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A síndrome de Down é uma das alterações genéticas mais prevalentes na população mundial. A 

inclusão e a qualidade de vida de indivíduos com síndrome de Down estão vinculadas com sua saúde. Em 

relação à saúde geral (sistêmica) de indivíduos com sindrome de Down, muita informação é divulgada, 

entretanto em relação à saúde bucal ainda faltam esclarecimentos à população. O objetivo geral da 

proposta é trabalhar a inclusão dos indivíduos com síndrome de Down a partir de sua saúde bucal, 

levando conhecimento e informação a eles, seus familiares e aos profissionais que cuidam desta 

população (pedagogos, fisioterapeutas, enfermeiros, educadores, médicos, fonoaudiólogos entre outros) 

sobre as formas de prevenção, auto-cuidado e tratamento das manifestações e doenças bucais mais 

prevalentes. O presente projeto tem como objetivos específicos: realizar palestras educativas a respeito 

das principais manifestações da síndrome de Down; distribuir material educativo (confeccionado 

especialmente para este projeto abordando o tema) e realizar orientações de higiene bucal, como parte do 

programa de prevenção às doenças bucais neste grupo populacional. Para avaliação dos resultados 

alcançados pelo presente projeto, todos os participantes das atividades serão convidados a responder um 

questionário de avaliação e poderão incluir sugestões para novas edições do projeto. De posse destes 

questionários preenchidos, a equipe se reunirá novamente para analisar e discutir os resultados desta 

avaliação realizada. A inclusão social de indivíduos com sindrome de Down está intimamente relacionada 

com a sua qualidade de vida e sua saúde. O presente projeto visa contribuir com a divulgação de temas 

relacionados à saúde bucal de individuos com sindrome de Down no que diz respeito à manifestação, 

formas de prevenção e tratamento de doenças bucais. 
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