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RESUMO 
 

O presente estudo tem como objetivo descrever o stress parental experimentado por uma 

mãe de criança com Síndrome de Down atendida numa Clínica Escola de Fonoaudiologia de uma 

universidade no município de São Luís - MA. A pesquisa, de caráter qualiquantitativo e 

descritivo, tipo relato de caso clínico, foi realizada utilizando como instrumentos de coleta de 

dados um questionário QASCI. Constatou-se que a participante apresenta um valor bastante 

significativo 3.7, o qual pode indicar ou sugerir a ocorrência simultânea do aumento das reações 

a exigências e, consequentemente, o aumento do nível da sobrecarga emocional e das 

implicações na vida pessoal do cuidador informal, o qual se reflete em sua saúde e qualidade de 

vida. Tal situação de stress pode ocorrer mesmo diante da afirmação que se sente mais satisfeita 

com o seu papel de cuidadora de um filho com Síndrome de Down.  

 

Palavras-chave: Stress parental, Síndrome de Down, mãe cuidadora  
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INTRODUÇÃO 

“A verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro  

e não por fora, pois até os incapacitados de andar podem ser livres para voar”. 

Thaís Moraes 

 

A discapacidade é ocasionada por diversas disfunções orgânicas relacionadas a lesões 

neurológicas, processos traumáticos, defeitos congênitos, genéticos, acidentes, síndromes, dentre 

outros. Para Cantis (2003, p,1): “La discapacidad le podemos enmarcar em lãs denominadas 

“Patologias Del Desvalimiento”. Entre as patologias que ocasionam discapacidades nos sujeitos 

está a Síndrome de Down (SD), cuja prevalência mundial é de 1 a cada 700 nascimentos, 

independentemente de etnia, pais de origem e classe social. Para Rodini e Souza (2012, p.2):  “A 

característica mais frequente   na  SD   é   o   atraso mental. O  desenvolvimento cerebral é 

deficiente, assim, ao nascer os portadores apresentam microcefalia. É observado um decréscimo 

do peso total do cérebro, além da simplificação em seu padrão giriforme [...]”.  

A criança com SD necessita de cuidados que normalmente repousa sobre familiares, que 

acabam sendo submetidos a dois tipos diversos de sobrecarga emocional: o stress objetivo e o 

stress subjetivo (NÉRI, 1993). Para o autor, o stress objetivo compreende as perturbações 

resultantes de alterações nas finanças, no exercício de papéis, na supervisão do enfermo e nas 

relações pessoais. O stress subjetivo compreende sentimentos relacionados à sobrecarga, 

embaraço, perda de controle, ressentimento, desamparo e exclusão. E frente a todos os 

problemas, o (a) cuidador (a) pode apresentar ou responder através de irritabilidade, depressão, 

hostilidade, reações exageradas, autovitimização, insônia, queda da autoestima,  

 perda de apetite e peso, propensão a acidentes e enfermidades. 

Lederberg (1998) classifica os cuidadores como pacientes de segunda ordem, visto que, 

eles necessitam de atenção e de cuidados médicos por causa da grande sobrecarga de 

preocupações, esforço físico, emocionais, dentre outros.  

O presente trabalho tem como objetivo geral descrever o stress parental (psicológico) de 

uma mãe cuidadora primária de uma criança com discapacidades decorrentes de sindrome de 

Down, atendida numa clínica escola de Fonoaudiologia de uma universidade em São Luis.  A 

pertinência deste estudo relaciona-se com o fato de que a SD é uma das principais causadoras de 

déficit intelectual por causa das alterações cromossômicas o que ocasiona um atraso cognitivo 

(FARIA 2000; FIGUEIREDO et al., 2008; HODAPP, 1995; HODAPP, FIDLER, RICCI, 2001).  

Para concretização do estudo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica em livros, artigos 

científicos, sites de busca na internet e questionário QUASCI, o qual integra 32 itens, avaliados 
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por uma escala ordinal que varia de 1 a 5; sendo 1 atribuído a nunca/raramente e 5 a sempre. 

