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Trissomia 21 a caminho da
extinção. Eugenia ou progresso?
Mais de 80% dos casais interrompem a gravidez. Em Portugal, o número de bebés portadores
da síndrome caiu para metade em três anos. Há países onde já não nascem estas crianças
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O primeiro teste foi uma feli-
cidade: souberam que iam ser
pais. O segundo um choque: a
tão desejada filha tinha trisso-
mia 21, uma anomalia genética
que a vai acompanhar para o
resto da vida. Mas Riane e Ra-
fael Sá tiveram sempre a certe-
za de que iam ter a bebé.

"Depois de muito ler, despi-
mo-nos dos nossos próprios
preconceitos e percebemos
que a trissomia era um por-
menor, íamos ter uma criança
funcional, que faria tudo como
qualquer outra. No tempo dela,
mas faria", conta Riane.

O casal pertence a uma mino-
ria, entre os pais que se depa-
ram com este diagnóstico pré-
-natal. Dados da Pais 21 — uma
associação que está a fazer um
censos para saber quantos são

e como vivem os portadores de
síndrome de Down — indicam
que apenas 18% dos casais de-
cidem prosseguir com a gravi-
dez. Em três anos, o número de
nascimentos caiu para pouco
mais de metade, de 44 para 24-
E há países, como a Islândia
ou a Dinamarca, que no ano
passado garantiram ter erra-
dicado a anomalia.

Apesar de não existirem
registos oficiais feitos pelas
autoridades de Saúde, não é
novidade para quem trabalha
na área que se caminha para a
extinção. Miguel Palha, pedia-
tra do desenvolvimento e um
dos maiores especialistas nesta
área, relembra que na década
de 90 nasciam, por ano, 180
bebés com síndrome de Down.
"Todas as alterações ou doen-

ças genéticas vão desaparecen-
do, não é só a trissomia 21."

A Pais 21 vai enviar uma car-
ta ao Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida

(CNECV) a pedir uma reflexão
sobre se estes casos devem ser
elegíveis para a interrupção
voluntária da gravidez (IVG),
permitida até às 24 semanas
em caso de doença ou malfor-
mação congénita. Como esta

anomalia só pode ser diagnos-
ticada a partir dos três meses,
a IVG não pode ser feita no
âmbito do aborto a pedido da
mulher, que não exige qual-
quer justificação e só é possível
até às 10 semanas.

"Nascem cada vez menos
crianças com trissomia 21.
Estão a praticar-se abortos
seletivos, a escolher o tipo de

pessoas que podem ter vida.
O que pedimos é uma refle-
xão sobre o aborto eugénico",
defende Marcelina Sousheck,
presidente da Pais 21. Mãe de

uma jovem de 16 anos porta-
dora da anomalia, defende que
as pessoas com síndrome de
Down podem ter uma vida nor-
mal e independente.

Medo do futuro

Susana Nogueira, pediatra do

neurodesenvolvimento, traba-
lha com estas crianças há mais
de 20 anos e conta que, apesar
de não existirem diferentes
graus de trissomia 21, nem to-
dos são iguais ou crescem com
as mesmas limitações. "As car-
diopatias [doenças do coração]
têm um impacto no primeiro
ano de vida. É o que mais in-
fluencia o desenvolvimento."
Se a cardiopatia for congénita
grave, o percurso será mais di-
fícil. Mas há em todos os casos
um atraso na linguagem ao se-

gundo ano de vida.
"Nunca acompanhei nenhu-

ma criança com trissomia 21

que não tivesse perturbação
mental. Mas chegam a adultas,
lêem, fazem interpretações,
ainda que vivam supervisiona-
dos", frisa a médica.

Marcelina Sousheck acredita

que, quando recebem o diag-
nóstico, os pais têm a cabeça
cheia de preconceitos que não
correspondem à realidade. "A
imagem que as pessoas têm é a
das crianças nas carrinhas das

associações de ensino especial."
A imagem que passou pela

cabeça de Raquel e António
foi outra. Projetaram o futuro,
pensaram como seria a vida
da criança que esperavam aos

40 anos, quando eles já cá
não estivessem. Optaram por
abortar às 18 semanas, depois
de o diagnóstico se confirmar.
"Custou-nos muito, mas não
tivemos coragem de trazer ao
mundo uma criança que ia so-
frer. Quem cuidaria dela quan-
do nós fechássemos os olhos?"

pergunta Raquel.
Agora, têm Santiago nos bra-

ços há 15 dias. Quase dois anos
depois da primeira gestação,
decidiram tentar de novo. "É
o primeiro filho, mas no nos-
so coração sabemos que não
foi com ele que começámos
a construir a nossa família."
Ainda hoje Raquel sente um
aperto no peito quando pensa
no momento em que deixou
"de estar à espera de um fi-
lho". Pensa muitas vezes como
a criança seria hoje, mas não
se arrepende. "Foi uma esco-
lha. Respeito as escolhas dos

outros, também quero que res-

peitem a minha."
Tal como aconteceu com

Riane e Rafael, também a este
casal o aborto foi apresenta-
do como uma opção. Diz a lei

que os casais têm o direito à

informação. "O que fazemos é

dar uma informação neutra. A
maioria opta por interromper a
gravidez. Há casais que pedem
mais informação, querem falar
com pediatras ou com os cirur-

giões cardíacos, para saberem
como será a vida da criança",
explica Álvaro Cohen, diretor
do departamento de diagnós-
tico pré-natal da Maternidade
Alfredo da Costa.

