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Para a fisioterapeuta baiana Nadja Quadros, de 41 anos, a descoberta, durante a segunda gestação,
de que a filha teria síndrome de Down provocou "luto" - mesmo que ela lidasse diariamente com
crianças na mesma condição.
"Entrei em crise porque percebi que eu não era a profissional que aparentava ser. Eu dizia aos pais que as
crianças com Down poderiam ter uma vida plena como as outras crianças, mas, quando me vi diante daquela
realidade, eu imaginei que seria um fardo na minha vida", disse à BBC Brasil. (Folha de SP 07/05/2015)
Desde que nasceu, Pedro faz fisioterapia, vai a fonoaudiólogos, psicólogos e uma série de especialistas. Por
indicação médica, começou a nadar. Os portadores de Síndrome de Down sofrem de hipotonia, uma fraqueza
muscular. Por isso recomenda-se natação. Mas o que parecia hábito mostrou-se um talento. Pedro foi
convidado para treinar ainda criança e desde então não parou mais. (Globo Esporte 22/05/2015)
Os atletas conquistaram uma marca expressiva no último campeonato internacional de natação, realizado na
Dinamarca com a chancela do Comitê Paralímpico Internacional. Pedro Fernandes Domingues, de 21 anos, quebrou
os recordes da categoria para a síndrome de Down nos 200 metros nos estilos livre e medley.
(www.movimentodown.org.br)

Síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética causada por um erro na divisão
celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de dois cromossomos no par 21,
possuem três. Não se sabe por que isso acontece.
Em alguns casos, pode ocorrer a translocação cromossômica, isto é, o braço longo excedente do 21 liga-se a
um outro cromossomo qualquer. Mosaicismo é uma forma rara da síndrome de Down, em que uma das
linhagens apresenta 47 cromossomos e a outra é normal.
Alterações provocadas pelo excesso de material genético no cromossomo 21 determinam as características
típicas da síndrome:
* Olhos oblíquos semelhantes aos dos orientais, rosto arredondado, mãos menores com dedos mais curtos,
prega palmar única e orelhas pequenas;
* Hipotonia: diminuição do tônus muscular responsável pela língua protusa, dificuldades motoras, atraso na
articulação da fala e, em 50% dos casos, cardiopatias;
* Comprometimento intelectual e, consequentemente, aprendizagem mais lenta. (Drauzio Varella)
RIO - O biólogo britânico Richard Dawkins, um dos principais cientistas do mundo no estudo da evolução das
espécies, tornou-se o centro de um caloroso debate sobre o aborto na internet. Ele utilizou sua conta no
Twitter para afirmar que uma mulher, se estivesse grávida de um feto com síndrome de Down, "deveria
abortar e tentar novamente. Seria imoral para trazê-lo para o mundo, se você tem a escolha". (O Globo
21/08/2014)
Com respeito aos DIREITOS HUMANOS, desenvolva sua DISSERTAÇÃO-ARGUMENTATIVA, com a temática:
A inserção social da pessoa com Síndrome de Down.
Tome os textos acima como meros motivadores temáticos. Selecione, organize e relacione ideias, fatos e
opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas.