Compreende 7 subescalas: Implicações na Vida Pessoal do Cuidador (IVP); Satisfação com o 

Papel e o Familiar (SPF); Reações a Exigências (RE); Sobrecarga Emocional (SE); Suporte 

Familiar (Sup_F); Sobrecarga Financeira (SF) e Percepção dos Mecanismos de Eficácia e de 

Controlo (PMEC). Após coletado os dados foram analisados e expostos em forma de resultados 

e discutidos, através de freqüência absoluta. 

  

A Síndrome de Down  

“E perder um defeito, ou uma deficiência, ou uma negação, sempre é perder”. 

Fernando Pessoa 

 

A síndrome de Down foi descrita clinicamente e publicada pela primeira vez em 1866 por 

Langdon Down. É também denominada de mongolismo por causa da aparência facial de seus 

portadores (RODINI, SOUZA, 2012). Esta alteração genética foi determinada por J. Lejeune em 

1959, como conseqüência de um acidente genético ocasionado pela trissomia do cromossomo 21, 

que ocorre numa determinada etapa do desenvolvimento intra-uterino, ou seja, ao invés do 

indivíduo apresentar dois cromossomos 21, possui três. A esta alteração denominamos trissomia 

simples; contudo, podemos encontrar outras alterações genéticas, que ocasionam SD, elas são 

decorrentes de translocação, pela qual o autossomo 21, a mais, está fundido a outro autossomo.   

Este erro genético pode ocorrer também pela proporção variável de células trissômicas 

presentes ao lado de células citogeneticamente normais. Estas formas de alterações genéticas 

apresentam com menor freqüência, visto que, a trissomia simples ocorre frequentemente. Tais 

alterações genéticas resultam de um "defeito" em um dos gametas, que formarão o embrião do 

sujeito; pois cada um deles deveria conter um cromossomo apenas e desta forma, a união do 

gameta materno com o gameta paterno resultaria na criação do gameta filho com dois 

cromossomos, que é a característica da espécie humana.  Estas alterações genéticas alteram todo 

o desenvolvimento e maturação do organismo, dentre eles, a cognição do sujeito com a referida 

síndrome.  O sujeito com esta anomalia possui 47 cromossomos, um a mais, dos que são 

encontrados em indivíduos normais (MURAHOUSCHI, 2003).  

Schwartzman (1999) estima que 3% da população mundial sejam portadoras da SD, com 

maior prevalência em sujeitos de etnia branca, sendo rara em negros. Para ao autor, “a incidência 

aumenta com a idade materna avançada (o risco para idade materna de 25 anos é de um em 1350; 

aos 35 anos, de um em 384; aos 45 anos, de um em 28” (SCHWARTZMAN, 1999, p. 38). O 

autor considera que a SD é marcada por diversas alterações associadas (orgânicas e fisiológicas), 

que são observados em inúmeros casos. Geralmente os indivíduos com essa síndrome apresentam 
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as seguintes características: é um individuo afetivo, calmo, bem humorado e com déficits 

intelectuais.  

Segundo Zan Mustacchi (apud. ARAUJO, 2009), pediatra e geneticista chefe do 

Departamento de Genética do Hospital Estadual Infantil Darcy Vargas (RJ) e responsável pelo 

tratamento de vinte por cento (20 ) da população com a síndrome no país, “[...] em nosso pais 

cerca de cinco mil crianças nascem com a síndrome a cada ano”. Na América do Sul, um bebê 

com Down nasce entre 600 crianças nascidas vivas” (ARAUJO, 2009, p.1). 

 

A família da criança com Síndrome de Down 

  “Os pais que tem um dom de ter um filho com síndrome de Down podem se considerar  

pais especiais. Pessoas leigas, como eu era, as veem como anormais. Mas nós  

somos mais anormais que eles, porque no mundo deles só tem amor e carinho”  

                   Dep. Romário (2010), ex-jogador da seleção brasileira, estrela da Copa 1994, pai de Ivi que tem SD,    

                                                                         (Discurso feito no Congresso Nacional brasileiro) 

 

 

    Fig. 01.  A família com nascimento de criança com SD. 

 Fonte: Portal Sindrome de Down 

  

O período gestacional da mãe origina uma expectativa na família com relação ao 

nascimento do filho, isto é, em relação a sua representação de como seria esse novo membro da 

família. Alambre e Gonçalves (2002) consideram a existem de três bebês: a) o bebé imaginário, 

resultado dos sonhos e fantasias; b) o bebê real, que é notado ao longo da gravidez: c) o recém 

nascido que pode ser tocado.  

