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Resumo: esse estudo teve com objetivo avaliar a presença de níveis de estresse geral e parental em pais de crianças e
adolescentes com síndrome de Down. Trata-se de um estudo transversal e analítico, realizado em cinco Instituições que
atendem pessoas com deficiência em Goiânia, Goiás. A amostra foi composta por 40 pais. Instrumentos de avaliação do
estresse: Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL), Parenting Stress Index Short Form (PSI/SF).
Quanto à avaliação do estresse geral, por meio do ISSL: a maioria dos pais não estava estressada. Quanto à manifestação
do estresse parental: o escore médio do e stresse dos pais foi baixo. Entretanto, nas três subescalas e no questionário total,
35% dos pais apresentaram níveis de estresse considerado preocupante. Pais de adolescentes apresentaram escore médio
mais alto do que pais de crianças, na subescala interação disfuncional genitor-criança (p=0,03). Houve maior proporção
de pais de adolescentes com nível de estresse considerado preocupante (n= 54,50%, p=0,008). A comparação entre os
dados socioeconômicos e o estresse parental revelou que o estresse é maior em pais com menos escolaridade. Os resultados chamam atenção para a necessidade de assistir a saúde emocional de pais de filhos com síndrome de Down, com
foco para os pais de adolescentes.
Palavras-chave: Pai. Síndrome de Down. Estresse.
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Abstract: the aim of this study was to analyze the presence of worried levels of general and parental stress in parents
who has children and teenagers with down´s syndrome. This is a transversal and analytic study that happened in five
institutions that assist people with deficiency in Goiânia, Goiás. The sample consists of forty parents. Instruments of
analyses of the stress: List of symptoms of stress to adults of LIPP (ISSL). The analyses of the general stress happened
through of LIPP test: most of the parents wasn´t stressed but those who had stress were in the phase of resistance. In
respect of the manifestation of the parental stress: the average level of stress of the parents was low in the three subscales
and in the entire questionaire, however, 35% of the parents showed worried levels of stress. Parents of teenagers showed
average level higher than the parents of children in the subscale dysfunctional interaction genitor-child. There was bigger proportion of parents of teenagers they have worried levels of stress. Comparison between the socioeconomic data
and the parental stress revealed that the stress is bigger in parents who have studied a little bit. The results show that it´s
necessary to help the emotional health of parents and children with down´s syndrome with the focus to the parents of
teenagers.
Keywords: Father. Down Syndrome. Stress.
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Introdução

em longo prazo, além de orientar suas práticas educativas e de cuidado10.

A síndrome de Down é uma condição crônica,

O estresse é uma reação do organismo frente

causada por uma aneuploidia cromossômica que re-

a situações difíceis que englobam mudanças psicoló-

sulta na trissomia do cromossomo 21. Indivíduos com

gicas, bem como transformações químicas e físicas

essa síndrome apresentam deficiência intelectual, limi-

no corpo12. Quando essa perturbação é relacionada às

tações nas aquisições de linguagem, déficit cognitivo e

funções de pai e de mãe, é designado estresse paren-

atraso motor .

tal. A avaliação da manifestação do estresse parental é

1

A necessidade de maior atenção e de cuidados

um importante instrumento para predizer como está a

especiais faz com que cuidar de um filho com essa

saúde e o bem-estar dos pais13. O bom funcionamento

síndrome exija mais tempo, dedicação e investimento

e o bem-estar familiar contribuem para o melhor de-

da família, comparando-se a um filho com desenvolvi-

senvolvimento de pessoas com síndrome de Down14.

mento típico2,3. Enquanto o filho esteja na fase infan-

A satisfação com o papel parental desempenhado re-

til, os cuidados devem priorizar o desenvolvimento da

percute em níveis mais baixos de estresse, na percep-

linguagem, da habilidade motora, da função cognitiva,

ção positiva em relação aos filhos e na capacidade de

além de um processo de socialização e escolarização.

cuidar com assertividade. Por outro lado, problemas de

Já na adolescência é preciso estimular o autoconheci-

comportamento dos filhos têm relação direta com o es-

mento, a capacidade de escolha, a aceitação de limites,

tresse parental 15.

a autonomia, a preparação para o trabalho e o exercício
da sexualidade .

