
 
Profissionais de referência – Movimento Down 

 
Aqui você encontra uma lista de profissionais relacionados ao Movimento Down e 
fontes que recomendamos para reportagens sobre síndrome de Down e outras 
deficiências. São instituições, pesquisadores especializados no estudo da síndrome 
em seus aspectos genéticos, clínicos e sociais, além de ativistas e pessoas com 
síndrome de Down. 
 
 
Rio de Janeiro 
 
Maria Antônia Goulart - Coordenadora-Geral do Movimento Down e 
empreendedora social. A advogada é mãe de uma menina de quatro anos que tem 
síndrome de Down, Beatriz. 
 
Breno Viola - Autodefensor do Movimento Down e um dos protagonistas do filme 
Colegas, Breno Viola é o primeiro faixa preta de judô com síndrome de Down das 
Américas, já tendo competido em vários torneios nacionais e internacionais. 
 
Patricia Almeida - Membro do Conselho da Down Syndrome International e 
Coordenadora do Movimento Down e do Instituto Meta Social, é mãe da Amanda, 
que nasceu com síndrome de Down há oito anos. 
 
Helena Werneck - Coordenadora-Geral do Instituto Meta Social. A organização 
promove a campanha Ser Diferente é Normal, responsável pela conscientização 
sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência através da mídia. 
 
Ana Claudia Corrêa - Advogada, é moderadora da lista de discussão RJDown e 
coordenadora da área jurídica do Movimento Down. Mãe do Pedro, de 11 anos. 
 
Claudia Werneck - Fundadora da Escola de Gente, que tem a missão de 
transformar políticas públicas em políticas inclusivas, autora de diversos títulos 
sobre inclusão e idealizadora dos Sisos e os Inclusos, teatro de mobilização pela 
diversidade. 
 
 
São Paulo 
 
Gloria Moreira Salles - Mãe de Mariana Amato, é Diretora-Presidente da 
Associação Carpe Diem, instituição parceira do Movimento Down que visa o 
fortalecimento da autodeterminação das pessoas com síndrome de Down e sua 
inclusão no trabalho e na sociedade. 
 
Ivelise Giarolla - Mãe da recém-nascida Lorena, é médica e colunista do 
Movimento Down e da Revista Pais & Filhos desde a gravidez. 
 
Ana Claudia Brandão – Consultora do Movimento Down e pediatra responsável 
pelo ambulatório de síndrome de Down do Hospital Albert Einstein, de São Paulo.  
 



 
Dra. Eugênia Fávero - Mãe de Vinicius, de 15 anos, é procuradora da República e 
uma das pioneiras na defesa da educação inclusiva. Autora do livro "Os Direitos das 
Pessoas com Deficiência". 
 
Zan Mustacchi - Pediatra e Geneticista, é coordenador da área de genética do 
hospital Darcy Vargas, em São Paulo, e da única especialização em síndrome de 
Down do país. 
 
Rosane Lowenthal - Mãe de Bruno de 19 anos, é ortodontista especializada em 
síndrome de Down e ex-presidente da Federação Brasileira das Associações de 
Síndrome de Down. 
 
Andrea Barbi e Audrey Bosio – Coordenadoras do grupo HappyDown, são 
responsáveis pelo calendário anual da instituição. 
 
 
Distrito Federal 
 
Dennis Burns – Pediatra especializado em síndrome de Down, é presidente da 
Sociedade de pediatria do Distrito Federal. 
 
Martinha Clarete - Diretora de Políticas Educacionais Especiais do MEC. 
Fabiana Gadelha- Mãe do Miguel, de três anos, é advogada, vice-presidente do 
grupo DFDown e integrante da ONG de adoção especial Aconchego. 
 
Lucio Carvalho - Pai do Rodrigo, de 7 anos, coordenador da revista eletrônica 
Inclusive - Inclusão e Cidadania. 
 
 
Paraná 
 
Noêmia Cavalheiro - Fundadora do Reviver Down e criado o primeiro ambulatório 
de Síndrome de Down da América Latina. 
 
 
Rio Grande Sul 
 
Gecy Klauck - Presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de 
Down. 
 
 
Pessoas com síndrome de Down 
 
Lucio Pianttino – Tem síndrome e Down e trabalha como artista plástico em 
Brasília. 
 
Jessica Figueiredo – Aprovada em três vestibulares, a jovem tem síndrome de 
Down e cursa Fotografia em Brasília. Atua como relações públicas da Federação 
Brasileira das Associações de Síndrome de Down. 
 



 
Humberto Suassuna - Formado em Educação Física, dá aulas de natação em 
Recife. 
 
Liane Collares - Tem 50 anos e foi uma das pioneiras da inclusão, tendo estudado 
em escolas regulares desde a Educação Infantil. Autora do livro "Liane - Mulher 
como Todas", trabalha como auxiliar de escritório no Superior Tribunal de Justiça. 
 
Debora Seabra - Primeira pessoa com síndrome de Down a conseguir o diploma 
de magistério, é professora assistente de educação infantil em Natal. 
 
João Victor Silvério - Formado em Educação Física, mora em Curitiba. 
 
Beatriz Paiva - Palestrante e uma das autoras do manual para acessibilidade e 
comunicação de pessoas com deficiência intelectual chamado “Mude seu Falar que 
eu Mudo o meu Ouvir”, foi uma das vencedoras do prêmio Trip Transformadores 
2012.  
 
Tiago Rodrigues – Um dos autores do manual “Mude seu Falar que eu Mudo o 
meu Ouvir”, foi palestrante na Conferência pelo Dia Internacional da Síndrome de 
Down na ONU em 2012.  
 
Claudio Aleoni Arruda - Um dos autores do manual “Mude seu Falar que eu Mudo 
o meu Ouvir”, Claudio trabalha como assistente de instrutor de hipismo no Pônei 
Clube do Brasil. 