Para Alambre e Gonçalves (2002), Figueiredo et al., (2008), o nascimento de um neonato 

com discapacidades, por exemplo, a SD, ocasiona uma situação de conflito ou confronto nos 

pais, entre o bebê idealizados por eles e a família e o bebê real. A perda da imagem idealizada 

desse filho desencadeia diversas reações dentre elas: rejeição, culpa tristeza, ambivalência, que 

envolvem um processo de luto. Essa vulnerabilidade emocional característica dessa fase provoca 
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uma insegurança nos pais em relação ao papel social e parental, donde o processo de luto é mais 

intenso nas mães (HEDOV, ANNERÉN, WIKBLAD, 2000).  

Para Bower, Chant e Chatwin (1998), a tristeza inicial dos pais vai diminuindo com o 

transcorrer do tempo, dando espaço para a reação positiva da aceitação diante dos desafios 

impostos pela condição do bebê, propiciando um novo equilíbrio à família. Para Hodapp e 

Dyckens (2003) as reações maternas podem apresentar uma grande diversidade ao longo do 

desenvolvimento do bebê. Para Wayne e Krishnagiri (2005), a família identifica as áreas mais 

atingidas com o nascimento de um bebê com SD, as quais incluem a necessidade de adequar as 

suas atividades profissionais e aumentar a disponibilidade de atenção e cuidados, incluindo o 

atendimento médico e terapêutico. Estas famílias devem enfrentar todas as exigências necessárias 

que visam uma melhora na qualidade de vida da criança com SD. Tal atitude requer cuidados 

específicos e participação permanente em programas de intervenção precoce, tais como: 

fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, Psicologia, dentre outras (ABERY, 2006).  

A família também é responsável pela sua inserção social dessas crianças, para que isso 

ocorra é necessário maior responsabilidade e compromisso diante de situações conflituosas e 

desafiadoras (FEELEY, JONES, 2008). 

 

 Stress parental / familiar 

Para Lipp (2001, p.20) o stress é uma reação “[...] do organismo, com componentes físicos 

e/ou psicológicos, causada pelas alterações psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se 

confronta com uma situação que, de um modo ou de outro, a irrite, amedronte, excite, confunda 

ou mesmo que a faça imensamente feliz".  

Bernard e Krupat (1994) autores do modelo biopsicossocial, supõem que o envolvimento 

do meio social e seus eventos nos processos geradores de respostas estressoras, assim como, a 

influência dos mesmos na capacidade do sujeito para lidar com os fatores desencadeadores de 

stress. Esse modelo envolve componentes internos tais como ansiedade, medo e externos 

ocasionados pelos fatos de vida estressores dentre eles, os acontecimentos cotidianos, devido a 

uma grande interação entre eles.  

As mães das crianças com SD enfrentam muitas situações por causa da condição dos filhos 

enfermos (ABERY, 2006). Geralmente, ela é a principal cuidadora (HEDOV, ANNERÉN, 

WIKBLAD, 2002), e está sujeita a diversas fontes de stress relacionadas a responsabilidade 

social, através das tarefas desafiadoras de cuidar, as quais exigem uma gama de recursos físicos, 

psicológicos, financeiros, as quais resultam numa probabilidade maior de ser acometidas por 

stress (PLANT, SANDERS, 2007).  
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Características do stress parental /familiar 

“Qualquer tipo de maldade é resultado de alguma deficiência” 

Sêneca 

 

Abidin (1995) acredita que o stress parental ou familiar é multideterminado e o seu 

aparecimento é influenciado por três características que são dinâmicas e se influenciam 

mutuamente: a) as características específicas da criança; b) as característica da figura parental; c) 

as variáveis situacionais.  

A relevância para o stress parental de cada um destes tipos característicos poderá ser 

diferente em função de diversos fatores, incluindo a espécie de problema da criança.  Este 

modelo ressalta a influência de diversos grupos de variáveis na contribuição para o stress parental 

e também para uma parentalidade disfuncional. Para o autor, o stress parental experienciado pela 

mãe/pai é multideterminado, que resulta da interação dinâmica dos três grupos de características 

citadas anteriormente (características da criança, dos pais e variáveis situacionais).  