A relação pai-filho com a síndrome de Down
ainda é pouco conhecida pela comunidade científica16.

4,5

Cuidar de um filho com deficiência repercute

O pai é figura importante para o desenvolvimento psi-

em impacto no sistema familiar e pode gerar dificul-

cológico e afetivo dos filhos, pois se torna referência na

dades na adaptação, além de estresse . Por outro lado,

construção da personalidade das crianças e é o primei-

esse cuidado pode impulsionar mudanças positivas,

ro transmissor da autoridade social17.

6,7

reestruturação e união familiar.

A intensidade do estresse e as formas de lidar

Tradicionalmente, as mães são mais envolvidas

com os eventos estressores, experimentados pelo pai,

na educação e cuidado dos filhos; entretanto, um estudo

afetam significativamente a adaptação ao cuidar do fi-

realizado na Polônia não encontrou diferença entre ní-

lho8. Os distúrbios da saúde física e bem-estar psíquico

veis de estresse materno e paterno, nas famílias de pes-

do pai não recebem muita atenção por parte da comu-

soas com síndrome de Down . Os pais compreendem

nidade científica9,18. Nesse sentido, considerando a im-

as necessidades especiais do filho, mas, ainda assim,

portância desse tema e os poucos estudos existentes, o

mantêm cuidados esporádicos para com ele. Isso é jus-

presente estudo tem por objetivo avaliar a presença de

tificado, por eles, como consequência do trabalho fora

níveis de estresse geral e parental em pais de crianças e

de casa, a fim de prover o sustento da família. A expe-

adolescentes com síndrome de Down.

8

riência da paternidade envolve dificuldades, angústias
e preocupações com questões financeiras, profissionais

Material e Métodos
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e, até mesmo, falta de tempo e/ou de motivação para
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exercer o papel de pai5,9.

Trata-se de um estudo transversal analítico, rea-

Pais de filhos com síndrome de Down apresen-

lizado em cinco Instituições que atendem pessoas com

taram maior nível de estresse do que os pais de filhos

deficiência, na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil, a sa-

com desenvolvimento típico , mas os níveis de estres-

ber: Associação dos Portadores de Síndrome de Down,

se deles são menores, quando em comparação com pais

do Estado de Goiás (Asdown), Projeto AlfaDown,

de filhos com autismo e outras deficiências como, por

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC

exemplo, a síndrome de Williams, a síndrome do X

Goiás, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

frágil e Prader-Willi . Os pais precisam de redes de

de Goiânia (APAE), Centro de Orientação e Reabilita-

apoio específicas e eficientes, para que possam reduzir

ção e Assistência ao Encefalopata (CORAE) e Asso-

o impacto emocional das demandas diárias, exercidas

ciação Pestalozzi de Goiânia (Unidade Renascer).

10

8

11
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A amostragem não probabilística, por conve-

O Critério de Classificação Econômica Brasil

niência, foi constituída por 40 pais. Foram incluídos

propõe uma atribuição de valores de acordo com o po-

pais de crianças (até nove anos e onze meses) e de ado-

der de compra das pessoas. As classes são: A1, A2, B1,

lescentes (dez anos até dezenove anos e onze meses),

B2, C1, C2, D e E. A classe com maior poder de com-

com diagnóstico de síndrome de Down.

pra é a classe A21.

Os instrumentos de coleta de dados foram apli-

A ficha de perfil socioeconômico foi elaborada

cados sob a forma de entrevista individual, em sala pri-

pelas autoras desse trabalho e consta de informações

vativa dentro das Instituições, no período de outubro

tais como: idade do pai, estado civil, escolaridade, pro-

a dezembro de 2015. As entrevistas duraram, aproxi-

fissão, renda e lazer.

madamente, 30 minutos. Utilizou-se o Inventário de

Com projeto aprovado pelo Comitê de Ética

Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL), o

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC

Parenting Stress Index Short Form (PSI/SF), o Crité-

Goiás), a presente pesquisa foi desenvolvida de acordo

rio de Classificação Econômica Brasil e Ficha de perfil

com as recomendações da Resolução 466/12, do Con-

socioeconômico.

selho Nacional de Saúde.

