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A educação sexual para pessoas com
distúrbios genéticos
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Albert Jacquard (1988) ensina que não há genes bons nem
ruins, mas que um bom patrimônio genético deve ser diverso. A
diversidade aumenta as chances de adaptação das espécies fren-
te às mudanças ambientais. O fluxo genético mantém esta  diver-
sidade, que constitui a riqueza coletiva e a interação com o meio
ambiente vai favorecer o valor adaptativo dos genes. Assim, em-
bora a anemia falciforme seja uma condição desfavorável, os
portadores do traço, sem a anemia, carregando apenas uma có-
pia do alelo, apresentam maior resistência à malária na África,
onde esta doença é endêmica.

As mutações e as recombinações que surgem no processo
de reprodução garantem a manutenção da variação genética nas
populações. Genótipos não-adaptativos provocam os chamados
distúrbios genéticos que a depender da forma de transmissão e a
natureza do fator genético responsável são classificados em
cromossômicos, gênicos e multifatoriais.

O aumento da esperança de vida das pessoas que apresen-
tam distúrbios genéticos  lhes tem proporcionado a oportunidade
de desenvolvimento sexual-afetivo, com satisfações e também
problemas decorrentes deste processo. A falta de autonomia e
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de autoconfiança constitui muitas vezes uma barreira no estabe-
lecimento de relações interpessoais, referentes à amizade e na-
moros. Modificações no corpo e no comportamento, decorren-
tes da puberdade, assim como o desenvolvimento psico-afetivo e
social, merecem nesses casos, cuidadosa reflexão e orientação.

Dificuldades do desenvolvimento sexual podem ser obser-
vadas  nas seguintes situações:

-  Distúrbios genéticos que acarretam déficit no
   aprendizado.
-  Deficiências  físicas sem distúrbio de aprendizado
-  Alterações na anatomia e funcionamento dos órgãos
   sexuais, sem déficits cognitivos.

O primeiro caso é exemplificado pela Síndrome de Down,
causada pela presença de cópia extra do cromossomo 21
(trissomia), em suas células. Em 95% dos casos  trata-se de
trissomia livre, distúrbio genético  de natureza esporádica, com
poucas chances de repetição (Figura1).

 As demais causas da S. Down, referem-se à presença de
células normais e outras com um cromossomo 21 extra, na mes-
ma pessoa (mosaicismo) ou ainda translocação do  21 para ou-
tro  cromossomo, geralmente o 14, permanecendo o número
cromossômico normal mas, funcionalmente havendo excesso
de material genético do cromossomo 21. Esta última  situação
apresenta  possibilidades de transmissão hereditária na família.

 Os avanços no atendimento à sua saúde e o início precoce
de programas psico-pedagógicos, tem proporcionado uma maior
expectativa de vida para as crianças Down. Estudos mostram que
pessoas com a síndrome apresentam uma sobrevivência  de 85%
no primeiro ano de vida e que  metade dos afetados estão vivos
aos 50 anos (MIKKELSEN e colaboradores, 1990; BAIRD;
SADOVNICK, 1989)
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O desenvolvimento orgânico/sexual na Síndrome de Down
frequentemente ocorre com mudanças lentas mas harmonio-
sas. Muitas adolescentes apresentam menarca na idade habitual
e períodos menstruais com fluxo normal. Investigação feita pela
Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down
(SHIAVO, 1999)  com 383 pessoas com a síndrome revela que a
maioria desejava namorar e casar-se, mas o desejo de ter filhos
era raramente mencionado.

Figura 1- Cariograma de uma pessoa do sexo feminino, com a trissomia livre do
cromossomo 21

A aceitação social dessas pessoas  tem levado ao surgimento
de novos  movimentos, como o Dia Internacional da Síndrome
de Down, em 21 de março, data escolhida pela Associação Down
Syndrome International, considerando os três cromossomos do
par de número 21 (dia 21 do terceiro mês do ano).
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Distúrbios genéticos que atingem o desenvolvimento genital,
podem ser exemplificados pela hiperplasia adrenal congênita, for-
ma de pseudo-hermafroditismo feminino de herança autossômica
recessiva, em que devido ao desequilíbrio  hormonal  a genitália
externa não está de acordo com o sexo genético e o gonadal,
requisitando intervenções cirúrgicas para a sua adequação.Na
situação  referida, o processo educativo permite esclarecer as-
pectos da anatomia e fisiologia, necessários à compreensão do
funcionamento do próprio corpo e do distúrbio apresentado, re-
forçando através do conhecimento a auto-estima e a autono-
mia.

A Educação Sexual  deve ser levada em conta, na elabora-
ção de programas de incentivo à inclusão social e qualidade de
vida para pessoas  com distúrbios dessa natureza.

Ao lado das importantes conquistas sociais e no mercado de
trabalho, algumas pessoas com a Síndrome de Down têm tam-
bém alcançado um desenvolvimento afetivo adequado, chegan-
do a estabelecer  casamentos estáveis.

A segunda situação é exemplificada pela Espinha Bífida, de-
feito de fechamento do tubo neural de herança multifatorial, que
pode acarretar problemas ortopédicos e urológicos. Pessoas com
este distúrbio podem ser estigmatizadas no relacionamento com
os considerados saudáveis,o que se expressa muitas vezes por
isolamento. Soares e colaboradores (2006) citam o caso de uma
jovem com Espinha Bífida que diz: “Eu amo minha mãe, mas ela
está comigo 24/7 (24 horas ao dia, 7 dias na semana) e com ela é
difícil me divertir e relaxar”, apresentando-se destituída da sua con-
dição de jovem mulher pela superproteção. Mesmo diante da
obrigatoriedade do sistema inclusivo nas escolas, os autores re-
gistram preconceitos, intolerância e exclusão.
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“Não há ninguém mais solitário
do que o pai ou a mãe de uma
criança recém-diagnosticada com

distúrbio genético”
Anônimo
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