Estudos realizados por Cuskelly et al. (2008) sobre a adaptação parental a SD têm abordado o 

stress experimentado por estas famílias. Para Margalit, Kleinman (2006), vários autores consideram 

que o stress resulta da união do aumento das necessidades de cuidado da criança conjuntamente com 

as reações emocionais ao problema, donde os eventos cotidianos geradores de que geram tensão 

também podem ser influentes.  

Desta forma, a caracterização dos níveis de stress parental que as mães de crianças com 

déficit intelectual ocasionadas por SD experimentam, oferece uma imensa e valiosa rede de 

informação relacionada à compreensão de uma área que certamente influencia a capacidade 

parental e a interação mãe-criança. 

  

 O (a) cuidador(a)  

                   “O amor verdadeiro não se importa com defeito.  

Supera deficiências e traz alegrias”.            

Nêodo A. de Castro 

 

   Chamamos de cuidador(a) a  pessoa  que assume a  responsabilidade de cuidar, oferecer 

ou possibilitar suporte de assistência de alguma necessidade da pessoa cuidada, cuja finalidade é 

a melhoria da qualidade de saúde. A pessoa que cuida pode ser um profissional especializado 

como por exemplo, cuidador (a) de idoso(a), enfermeiros, dentre outros. Mas, a maioria do (a)s 

cuidador (a)s são amigo (a)s, parentes próximos, vizinhos e familiares. 
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 Conforme Povoavida (1988), cuidar significa oferecer uma atenção e solicitude de algo, 

ou seja, zelar pela vida que é uma ação voltada para a preservação da vida. Para Boff (1999), o 

cuidado pela pessoa humana significa tanto uma ação, quanto uma atitude de preocupação, de 

responsabilidade e de envolvimento afetivo com a outra pessoa que necessita ser cuidada. 

  

 Relato de caso clínico  

A participante do estudo é uma senhora de 32 anos de idade, casada, desempregada, mãe de 

dois filhos, um dois anos e outro de 14 anos de idade, portador de SD. A mesma compareceu à 

Clinica Escola de Fonoaudiologia no dia 12.02.12 para a primeira consulta terapêutica da criança 

com SD, com base na queixa de “não fala direito”.  

Durante a conversa para preenchimento dos dados do Protocolo de Anamnese 

Fonoaudiológica, observou-se que a mesma estava muito nervosa, trêmula, com dificuldade para 

pronunciar algumas palavras e completar frases. Num determinado momento quando perguntou-

se sobre a gravidez e parto, ela começou a chorar copiosamente. E, após um breve instante de 

silêncio, contou que quando soube que a criança era SD, teve um colapso nervoso e entrou em 

depressão, pois não aceitava aquela realidade já que teria cumprido direitinho todas as 

recomendações médicas relacionadas ao pré-natal, assim como não sabia por que o seu filho 

nascera assim, visto que na época teria apenas dezoito anos de idade.  

Após uma pausa tentando superar o choro, a participante comentou: “Fiquei arrasada, 

parece que abriu um buraco no chão e me jogaram lá”. “Não dá pra dizer direito o que senti no 

momento que vi pela primeira vez o meu filho, não acreditava no que tava vendo ali. Fiz três 

ultrassonografias e o médico nunca me falou nada. Dói muito uma surpresa dessa!”.  

A surpresa da participante sobre o diagnóstico do seu bebê, pela não informação prestada 

pelo obstetra, segundo Dr. Dráuzio Varela (2010. P.2): “Durante a gestação, o ultrassom 

morfológico fetal para avaliar a translucência nucal pode sugerir a presença da síndrome, que só 

é confirmada pelos exames de amniocentese e amostra do vilo corial”. Somente após o 

nascimento do bebê é que poderá ser feito a constatação do diagnóstico clínico através do exame 

do cariótipo, estudo dos cromossomos, que também pode ajudar a determinar o risco de 

recorrência da alteração em outros filhos do casal. Tal risco aumenta ainda mais se a mãe tiver 

mais de trinta e cinco (35) anos (op.cit). 