O Inventário de Sintomas de Estresse para

Os dados coletados foram analisados com o Sta-

Adultos de Lipp (ISSL) é um instrumento composto de

tistc Package of Social Sciences (SPSS, versão 23.0),

múltiplas escolhas. Esse instrumento avalia se há es-

utilizando um nível de significância de 5% (p <0,05).

tresse, em qual fase ele se encontra (alerta, resistência,

As distribuições das frequências dos dados socioeconô-

quase exaustão e exaustão) e se predominam sintomas

micos foram observadas por meio de tabelas de contin-

físicos ou psicológicos .

gência, com o teste Qui-quadrado de Person. A análise

7

O Parenting Stress Index Short Form (PSI/SF) é

das médias de estresse PSI/SF foi realizada com base no

o instrumento amplamente utilizado em teses, artigos e

teste não paramétrico, de Mann-Whitney. Os 36 itens do

na aplicação clínica . Trata-se de um questionário que

questionário PSI/SF e a amostra de dados foram veri-

mensura a intensidade do estresse no sistema pais-filho.

ficados por meio da avaliação de confiabilidade e acu-

É composto por 36 itens, subdivididos em três subes-

rácia. Calculou-se o Coeficiente Alfa de Cronbach (α),

calas: “sofrimento parental”, “interação disfuncional

a fim de verificar a consistência interna do instrumento

genitor-criança” e “criança difícil”, com 12 itens cada.

para a amostra estudada (α=0,90 revelando confiabilida-

A subescala “sofrimento parental” está relacionada ao

de e acurácia). Em relação às variáveis qualitativas dos

sofrimento e angústia que pai/mãe experimentam ao

escores de estresse, nas subescalas e questionário total

exercer seus papéis e, também, ao modo como as exi-

PSI/SF, e do questionário ISSL, foi utilizado o teste do

gências do filho podem restringir a participação social

Qui-quadrado, comparando-se os resultados entre os

dos pais; a subescala “interações disfuncionais geni-

grupos de pais de criança e de adolescente.

19

tor-criança” avalia as representações que o genitor tem
de seu filho, sua interação com ele e até que ponto os

Resultados

cala “criança difícil” foca as características de compor-

A amostra foi constituída por 40 pais, sendo 29

tamento do filho e o modo como essas causam impacto

pais de crianças e 11 pais de adolescentes. Os primei-

nos pais. Para cada questão investigada, existe um con-

ros apresentaram média de idade de 40,10 anos (dp ±

junto de proposições que compõem uma escala do tipo

6,6) e os segundos, média de idade de 45,60 anos (dp

Likert, de cinco itens (de 1 = concordo totalmente a 5

± 6,5); o pai mais jovem tinha 30 anos e o mais velho

= discordo totalmente). A soma dos pontos atribuídos

55 anos de idade. A média da idade das crianças foi de

a cada item define o escore total, que pode variar de 36

4,80 (dp ± 3,10) anos e dos adolescentes 14,80 anos

a 180 pontos. Existem pontos de corte, para cada su-

(dp ± 1,66). Mais da metade dos pais (52,70%) perten-

bescala e questionário total, sendo que resultados mais

ce às classes econômicas B2 e C, segundo o Critério de

altos indicam níveis mais elevados de estresse parental.

Classificação Econômica Brasil 2016. Na Tabela 1, os

Níveis acima dos pontos de corte indicam necessidade

dados socioeconômicos foram categorizados em dois

de uma avaliação mais detalhada .

grupos, de acordo com a idade do filho.

20
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filhos correspondem às expectativas dos pais; a subes-
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Tabela 1. Distribuição das frequências e porcentagem dos dados socioeconômicos dos pais de crianças e de adolescentes. Goiânia, 2016, n= 40
Variáveis

Criança
n (%)

Adolescente
n (%)

Total
n (%)

p

Sexo do filho
Feminino

9 (31,00)

4 (36,40)

13 (32,50)

Masculino

20 (69,00)

7 (63,60)

27 (67,50)

Até ensino fundamental

7 (24,10)

8 (72,70)

15 (37,50)

Ensino médio e superior

22 (75,90)

3 (27,30)

25 (62,50)

23 (79,30)

9 (81,80)

32 (80,00)

6 (20,70)

2 (18,20)

