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Preâmbulo 

 

 Os homens, de fato, não nascem nem livres 
nem iguais. A liberdade e a igualdade dos 
homens são um ideal a perseguir, um valor, 
um dever ser.  

 

 

A dignidade também. 

BOBBIO, 2004, p. 48-49 



Preâmbulo 

A velhice de cada cidadão se constrói no curso da vida,       
a partir do acesso (ou não) a direitos. 



Preciso não dormir 

Até se consumar  

O tempo da gente 

Cristóvão Bastos e  
Chico Buarque 



 

 

“Da célula à sociedade, toda vida humana se encontra 
marcada pelo envelhecimento”. 

Alain Franco 



Direito da Pessoa com Deficiência a Envelhecer com Dignidade 

2015 - Lei Brasileira de Inclusão / Estatuto  da Pessoa com Deficiência 

2006 - Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

2003 - Estatuto da Pessoa  Idosa 

2002 - Plano Internacional para o Envelhecimento 

1994 - Política Nacional do Idoso 

1992 - Conferência Mundial sobre o Envelhecimento 

1988 - Constituição Federal 

Normas solenemente descumpridas pelo Estado brasileiro,  

nos três níveis de governo. 



Quando a pessoa com Deficiência 
intelectual é considerada idosa? 

60 anos 
65 anos 

70 anos 

45 anos 
55 anos 

59 anos 

O declínio funcional 
associado com o 
envelhecimento 
prematuro inicia-se em 
torno dessa idade. 

Navas, Uhlmann, &  
Berástegui, 2014 



Envelhecimento das Pessoas com Deficiência Intelectual 

• Nas últimas décadas, 
significantes melhoras nas 
condições sociais e de saúde 
levaram a um dramático 
aumento na expectativa de 
vida das pessoas com 
deficiência intelectual. 

Hole, Stainton, &Wilson, 2013 

Cuidado 
institucional 
segregado  

Abordagem 
centrada na 

pessoa 

Inclusão e 
vida em 

comunidade 

Pessoas e 
Familiares 

Envelhecem 

CURSO DA VIDA 

Innes, McCabe, & Watchman, 2012 



Políticas pública:  
Por que é necessário delicadeza? 

• Envelhecer toma tempo 

• Significa mudar com o tempo 

• Todas as políticas públicas devem se adequar a esta nova 
realidade sociodemográfica. 



Envelhecer muda tudo! 

Saúde 
Assistência 

Social 
Previdência Moradia 

Transporte Cultura Esporte Lazer 



Saúde 
Aprendizagem 

ao longo da 
vida 

Participação Segurança  
 
 
 

• Necessidade de políticas convergentes: 
urbanização, globalização, migração, revolução 
tecnológica, mudanças ambientais e climáticas, 
redução da pobreza e desigualdades e evolução 
dos direitos humanos.  



A Sociedade 

Envelhecer com dignidade  
é um direito que somente será vivenciado se os direitos forem 

respeitados e se velhas e novas políticas forem efetivadas. 



INTERSETORIALIDADE 
INTERGERACIONALIDADE 

Pré-
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O que fazer para diminuir as diferenças 

DIREITOS 

REALIDADE 



Quem é 
responsável 

Como modificar 

O que fazer para diminuir as diferenças 





Políticas Públicas 

• Decisões e análises sobre política pública implicam responder 
às seguintes questões:  

• quem ganha o quê,  

• por quê e  

• que diferença faz? 
(Laswell, 1936) 



Políticas Públicas 

“O que o governo escolhe 
fazer ou não fazer”.  

Dye, 1984 

 



Como as políticas públicas atuam? 

Passivas Polivalências Dispersão de energia 



Como as políticas públicas atuam? 

Educação  
Assistência 

Social 

Saúde 



Como as políticas públicas atuam? 

Competição 

Exaustão 

Parceria 



Escolhas Circunstâncias Velhice 



Preciso conduzir 

Um tempo de te amar  

Te amando devagar e 

urgentemente 
Cristóvão Bastos e  

Chico Buarque 



No tempo da delicadeza 

• Devagar para durar, urgente para ser vivido 

• As relações afetivas e os vínculos sociais sustentam a velhice 
de todas as pessoas, com ou sem deficiência intelectual 

• O contrato com a vida exige flexibilidade e persistência, 
ousadia e respeito, afeto e disponibilidade, coragem. 