No transcorrer da conversa a participante comentou que teve rejeição pelo filho, não 

aceitava de jeito nenhum, não acreditava por que ela tinha tido uma criança deficiente. “Quis 

fugir do hospital, sair pra qualquer lugar, não queria imaginar que teria que carregar aquela 

criança nos braços e mostrar para as pessoas. Ficava imaginado o que as pessoas iriam falar 

criticar, botar apelidos, por que ele era diferente das outros bebês [...]”. A mesma não queria 

vivenciar aquela situação e por isso entrou em depressão pós-parto. Ficou em tratamento durante 
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um ano, tomando remédios controlados, por que não conseguiu parar de chorar, não comia 

direito, só dormia sob efeitos dos medicamentos, perdeu quase 10kg, não saia de casa pra lugar 

nenhum e levou quase três meses para se reaproximar da criança novamente (por que teve ajuda 

de uma freira que falava as coisas de Deus e ajudava a enfrentar aquela situação). 

  Para Varela (2012, p.3) “O preconceito e a discriminação são os piores inimigos dos 

portadores da síndrome. O fato de apresentarem características físicas típicas e algum 

comprometimento intelectual não significa que tenham menos direitos e necessidades [...]”. 

A reação da participante não difere da maioria de pais na mesma situação, pois a 

transmissão da notícia como ela é feita pela equipe médica, pode levar a uma situação 

conflitante, visto que, nesse momento é extremamente importante repassar os conhecimentos 

sobre a SD no aspecto positivo, por que a maioria dos pais desconhece essa síndrome. Para 

Kozma (in Stray-Gundersen (2007, p.15): “[...] o pior inimigo com que se defrontam os pais de 

crianças com síndrome de Down é a ignorância”. Para a psicóloga Ceci Cunha, do Serviço de 

Psicologia médica do Instituto Fernandes Figueira, apud. Caroni (2012, p.1):”Os pais tendem a 

idealizar uma imagem de seus filhos e qualquer criança que saia deste padrão esperado os 

chocam. Muitos se questionam o porquê, se sentem culpados por ter desejado ou não a gravidez e 

querem saber o que teriam feito de errado [...]”.  

A chegada de uma criança nascida com SD geralmente ocasiona um imenso impacto nos 

pais e nos familiares. A aceitação da realidade requer um determinado tempo que evoluirá 

gradualmente após a superação da negação, para chegar a adaptação às suas necessidades 

especiais. Para Glat (2003), consideram que a desinformação e os sentimentos de culpa, raiva, 

mágoa e desespero geralmente estão presentes após a notícia do nascimento de uma criança com 

deficiência, assim como, a preocupação do que fazer, como lidar com essa situação.  

Desta forma, a história de vida da mãe é importantíssima na formação do vínculo mãe-

bebê, pois a gestação e o nascimento são instantes propiciadores de grande instabilidade 

emocional, donde os ajustes, reajustes e novas descobertas consolidarão os sentimentos 

(BRAZELTON, 1991). 

Para Mathelin (1999) “o trauma é sem fala; ele permanece sem palavra porque é, por 

definição, impensável” (MATHELIN, 1999, p. 17). Isso significa que o trauma deve ser 

elaborado e superado, pois o bebê é real e precisa de amor, cuidados. È necessário que pais e 

familiares superem a fase do luto (sentimentos de perda e tristeza, da fantasia pelo bebê 

idealizado) e aceite a realidade para formar o vínculo seguro. 

Na segunda consulta dando continuidade a Anamnese e inicio da avaliação 

fonoaudiológica, a participante estava ainda mais triste e preocupada com o possível diagnóstico 

(a criança apresentava respiração oral, disfunção na mastigação, dificuldades articulatórias na 

oralização, dificuldade motora nos movimentos dos membros superiores e inferiores: caminhava 
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com dificuldade, necessitando de apoio para executar a marcha. Quanto ao aspecto nutricional, o 

bebê da participante alimentava-se com alimentos de textura pastosa, ajudado pela ingestão de 

líquidos). Ao perguntarmos sobre o tratamento inicial da criança, a participante contou-nos que 

foi realizado nos seis primeiros meses de vida, na Associação de Pais e amigos dos Excepicionais 

(APAE) - São Luis.  Após esse período, houve suspensão do mesmo, por descrédito e sem 

resultado imediato.  

