
Liderar o processo de 
transformação da sociedade 
para que reconheça a 
pessoa com Síndrome de 
Down como cidadão pleno 
e integrado, por meio de 
mobilização, esclarecimento 
e incorporação da classe 
pol í t ica dir igente, do 
sistema educacional, de 
outros organismos sociais 

e da comunicação, e da sociedade em geral, apoiado em 
valores como inclusão, ética da diversidade, solidariedade, 
responsabilidade e equidade.

NOSSA MISSÃO

A Associação DFDOWN é uma entidade civil de direito privado 
sem fins lucrativos, composta por pais, responsáveis, 
profissionais e amigos das pessoas com Síndrome de Down, que 
procura atender às demandas internas e externas da sociedade, 
promovendo eventos e atividades que envolvem associados, 
pessoas com síndrome de down, profissionais, familiares, 
comunidade e outros parceiros.
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DÉCADAS DE LUTA
em prol da INCLUSÃO da Pessoa com Síndrome de Down

 “Sou como qualquer outra criança,  
apenas levará um pouquinho  

mais de tempo para que eu possa 
aprender as coisas,  

mas com todo o seu amor,  
carinho e estímulo  

certamente serei capaz de fazer 
 tudo nessa vida.”

>  HISTÓRIA 
A primeira entidade aqui no Distrito 
Federal foi a Pró-Down, criada em 
junho/1989 e extinta em 1999, por 
dificuldades encontradas pela diretoria 
daquela época, composta por pais e 
familiares de pessoas com Síndrome de 
Down. 
Em 2007, com a efetiva dedicação de 
alguns familiares, começou um novo 
movimento para criar uma nova 
entidade, em 27/maio/2007, Associação 
DFDown, entidade civil de direito 
privado, de caráter assistencial, cultural, 
educativo e filantrópico, sem fins 
lucrativos. A entidade atua até hoje, 
superando desafios, consolidando a 
necessidade e seriedade do trabalho proposto, e se firmando pela abnegação de 
alguns pais e familiares.

>  O QUE BUSCAMOS? 
Contribuir para a formação de cidadãos felizes, saudáveis, educados, 
independentes, produtivos e incluídos na sociedade. Sensibilizar a sociedade, 
orientar os pais e profissionais, e promover a educação inclusiva.

O QUE É SÍNDROME DE DOWN?

É uma alteração genética ocasionada pela presença de um 
par extra do cromossomo 21, nas células do organismo. Por 
isso também é conhecida como TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 
21.  A síndrome foi descoberta por Sir John Langdon Down 
em 1886 e a alteração cromossômica foi descoberta pelo 
Prof. Jérome Lejeune em 1959. Esse material genético em 
excesso provoca deficiência intelectual, ou seja, atrasos na 
aprendizagem e no desenvolvimento; hipotonia, a redução 
do tônus muscular; dentre outras.  
Síndrome quer dizer um conjunto de sintomas ou 
características. Down é o sobrenome do médico britânico 
que identificou a Síndrome.  

COMO ME REFERIR A ALGUÉM COM 
SÍNDROME DE DOWN?

A Síndrome de Down não é doença, portanto, as pessoas 
com Síndrome de Down não são doentes. Não é correto 
dizer que uma pessoa sofre, é vítima, padece ou é 
acometida por Síndrome de Down. O certo é falar que a 
pessoa nasceu com a síndrome. 
Também não é correto designar as pessoas que nascem 
com Síndrome de Down como portadoras, especiais ou 
deficientes. O correto é dizer pessoa com deficiência. A 
pessoa é sempre mais importante que a síndrome.  
Cerca de 700 bebês nascem com Síndrome de Down a 
cada ano no Brasil. Para oferecer apoio e informações 
existem diversas organizações no Brasil, como a Federação 
Brasileira das Associações de Síndrome de Down e as 
associações filiadas, como a DFDOWN em Brasília. 


