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Introducao: A Síndrome de Down (SD) é a alteração cromossômica mais comum em humanos. Atualmente observa-se melhora
significativa na independência e na qualidade de vida (QV) dessa população, o que deflagra a necessidade de um olhar atualizado sobre
conceitos referentes à sexualidade da pessoa com Síndrome de Down.

Objetivos: A pesquisa objetiva analisar a percepção dos profissionais das áreas da saúde e da educação, atuantes em instituições voltadas
ao atendimento de indivíduos com SD na região do Vale do Sinos-RS, sobre a sexualidade das pessoas com SD.

Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com amostra não-probabilística, por acessibilidade, composta por profissionais da saúde e
educação, como: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, pedagogo, psicólogo e docente, que atendem pessoas com SD, em uma cidade
do Vale do Sinos – RS. Em relação ao instrumento de coleta de dados, utilizou-se uma entrevista semiestruturada, gravada, referente ao
atendimento de pessoas com SD e à sexualidade na SD. As falas foram transcritas fidedignamente. Desenvolveu-se o processo de análise
através da análise de conteúdo de Bardin: um conjunto de técnicas visando obter, indicadores que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção e recepção das mensagens (BARDIN, 2011).

Resultados: A amostra foi composta por 25 profissionais, dos quais 56% relataram que a sexualidade é um aspecto natural, ao passo que
os demais afirmaram que esta é “mais aflorada” na SD, com preocupação em controlá-la. A masturbação “em excesso” ou “em público”
foi citada como algo a ser reprimido, porém o ideal seria adequar-se essa expressão sexual através de orientação clara e consciente.
Frente ao namoro e casamento, 52% afirmaram ser algo natural, que deve ocorrer com supervisão familiar; já em relação à gravidez,
80% foram desfavoráveis.

Conclusão: São constatados discursos elaborados a partir de padrões definidores de normalidade, o que pode se tornar um obstáculo para
a vida afetiva e sexual dessa população. Sugere-se maior aproximação entre famílias, profissionais e instituições, estimulando reflexões,
acesso à informações e formação específica de profissionais que atendem pessoas com SD."
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