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Introdução e objetivos: Crianças com Síndrome de Down possuem atraso
no desenvolvimento mental e motor gerando limitações que levam à
dependência em relação aos cuidadores, impondo maior sobrecarga às mães
afetando a qualidade de vida. O presente estudo objetivou identificar a
qualidade de vida e sobrecarga de mães de crianças com Síndrome de Down
e correlacionar à sobrecarga materna com a qualidade de vida.

Métodos: Trata-se de um estudo observacional, analítico, de corte
transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE:
51270415.5.0000.5578). Para identificar e descrever a sobrecarga foi
utilizado o formulário Burden Interview Scale (BI) e para caracterizar a
percepção da qualidade vida foi utilizado o formulário EUROHIS-QOL-8,
ambos abordando domínios psicológicos, físico, vida social, pessoal e
ambiente. A análise foi composta de média, desvio padrão e correlação de
Spearman.

Resultado: Foram avaliadas 19 mães, com idade média de 39,2±6,0 anos.
Houve predominância de níveis moderados de sobrecarga e qualidade de
vida advindo do cuidado com o filho. Os domínios que mais afetaram a
qualidade de vida foram o ambiental (r=0,81) e físico (r=0,76).

Discussão e conclusão: O comprometimento de uma criança com
Síndrome de Down impacta de forma moderada a qualidade de vida
materna. O domínio ambiental e físico foram os que mais interferiram na
qualidade de vida, sendo que a maioria das entrevistadas relataram estar
insatisfeitas com a própria saúde e vida financeira. Portanto, essas genitoras
necessitam de um apoio que não se restringe somente aos familiares e
amigos, mas também de uma atenção das políticas públicas, sociais e dos
profissionais de saúde.
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