Conforme Varela (2012, p.2), o tratamento de crianças com SD, requer que elas devam ser 

“estimuladas desde o nascimento, para que sejam capazes de vencer as limitações que essa 

doença genética lhes impõe. Como têm necessidades específicas de saúde e aprendizagem, 

exigem assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais”. O autor 

conceitua estimulação precoce como “[...] a forma mais eficaz de promover o desenvolvimento 

dos potenciais da criança com síndrome de Down” . Da mesma forma, com relação ao objetivo 

desse tratamento, ele considera importante por causa da necessidade de “habilitá-las para o 

convívio e a participação social.” (VARELA, 2012, p.3).  

Nesse mesmo pensamento, Rodini e Souza (2012, p.2) acreditam que o tratamento da 

criança com SD através da reabilitação, da estimulação precoce, ao afirmar: “A criança com SD 

deve ser encaminhada, o mais precocemente possível, para serviços especializados que orientem 

os pais sobre o prognóstico e a conduta terapêutica [...]”. 

Nas sessões seguintes, a participante apresentou os mesmos sintomas de ansiedade, aflição, 

choro de vez em quando, tristeza, dores de cabeça, insônia e muito cansaço. Apesar de tudo isso, 

ela é disciplinada no tratamento do filho, segue todas as orientações, tem interesse em aprender 

determinados procedimentos (exercícios) para ajudá-lo a fazer em casa, etc. Por isso, perguntei a 

ela se queria participar de uma pesquisa donde teria que responder um questionário relacionado 

com stress em cuidadores de crianças com SD. Ela aceitou participar.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apurados permitiram-nos descrever os valores obtidos no questionário 

QASCI, o qual oferece critérios de fidelidade, validade para avaliar a sobrecarga física, social e 

emocional do (a) cuidador (a).  Durante a obtenção dos dados, observou-se a importância do 

papel da mãe cuidadora de uma criança com SD, devido a total dependência.  

A Sobrecarga de cuidados foi avaliada através do Questionário de Avaliação da Sobrecarga 

do Cuidador Informal - QASCI, de Martins, Ribeiro, Garrett (2003). Os escores obtidos nas 

tabelas abaixo sugerem a situação de sobrecarga física, social e emocional da mãe cuidadora, 
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cujo resultado apresenta uma boa consistência interna α=3.7, conforme descrição das tabelas 

abaixo: 

Através do Registro dos testemunhos da mãe cuidadora durante a aplicação da escala 

QASCI verificou-se que as dimensões positivas relacionadas à satisfação com o papel 

desempenhado e também com a família, mecanismos de eficácia e controle (questões 24 e 25), 

enquanto na questão 23 obtivemos os escores mais baixos e menos valorizados pela mãe 

cuidadora, influenciado assim no percentual da subescala. 

 

Tabela 01- Sobrecarga emocional (IVP) 

Sobrecarga emocional –IVP  
1. Sente vontade de fugir da situação em que se encontra? 4 
2. Considera que, tomar conta do seu familiar, é psicologicamente difícil? 3 
3. Sente-se cansada(o) e esgotada(o) por estar a cuidar do seu familiar? 4 
4. Entra em conflito consigo própria por estar a tomar conta do seu familiar? 4 
Total 15 

% 3,75 

 

Tabela 02- Implicações na Vida Pessoal 

Implicações na Vida Pessoal  
5. Pensa que o seu estado de saúde tem piorado por estar a cuidar do seu familiar? 03 
6. Cuidar do seu familiar tem exigido um grande esforço físico? 04 
7. Sente que perdeu o controlo da sua vida desde que o seu familiar adoeceu? 05 
8. Os planos que tinha feito para esta fase da vida têm sido alterados em virtude de estar a tomar conta do seu familiar? 05 
9. Acha que dedica demasiado tempo a cuidar do seu familiar e que o tempo é insuficiente para si? 03 
10. Sente que a vida lhe pregou uma partida? 04 
11. É difícil planejar o futuro, dado que as necessidades do seu familiar não se podem prever (são imprevisíveis)? 05 
12. Tomar conta do seu familiar dá-lhe a sensação de estar presa(o)? 04 
13. Evita convidar amigos para sua casa, por causa dos problemas do seu familiar? 05 
14. A sua vida social, (p. ex., férias, conviver com familiares e amigos) tem sido prejudicada por estar a cuidar do seu 
Familiar? 