8 (20,00)

Mãe

22 (75,90)

10 (90,90)

32 (80,00)

Pai

4 (13,80)

1 (9,10)

5 (12,50)

Outros

3 (10,30)

0 (0,0)

3 (7,50)

21 (72,40)

9 (81,80)

30 (75,00)

8 (27,60)

2 (18,20)

10 (25,00)

Escola especial

6 (20,70)

3 (27,30)

9 (22,50)

Escola normal

14 (48,30)

6 (54,50)

20 (50,00)

9 (31,00)

2 (18,20)

11 (27,50)

Casado

27 (93,10)

9 (81,80)

36 (90,00)

Outros

2 (6,90)

2 (18,20)

4 (10,00)

Não

1 (3,40)

6 (54,50)

7 (17,50)

Sim

28 (96,60)

5 (45,50)

33 (82,50)

0,74

Escolaridade do pai
0,005

Profissão do pai
Trabalho formal
Trabalho informal

0,85

Principal cuidador
0,47

Filho estuda
Estuda
Não estuda

0,54

Tipo de escola

Não estuda

0,70

Estado civil
0,28

Vive com mãe da criança
<0,001
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Legenda: *Qui-quadrado.
Nota: elaborado pelas autoras.

A maioria dos filhos era do sexo masculino

em sua maioria, estavam casados (90%). Entre os pais

(67%). Houve diferença significativa (p=0,005) entre

de crianças, 96,6% vivem com a mãe, enquanto no

os dois grupos, quanto à escolaridade, pois 75,90%

grupo de pais de adolescentes, apenas, 45,5% vivem

dos pais de crianças apresentam escolaridade até o en-

com a mãe do filho que apresenta síndrome de Down,

sino médio e superior, já para o grupo de pais de ado-

conferindo diferença significativa entre os grupos

lescentes essa proporção foi de apenas 27,30%. Den-

(p<0,001).

tre os pais entrevistados, 80% estavam inseridos em

A Tabela 2 apresenta a média da pontuação em

atividades de trabalho formal. A maioria, 75,90% dos

cada subescala do estresse e no questionário total, se-

pais de crianças e 90,90% dos pais de adolescentes,

gundo o PSI/SF. A validade interna do PSI/SF para o

declarou que as mães eram as principais responsáveis

questionário total foi α=0,90, esse resultado evidencia

por cuidar do filho, na maior parte do tempo. Os pais

a confiabilidade e acurácia do instrumento.

afirmaram que 75% dos filhos estudavam e que 50%
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deles estavam inseridos em escolas normais. Os pais,
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Tabela 2. Resultado da análise dos escores das subescalas e questionário total do PSI/SF entre os pais de criança
e adolescentes – Goiânia, 2016, n= 40
Subescalas PSI/SF

Criança

p*

Adolescente

Sofrimento parental ≥ 33

27,48 ± 8,09

28,27 ± 8,24

0,59

Interação disfuncional ≥ 28†

21,21 ± 5,77

26,27 ± 8,04

0,03

Criança difícil ≥ 37†

26,66 ± 6,79

25,36 ± 6,87

0,78

75,21 ± 17,66

79,91 ± 21,38

0,38

†

Questionário total ≥ 94

†

Legenda: *Mann-Witney; †Ponto de corte para o estresse ser considerado patológico ou preocupante.

A média do escore, em todas as subescalas e no
questionário total, está abaixo do ponto de corte para o

A Tabela 3 apresenta a comparação entre os gru-

estresse ser considerado preocupante. Pais de adoles-

pos quanto à frequência e proporção de identificação

centes apresentaram escore médio mais elevado que os

de níveis de estresse, considerados não preocupante ou

pais de crianças (p=0,03), na subescala interação dis-

preocupante, em todas as subescalas e no questionário

funcional genitor-criança.

total do PSI/SF.