Apesar de discordar da hi-
pótese de se retirar a opção de

escolha, o clínico sente que os

casais abortam "condicionados
pelo que não existe", isto é, por
não saberem com que apoios
do Estado podem contar.

Partindo de pontos opostos,
tanto a presidente da Pais 21

como o especialista defendem

que é preciso refletir sobre o

tema. Um parecer positivo do
CNCEV às pretensões da asso-

ciação, que quer que o aborto
deixe de ser sugerido nestes
casos, não mudaria a lei, mas

enviaria uma mensagem ao
Parlamento e aos médicos.

"Respeito muito o casal, ou
a mulher, que sabe que o bebé
tem trissomia 21 e decide ter o

filho, mas não podemos limitar
o direito e a liberdade de esco-
lha. A tendência é que Portu-
gal siga o caminho da Islândia,
onde já não nascem crianças
com síndrome de Down. Claro

que é eugenia, mas nem toda a
eugenia é má. Estamos a falar
de doenças e anomalias genéti-
cas", explica Miguel Oliveira e

Silva, professor de Ética na Fa-
culdade de Medicina de Lisboa.

Para Alberto Barros, espe-
cialista em reprodução, a ques-
tão da eugenia coloca-se, mas
numa perspetiva mais huma-
nista. "Não é para melhorar
a espécie humana, mas fazer
com que a doença genética seja
menor na geração seguinte." À
medida que a idade da mulher
aumenta — e as portuguesas
têm filhos cada vez mais tarde
— sobe o risco de o bebé ter
a anomalia. Daí que o clínico
saliente a importância de o

diagnóstico ser feito mais cedo,

porque é menos doloroso para
o casal. "É diferente interrom-
per às 12 ou às 18 semanas."

Luto pelo bebé perfeito

Rui Nunes, professor de Bioé-
tica da Faculdade de Medicina
do Porto, destaca que as re-
centes descobertas do genoma
humano e o avanço da tecno-
logia vão permitindo detetar
mais doenças. "É quase como
procurar ter o filho perfeito,
isto não se limita só à trissomia
21." Reconhece que se cami-
nha no sentido "complexo" da

neoeugenia — em que os pais
procuram ter filhos com o me-
lhor capital genético, porque
só pessoas muito saudáveis e

com muitas capacidades é que
vão encaixar na sociedade —

,

mas considera que a proibição
do aborto seria um retrocesso.
"Esta é uma decisão familiar,
cabe ao Estado respeitar essa
escolha", frisa.

Já Ana Sofia Carvalho, pro-
fessora de Bioética na Univer-



sidade Católica do Porto, aco-
lhe o pedido da Pais 21. "A lei
é muito abrangente. O que é

doença grave ou malformação
congénita? Não sabemos quais
são as razões que levam estes

pais a abortar. Era importan-
te termos dados sobre isso."
A especialista, que também é

membro do CNCEV, diz que
há cada vez mais interesse pela
genética, que começa a ter um

peso excessivo. "O facto de
uma criança nascer saudável
não significa que, um dia, não
vá ter outra doença que lhe li-
mite a vida. Ter um filho deixa
de ser uma lotaria."

Marco e Clara Silva aceita-
ram essa lotaria. Quando tive-
ram o diagnóstico pré-natal,
que confirmou a síndrome de

Down, pensaram muito sobre
a decisão que tinham de tomar.

"A primeira coisa que fizemos
foi o luto pelo filho perfeito",
conta Marco.

Falaram com médicos e com
pais de outras crianças e à me-
dida que iam discutindo a op-
ção, o coração balançava ora
para um lado ora para outro.
"Houve dias em que decidíamos

abortar, outros não. A única coi-

sa que tínhamos certeza é que a
decisão seria sempre tomada a

dois", continua Clara.
Os exames começaram a

mostrar que os órgãos esta-
vam "bem formados" e que o
bebé não tinha nenhuma car-
diopatia grave. Também eles

projetaram a vida que o bebé
poderia ter. E decidiram: Luís
nasce no próximo mês.

cbreis@expresso.impresa.pt

MANTEVE A GRAVIDEZ
DEPOIS DE SABER QUE O
BEBÉ TINHA TRISSOMIA 21

Síndrome
de Down

Nos últimos anos, as

pessoas com trissomia 21

têm ganho mais esperança
de vida e mais autonomia.
Daí que hoje existam
adultos com vidas

independentes, alguns até
atrabalhar. A médica
Susana Nogueira destaca a

importância da

intervenção precoce na
infância. A maioria dos

pais gasta entre €200 e

€300 por mês em terapias.
Além da limitação
cognitiva, é natural que
tenham défice auditivo e

que desenvolvam doenças
como a celíaca, infeções
respiratórias, diabetes ou

neoplasias. "Como são
mais vigiados, ao fim de

uns anos tornam-se os
mais saudáveis lá de casa",
diz a médica.

FRASES

"É claro que é
eugenia, mas nem
toda a eugenia
ema
Miguel Oliveira e Silva
Professor de Ética na Faculdade de

Medicinade Lisboa

"Estão a praticar-se
abortos seletivos,
a escolher o tipo
de pessoas que
podem ter vida.
O que pedimos
é uma reflexão"
Mareei i na Sousheck

Presidente da Associação Pais 21