04 

15. Sente-se só e isolada(o) por estar a cuidar do seu familiar? 04 
Total 46 

% 4,18 

 

Observou-se uma associação bastante significativa (p=4,18) entre os fatores desta subescala 

as quais estão relacionados com a propensão ao stress. Os dados na Tabela 2, relacionados às 

questões 7, 8, 11 e 13, obtiveram os maiores escores indicando situação de cansaço, medo. É 

possível observar que a participante apresenta sintomas característicos de sobrecarga.  
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Tabela 03- Sobrecarga Financeira 

Sobrecarga Financeira  
17. Sente que o seu futuro econômico é incerto, por estar a cuidar do seu familiar? 05 
18. Já se sentiu ofendida(o) e zangada(o) com o comportamento do seu familiar? 05 
Total  10 

% 5,0 

 

Nesta tabela observou-se uma associação bastante significativa (p=5) entre os fatores desta 

subescala as quais estão relacionados com a sobrecarga financeira que pode oferecer condições 

propriciadoras ao stress, demonstrados através dos escores com a maior pontuação.  

 

Tabela 04 - Reações às Exigências 

Reações às Exigências  
18. Já se sentiu ofendida(o) e zangada(o) com o comportamento do seu familiar? 02 
19. Já se sentiu embaraçada(o) com o comportamento do seu familiar? 02 
20. Sente que o seu familiar a(o) solicita demasiado para situações desnecessárias? 02 
21. Sente-se manipulada(o) pelo seu familiar? 02 
22. Sente que não tem tanta privacidade como gostaria, por estar a cuidar do seu familiar? 01 
Total 09 

% 1,8 

 

Nesta tabela verifico-se a menor associação bastante significativa (p=1.8) entre os fatores 

desta subescala as quais estão relacionados com as Reações às exigências.  

 

                                           Tabela 05 - Mecanismos de Eficácia e Controle  

Mecanismos de Eficácia e Controle  
23. Consegue fazer a maioria das coisas de que necessita, apesar do tempo que gasta a tomar conta do seu familiar? 01 
24. Sente-se com capacidade para continuar a tomar conta do seu familiar por muito mais tempo? 04 
25. Considera que tem conhecimentos e experiência para cuidar do seu familiar? 05 
Total 10 

% 3.3 

 

Nesta tabela observou-se uma associação bastante significativa (p= 3.3) entre os fatores 

desta subescala as quais estão relacionados com os Mecanismos de Eficácia e Controle 

ressaltanto o escore da questão 23, a qual demonstra a sobrecarga física da cuidadora devido a 

tempo destinado a assistência ao filho e, certamente, esse desgate reflletirae-se-à no equilíbrio 

emocional e na qualidade de vida.   
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                                                    Tabela 06 - Suporte Familiar  

Suporte Familiar  
26. A família (que não vive consigo) reconhece o trabalho que tem, em cuidar do seu familiar 01 
27. Sente-se apoiada (o) pelos seus familiares? 04 
Total 05 

% 2,5 

 

Nesta tabela observou-se a questão da dificuldade da cuidadora com os demais familiares 

da criança com SD, principalmente com o pai, por causa das disputa judicial a qual enfrenta.                     

 

    Tabela 07 - Satisfação com o Papel e com o Familiar  

Satisfação com o Papel e com o Familiar  
28. Sente-se bem por estar a tomar conta do seu familiar? 05 
29. O seu familiar mostra gratidão pelo que está a fazer por ele? 04 
30. Fica satisfeita(o), quando o seu familiar mostra agrado por pequenas coisas (como mimos)? 05 
31. Sente-se mais próxima(o) do seu familiar por estar a cuidar dele? 05 
32. Cuidar do seu familiar tem vindo a aumentar a sua auto-estima, fazendo-a(o) sentir-se uma pessoa especial, com mais valor? 05 
Total 24 

% 4,8 

 

Total geral 119                  3,7% 

 

Verificou-se através dos dados obtidos que a percentagem de respostas nas subescalas 

variou de 1.8% a 5.0%.  No que se refere ao valor global das subescalas 3.7%, donde 5 das 

subescalas esse valor foi maior do que 3, indicando a existência de uma boa intercorrelação entre 

todos os índices e também a homogenidade. A subescala que apresentou menor índice de poder 

discriminativo (1.8 %) foi reações e exigências, enquanto que, a subescala que apresentou o 

maior índice de poder discriminativo (5%), foi sobrecarga financeira. Com relação à subescala 

correlação emocional apresentou um dos maiores índices (3.75%), donde foram avaliados os 

aspectos do cuidado informal (ESSINK-BOAT, KRABBE, BONSEL, AARONSON, 1997).  