Tabela 3. Frequência e proporção de estresse considerado não preocupante ou preocupante, em todas as subescalas
e no questionário total do PSI/SF – Goiânia, 2016, n= 40
Subescalas PSI/SF

Criança

Adolescente

Total

p*

Sofrimento parental
Não preocupante
Preocupante

20 (69,00)

6 (54,50)

26 (65,00)

9 (31,00)

5 (45,50)

14 (35,00)

25 (86,20)

5 (45,50)

30 (75,00)

4 (13,80)

6 (54,50)

26 (89,70)

11 (100,00)

37 (92,50)

3 (10,30)

0 (0,0)

3 (7,50)

21 (72,40)

5 (45,50)

26 (65,00)

8 (27,60)

6 (54,50)

14 (35,00)

0,39

Interação disfuncional
Não preocupante
Preocupante

10 (25,00)

0,008

Criança difícil
Não preocupante
Preocupante

0,26

Total

Preocupante

Houve maior proporção de pais, nas subescalas
e no questionário total, classificados com níveis de es-

0,11

(54,5%), apresentando identificação de níveis elevados
de estresse.

tresse parental, considerados não preocupante. Pais de

A Tabela 4 apresenta a classificação do estresse

crianças e de adolescentes apresentaram maior propor-

geral, segundo o instrumento ISSL, entre os grupos de

ção de estresse, considerado preocupante na subescala

pais.

sofrimento parental. Na subescala interação disfuncio-

, Goiânia, v. 45, 46-54, 2018

Não preocupante

nal genitor-criança houve diferença (p=0,008) entre os
grupos, com maior proporção de pais de adolescentes
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Tabela 4: Comparações do ISSL entre pais de adolescentes e crianças. Goiânia, 2016, n= 40
ISSL

Criança Adolescente

Ausência de estresse
Fase de resistência
Fase de quase exaustão

20 (69,00)
8 (27,60)
1 (3,40)

Total p*

9 (81,80) 29 (72,50)
2 (18,20) 10 (25,00) 0,65
0 (0,0)

1 (2,50)

Há um aumento no número de estudos que incluem a figura paterna8,16,17,18, mas ainda há muito a ser
explorado sobre as experiências do progenitor, em seu
papel de pai. Por essa razão, isso requer uma investigação para entender quais serviços e suportes são mais
utilizados para as adaptações às circunstâncias de se

Legenda: *Qui-quadrado.

ter um filho com síndrome de Down. Uma vez que,
adquirindo-se conhecimento sobre as contribuições
A avaliação do estresse geral pelo ISSL não

do indivíduo para o funcionamento familiar, pode-se

mostra diferença significativa entre os dois grupos de

fornecer uma imagem mais completa sobre a sua influ-

pais. Os pais, em sua maioria, não apresentam estresse

ência na família23. O comportamento parental deve ser

(72,5). A predominância de sintomas físicos (70%) foi

estudado, levando-se em consideração aspectos cultu-

maior que os sintomas psicológicos (30%), em ambos

rais específicos de cada contexto familiar. A história

os grupos.

de cada família, de cada pai e mãe, é permeada por

A comparação entre os dados sociodemográficos e o PSI/SF revelou associação entre a escolaridade

valores e crenças que são a base dos vínculos que eles
estabelecem24.

dos pais e o nível de estresse, na subescala interação

Os pais de crianças com síndrome de Down

disfuncional (p<0,001), na subescala criança difícil

apresentam níveis mais baixos de estresse do que as

(p=0,03) e no questionário total (p=0,003). Não houve

mães18,25. Algumas dificuldades paternas podem ser

resultado significativo na associação entre os dados so-

apontadas, especialmente, quanto a questões financei-

cioeconômicos e a presença de estresse, avaliado pelo

ras, de planejamento familiar, assim como restrições

ISSL.

familiares e preocupações, em longo prazo, com os
cuidados dos filhos. Entretanto, os pais possuem, em

Discussão

geral, uma boa adaptação às exigências e cuidados de-

, Goiânia, v. 45, 46-54, 2018

mandados18. Os pais são menos afetados e uma razão,
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Houve maior proporção de estresse parental na

para isso, é a tendência de serem menos envolvidos no

subescala sofrimento parental. Essa subescala trata das

cuidado da criança do que as mães e mais envolvidos

percepções e dos sentimentos vivenciados pelo geni-

em outros domínios da vida, como o trabalho26.

tor, em seu papel de pai10. Esse resultado sugere que o

Ao investigar os pais de crianças e adolescen-

estresse esteja relacionado com as altas exigências dos

tes com síndrome de Down, não foi encontrada relação

filhos e as necessidades de cuidados especiais durante

entre a fase de desenvolvimento do filho e a presença

o desenvolvimento dos mesmos.

