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RESUMO 
 
 

CARACTERÍSTICAS DA ASSISTÊNCIA PÚBLICA ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE 
DOWN EM TAUBATÉ RESUMO A Síndrome de Down (SD) é a síndrome genética mais 
freqüente no mundo. No Brasil, estima-se que existam mais de 300 mil pessoas com SD, com 
um incremento anual da ordem de oito mil novos casos. Por tratar-se de uma deficiência 
múltipla, com repercussões tanto na parte física, com fenótipo característico e apresentando 
problemas de saúde, quanto intelectual e neuropsicomotor, em graus diferenciados de 
comprometimento para cada indivíduo, torna-se um desafio aos familiares, educadores e 
equipes de saúde, pois os cuidados e os estímulos à promoção das potencialidades devem ser 
precoces e constantes, começando já no intra-útero e estendendo-se por toda sua vida. No 
Brasil, diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Saúde (MS) norteiam as 
propostas de inclusão, estimulação de habilidades e capacidades e cuidados de saúde, que 
devem estar implementados em todas as instituições que prestam serviço à pessoas com 
deficiência, sejam elas particulares, ONGs ou públicas. Em Taubaté, o atendimento Público 
Municipal às pessoas com SD, assim como a outras deficiências, está concentrado em duas 
instituições, a Casa da Mãe Taubateana e a Escola Municipal Madre Cecília onde, com o 
objetivo de avaliar o fluxograma de atendimento as pessoas com SD e a forma como ele é 
realizado, inclusive verificando sua extensão ao período pré-natal, a sua abrangência sobre a 
demanda de usuários e a observância às diretrizes do MS para pessoas com SD, foi realizada 
uma entrevista estruturada com seus respectivos representantes, sendo possível concluir que 
as duas instituições contam com um projeto de ações integradas de educação, saúde e 
assistência a pessoas deficientes e a seus familiares, baseado nas diretrizes do MEC e do MS, 
desde o período pré-natal para as gestações com suspeita clínica, divididos por ciclos vitais de 
atenção e estimulação de habilidades, contando com a participação de profissionais ligados as 
áreas da psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, pedagogia, médicos especialistas e, 
sempre que possível, inserindo precocemente o educando em instituições regulares de ensino 
municipal. Apesar dos cuidados e da atenção às pessoas com SD serem bem abrangentes em 
todas as fazes, estes atendimentos não contemplam a fase de rastreamento e diagnóstico pré-
natal de gestações sindrômicas e nem o perfil quantitativo populacional das deficiências que 
são atendidas pelas instituições, desta forma, não é possível realizar diagnósticos gestacionais 
precoces pela rede pública, tão pouco avaliar o número absoluto de pessoas com SD 
atendidos ou a existência de pessoas nessas condições à espera de uma vaga de 
atendimento. Palavras-Chave: Síndrome de Down. Desenvolvimento Infantil. Saúde Pública.  