Desta forma, os resultados apresentados dos componentes das 7 subescalas são superiores 

aos encontrados por Marinho e colabores em 2003, os quais permitem constatar que o 

questionário QASCI, mantém as sete dimensões básicas ao ser aplicados em indivíduos com 

diversas patologias, apresentando uma moderada correlação entre saúde e qualidade de vida.  Os 

quadros ou sintomas de depressão e ansiedade da participante do estudo são percebidos em todas 

as subescalas, mas em especial, nas subescalas correlação emocional (quadro 01) e subescala 

implicações na vida pessoal (quadro 02). 
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Gerritsen e Van der Ender (1994), comprovaram em seus estudos que a depressão pode ser 

concebida como uma consequência da sobrecarga emocional. Tanto a ansiedade quanto a 

depressão estão mais associadas à vida pessoal do cuidador do que nos demais fatores, levando a 

crer que tais dimensões prejudicam mais a instabilidade emocional do cuidador. Para Reimer, 

Haan, Rijnders, Limburg, Van Den Bos (1998), a implicação na vida pessoal é a dimensão que 

contribui com mais eficácia na sobrecarga física, social e emocional do cuidador. Cantor (1983) 

considera que o cuidador com menor condição financeira tende a expressar maiores níveis de 

sobrecarga. A nossa participante se enquadra nesse perfil, pois está desempregada, sobrevive do 

salário do marido atual e de uma pequena ajuda do governo brasileiro (bolsa família). 

Verificou-se que a participante apresenta um valor bastante significativo 3.7, pode indicar 

ou sugerir a ocorrência simultânea do aumento das reações a exigências e consequentemente, o 

aumento do nível da sobrecarga emocional e das implicações na vida pessoal do cuidador 

informal, o qual se reflete em sua saúde e qualidade de vida. Tal situação de stress pode ocorrer 

mesmo diante da afirmação que se sente mais satisfeito com o seu papel de cuidador de uma filho 

com Síndrome de Down.   

   Nesse sentido, o stress pode ser entendido como a presença de uma condição situcional 

donde haja uma acentuada diferença entre as demandas externas ao organismo e a avaliação do 

sujeito sobre sua capacidade em responder a todas elas. Para Medeiros, Ferraz, Quaresma (1998), 

ressaltam que nesse processo “[...] nem sempre a demanda é considerada um estressor e as 

avaliações da situação constituem um processo contextualizado, dependendo de fatores 

relacionados ao próprio cuidador, ao doente e ao ambiente familiar onde vivem” (MEDEIROS, 

FERRAZ, QUARESMA, 1998, p. 190). Desta forma, observou-se através do instrumento de 

coleta de dados que a participante apresentou índices significativos desencadeadores de 

sobrecarga física, social e emocional. 

 

CONCLUSÃO  

 

Este estudo ofereceu informações a respeito do stress parental, em mães cuidadoras de 

crianças que apresentam alguma discapacidade decorrente de SD. A análise permitiu concluir 

que cuidar de uma criança com essa síndrome, constitui um grande desafio para a sua mãe 

cuidadora, porque requer dedicação e esforço, paciência, compreensão, além das adaptações e 

mudanças, pois acarreta um muito desgaste físico, social e emocional, que ocasionam alterações 

nos planos pessoais. 

  Por causa da grande sobrecarga de atividades exigidas para a cuidadora, a mesma pode 

vir apresentar algumas mudanças comportamentais, dentre elas, cansaço, nervosismo, 
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irritabilidade, alterações no sono, perda de peso, ansiedade, depressão, dentre outras, que são 

fatores estressores que interferem em sua saúde e qualidade de vida.  
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