderão ser amplificadas por factores familiares ou 
sociais. Uma reflexão sobre a educação sexual, numa acepção alargada, deve 
ser iniciada antes de terminada a primeira década de vida. Noutros países, não 
é raro as pessoas com deficiência estabelecerem laços afectivos mais sólidos, 
muitas vezes tipicamente matrimoniais, razão por que os pais e a sociedade 
em geral, se devem preparar para lidar com estes factos novos. 
 
É possível, com recurso a intervenções cirúrgicas, modificar o aspecto exterior 
(fenotipo) das pessoas com trissomia 21 e tornar menos perceptíveis, para as 
pessoas menos perspicazes, os estigmas físicos da trissomia 21. Em casos 
seleccionados e em circunstâncias muito particulares, estas intervenções 
poderão ser tentadas. Contudo, o grande desafio consiste em, mantendo as 
características físicas de cada um, modificar as mentalidades, por forma a que 
as pessoas sejam aceites pelas suas qualidades intrínsecas e não pelo seu 
aspecto exterior. 
 
Todas as crianças com trissomia 21 apresentam um défice cognitivo, embora 
em dimensões muito variáveis. De um modo geral, o défice cognitivo é ligeiro a 
moderado, embora, raramente, possa ser grave. No tempo presente, o conceito 
de QI (quociente de inteligência) perde importância e ganham relevo os 
aspectos sociais relacionados com a deficiência. Neste contexto, pode-se dizer 
que as pessoas com trissomia 21 não apresentam, de um modo geral, uma 
deficiência grave, já que conseguem alcançar bons níveis de autonomia 
pessoal e social. A criança com trissomia 21, tal como acontece com aquela 
que apresenta um desenvolvimento psicomotor convencional, tem uma 
evolução desenvolvimental, comportamental e emocional específica e única, 
que não deve ser enquadrada, pelo menos precocemente, em graus de 
gravidade ou de benignidade. Todavia, em sentido figurado, pode-se afirmar 
que há dois graus, decorrentes da maneira como as famílias aceitam e amam 
as crianças que apresentam diferenças. O grau I tem, geralmente, um 
prognóstico reservado e corresponde às situações em que as crianças são 
incompreendidas e mal aceites. O grau II tem, quase sempre, um prognóstico 
excelente e correlaciona-se com as situações em que as crianças são amadas, 
compreendidas, aceites e não excluídas. Por esta razão, quando se pergunta 
quais são os melhores Centros de Desenvolvimento, quais são os melhores 
médicos, quais são os melhores psicólogos, quais são os melhores educadores 
e professores, quais são as melhores escolas, a resposta é: são os pais e uma 
família harmoniosa. 
 
Na sequência da introdução de novas metodologias pedagógicas, baseadas 
essencialmente nas comunicações aumentativas que utilizam o suporte visual, 
um bom número de crianças com trissomia 21 poderá aprender a ler, antes de 
terminada a primeira década de vida. O objectivo primeiro da aprendizagem da 
leitura é o desenvolvimento da linguagem, área onde deve ser feito um grande 
investimento educativo e desenvolvimental. 
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A intervenção nas perturbações do desenvolvimento assenta, basicamente, na 
prestação de cuidados médicos, educativos e sociais, numa perspectiva 
pluridisciplinar e sempre com a participação efectiva da família. Os grandes 
objectivos de todos os Programas de Intervenção são a promoção do 
ajustamento social e próprio, se possível através da profissionalização. 
 
As pessoas com trissomia 21 têm, de um modo geral, uma grande capacidade 
para as trocas sociais e são alegres e cordatas, embora teimosas. Contudo, 
não são raras, sobretudo entre os adultos, as perturbações comportamentais e 
emocionais. A integração social dos seres humanos com défices cognitivos não 
é um processo natural, inato, mas antes um acto racional, cultural e 
civilizacional. Na natureza, os animais feridos, incapacitados ou com deficiência 
são excluídos e abandonados. O mesmo tem acontecido, desde sempre, na 
espécie humana, embora com expressões muito variáveis, de acordo com a 
época e o local. A deficiência é um dos maiores dramas que se abatem sobre a 
espécie humana e os pais vão sendo confrontados, de forma progressiva, com 
inúmeros obstáculos, o principal dos quais está relacionado com a exclusão 
social, muitas vezes veiculada e amplificada pelos hospitais, pelos centros de 
saúde, pelas escolas, pelas associações desportivas, pelas associações 
culturais e por outras instituições da comunidade.  
 
À medida que as crianças com deficiência crescem e se desenvolvem, o 
problema da exclusão social agrava-se e não é raro que elas próprias tenham 
consciência da segregação a que são votadas, pelo facto de o seu 
desempenho psicomotor ser inferior ou, como é preferível dizer-se, diferente do 
das outras crianças da mesma idade. A única solução para este problema 
reside na modificação das mentalidades, para que os cidadãos com deficiência, 
independentemente das suas capacidades e competências, sejam 
compreendidos, aceites e integrados na família, na rua, no bairro, na escola, no 
emprego, na associação recreativa ou desportiva e, de um modo geral, em 
toda a comunidade.  
 
A modificação das mentalidades é, sem dúvida, a principal tarefa que está 
cometida às associações de pais, que só em raras circunstâncias devem 
dinamizar a criação e a oferta de serviços especiais, como escolas, 
residências, ou outros, susceptíveis, eles próprios, de estimularem a 
segregação das pessoas com diferenças. Ao invés, as associações de pais 
devem pugnar pela inclusão das pessoas com deficiência nas instituições da 
comunidade, como é exemplo paradigmático a escola regular. Para que este 
desiderato seja alcançado, torna-se necessário, desde muito cedo, promover a 
adopção de comportamentos pessoais e sociais convencionais por parte das 
pessoas com deficiência, sempre em estrito respeito pelas suas peculiaridades. 
A adopção de comportamentos pessoais e sociais convencionais é um dos 
mais importantes objectivos da intervenção na deficiência. 
 
No tempo presente, é feito um grande esforço no sentido de serem 
identificados todos os genes do cromossoma 21. Muito provavelmente, não 
haverá, a curto ou a médio prazo, uma cura para a trissomia 21, mas talvez 
seja possível, no futuro, melhorar ou, pelo menos, prevenir muitas das 
perturbações associadas à doença. 