Direito da Pessoa com Deficiência a  
Envelhecer com Dignidade 

DIVERSIDADE 

NECESSIDADES 
ESPECÍFICAS 

CURSO DA VIDA 



Barreiras de acesso ao envelhecimento ativo 

Dixon-Ibarra, Driver, Nery-Hurwit, & 
VanVolkenburg, 2018; Hosking et al., 2016; 
Wark et al., 2016; Bigby, 2004;  

• Ausência de 
programas e de 
informações 
adequadas a este 
público 

Promoção da 
Saúde 

• Atitudes e 
comportamentos 
negativos da equipe 

• Problemas de 
comunicação  

Atitudinais 
• Desconhecimento 

sobre as mudanças 
decorrentes do 
envelhecimento 

Prevenção 
primária ruim 



Barreiras de acesso à assistência e ao cuidado 

Iacono, Bigby, Unsworth, Douglas e Fitzpatrick, 
2014; Heller, Fisher, Marks & Hsieh, 2014; 
Voelker, 2002Hayes & Batey, 2013; Henderson, 
Lynch, Wilkinson e Hunter, 2007  

• Ausência de padrões 
de saúde para 
pessoas com 
deficiência 
intelectual 

Estruturais 

• Preparo inadequado 
de profissionais de 
saúde e de outras 
políticas 

Educacionais 
• Agravos em saúde 

• Maior demanda de 
intervenções nos 
níveis  secundários e 
terciários 

Gerenciais 



Barreiras de acesso à vida 

Tracy & McDonald, 2015; Heller & Sorensen, 
2013; Ali et al., 2013; Ward, Nichols, & 
Freedman, 2010; Stanish, Temple & Frey, 2006;  

• Falta de coordenação 
entre os profissionais 
de saúde 

• Ações isoladas  

Estruturais 

•  Registro e 
compartilhamento 
insuficiente de 
informações 
relevantes 

Vigilância 
• Agravos evitáveis em 

saúde 

• Demências 

• Fragilidade 

Mortalidade 
precoce 



No tempo da delicadeza  
O que é ser velho para você? 

• Uma questão de experiência 

• Sobreviver ao tempo e às 
condições de vida 

• Não dar conta de fazer o que gosta 

• Dar trabalho 



Promoção do 

Envelhecimento 

 ativo 

Proteção e 

Cuidado 



Pretendo descobrir no último 
momento um tempo que refaz o que 
desfez  

Que recolhe todo o sentimento e 
bota no corpo uma outra vez 

Cristóvão Bastos e  
Chico Buarque 



Envelhecimento das Pessoas com Deficiência Intelectual 

• O envelhecimento 
concorrente de pais e filhos 
tem implicações para 
políticas públicas e para as 
práticas de cuidado.  

 
Navas, Uhlmann, & Berástegui, 2014 



Envelhecimento e Cuidado 

Pais idosos são mais 
confiantes de sua 

experiência e habilidade 
para manejar situações.  

Enquanto envelhecem, 
os pais se tornam menos 

capazes de oferecer o 
tipo e a quantidade de 

cuidado necessário a um 
filho-adulto com 

Deficiência Intelectual. 

Grant, 2007 



Envelhecimento e Cuidado 

• As relações de cuidado entre 
familiares idosos e seus parentes com 
DI são muito diferentes das relações 
de cuidado “típicas”. 

• Pode ser difícil encontrar outras 
fontes de suporte para substituir o 
tipo de cuidado previamente ofertado 
por seus pais. 

Bowey & McGlaughlin, 2007; 
Dillenburger & McKerr, 2009; 
Weeks et al., 2009 



“Temos um destino em comum:  

nascer e morrer; sofrer e poder ser felizes”. 

 Edgar Morin 
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Incapacidade 
física ou cognitiva 

Ser cuidador do cônjuge 

Idade: >  75 anos 

Elevados níveis de 
estresse 

Problemas financeiros 

Morte do cuidador 

Os pais não são 
eternos... 