de estresse paterno. Contudo, um estudo, que cor-

Os pais de adolescentes apresentaram maior

relacionou a idade de crianças e adolescentes com o

proporção de estresse parental preocupante, quando

estresse parental, mostrou que a idade dos filhos está

comparado aos pais de crianças, na subescala interação

relacionada com as manifestações de estresse parental.

disfuncional e no questionário do PSI/SF. Essa subes-

Quando os filhos são crianças, há mais informações,

cala avalia as percepções que são ou não compatíveis

mais programas específicos de reabilitação e ensino

com as expectativas que os genitores têm de seus fi-

disponíveis, existem muitas Associações de pais, as-

lhos, bem como as percepções de suas interações com

sim como o apoio social é relativamente elevado. Na

a criança .

adolescência e na idade adulta, esses indivíduos apre-

10

Os resultados indicam que os pais não apre-

sentam um novo dilema, encontrar um lugar na socie-

sentaram estresse parental preocupante, o que é con-

dade, um trabalho, buscar a satisfação da vida pessoal.

firmado pela literatura. Um estudo mostrou que pais

E, nessa última fase, consequentemente, as famílias vi-

de filhos com síndrome de Down apresentam um re-

venciam experiências maiores de incerteza e estresse11.

lacionamento mais positivo com os seus filhos. A boa

Estudos revelam que a escolaridade dos pais e as

relação entre o pai e o filho é um aspecto que pode

condições financeiras deles podem ter relação com a qua-

justificar baixos níveis de estresse paterno .

lidade de vida27,28. Em contradição a essa realidade, um

22
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estudo, que analisou pais de filhos com autismo e síndro-

cuidado e em problemas no desenvolvimento infantil.

me de Down, revelou que quanto maior a escolaridade,

Estratégias, que contribuem para a adaptação familiar,

maior foi o estresse predito por esses pais. Talvez, os pais

incluem ter um ambiente familiar saudável e harmônico,

com mais educação estejam mais conscientes das dificul-

receber orientações e acolhimento profissional18,30.

dades de desenvolvimento da criança e das consequências

Contudo, ainda há necessidade de novos es-

para seu futuro, além de terem maiores expectativas rela-

tudos voltados para os pais em sua função paterna.

cionadas ao desenvolvimento de seus filhos .

Os profissionais da saúde devem reconhecer o estres-

8

No contexto familiar, a pessoa que assume o

se como uma problemática de interferência na saú-

papel de cuidador está sujeita a demandas de cuidados

de emocional desses pais. Esse estudo apresenta-se

que afetam sua dimensão física, mental e social. A so-

como fonte incentivadora para o desenvolvimento de

brecarga é imposta quase sempre à mãe que, indiscuti-

novas pesquisas, o que poderia fornecer possibilida-

velmente, precisa demandar mais tempo e atenção para

des de desenvolvimento de estratégias de intervenção

cuidar de um filho que necessita de cuidados especiais.

familiar. Dessa forma, os pais poderiam lidar com os

Por outro lado, a divisão das tarefas com o pai e com os

eventos estressores, decorrentes do nascimento e dos

demais familiares proporcionará melhor relacionamen-

cuidados ao longo da vida de um filho com a síndro-

to e menor sobrecarga emocional à família .

me de Down.

2

Um estudo avaliou o envelhecimento de pessoas
com síndrome de Down e o impacto desse envelheci-

Agradecimentos

mento sobre o bem estar dos pais. Tal pesquisa sugeriu
que estratégias eficazes de informação e de apoio às

Agradeço às pesquisadoras do presente estudo

famílias de indivíduos com síndrome de Down, além

e à Universidade Estadual de Goiás pela oportunidade

da importância da família sendo alvo de intervenção,

de participar da iniciação de pesquisa e também ao fo-

podem gerar impacto positivo no envelhecimento de

mento do Programa de Bolsas de Iniciação Científica

adultos com a presente síndrome .

da UEG-PBIC/UEG.

29

Pertinente destacar que níveis elevados de estresse parental podem repercutir em práticas inadequadas de
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