Bowey & McGlaughlin, 2007; Dillenburger & McKerr, 2009; Weeks et al., 2009 



The Gerontologist, 2015, 1–8 doi:10.1093/geront/gnv103 

Os pais não são 
eternos... 
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 Reconhecer as mudanças 

do envelhecimento 

Reforçar conexões 

Lidar com a própria 
finitude 

Planejar o futuro 



Prometo te querer até o amor cair doente 

Prefiro então partir a tempo de poder a 
gente se desvencilhar da gente 

Cristóvão Bastos e  
Chico Buarque 



... pouco compatíveis e que não 
atendem ao perfil e às 
necessidades médias dos 
residentes.  

Bigby, 2010, p.10 

Falta de um 
dos pais ou 

cuidador 

Falta de 
planejamento 

futuro 

Cuidados 
inadequados, 
improvisados, 

institucionalização 



Família 

• Família = Famílias 

• Família = construção social que 
varia segundo as épocas 

• Família = espaço de sobrevivência 
e de proteção integral dos filhos e 
demais membros 

• Família = espaço de cuidado 

• Família = espaço de conflito 



Família 

 
• Quando um membro da família 

precisa de cuidado, a família  
precisa de apoio. 
 

Giacomin, 2016 



Família 

• O Estado não pode substituir a 
família, mas a família também 
não pode substituir o Estado. 

Giacomin, 2016 



Cristóvão Bastos e  
Chico Buarque 

Depois de te perder 

 te encontro com certeza 

Talvez num tempo da 
delicadeza 



A perspectiva do curso da vida 

• A dinâmica das relações de cuidado incorporadas e moldadas 
pela história de vida individual e familiar reflete circunstâncias 
históricas e sociais.  

Esbensen et al., 2012 

Saúde Educação Oportunidades Cuidado 



A perspectiva do curso da vida 

• Famílias com adultos com deficiência intelectual estão em um 
período de transição tardia, após uma vida inteira de relações 
de cuidado em evolução.  The Gerontologist, 2015, 1–8 doi:10.1093/geront/gnv103 

Saúde Educação Oportunidades Cuidado 



A perspectiva do curso da vida 

• Cientes de seu próprio processo de envelhecimento e das 
implicações em sua capacidade de continuar cuidando, pais e 
parentes idosos são levados a buscar fortalecer as conexões e 
vínculos de seus parentes com DI junto a outras fontes de 
cuidado: informais (familiares e amigos) e formais. 

 The Gerontologist, 2015, 1–8 doi:10.1093/geront/gnv103 

Saúde Educação Oportunidades Cuidado 



A perspectiva do curso da vida 

• Um desafio adicional para essas famílias é engajar-se em 
conversas e planejar o final da vida. 

• Isso também depende do parente com Deficiência Intelectual, 
da sua capacidade emocional e de entendimento sobre a 
morte e o morrer e da sua aptidão para viver sem o principal 
prestador de cuidados. 

The Gerontologist, 2015, 1–8 doi:10.1093/geront/gnv103 



Onde não diremos nada 

Nada aconteceu 

Apenas seguirei como encantado ao 
lado teu 

Cristóvão Bastos e  
Chico Buarque 



A morte de quem cuida 

• Essa questão é relevante no contexto demográfico atual: a 
dificuldade com a morte e o luto.  

• O familiar com DI pode sobreviver ao cuidador principal: 
Políticas e programas dirigidos ao envelhecimento de pessoas 
com Deficiência Intelectual devem incluir o planejamento 
antecipado dos cuidados e devem ser personalizados para lidar 
com as dificuldades que essas famílias podem enfrentar.  

 Clute, 2010; Dodd, Dowling & Hollins, 200 



Perspectivas 

• As relações de cuidado nas famílias evoluem ao longo da vida e 
isso tem implicações no tipo de apoio que procuram na 
velhice. 

• Há necessidade de criação e expansão de políticas e serviços 
de saúde e sociais para atender às necessidades desses 
indivíduos dentro das realidades de cuidados adotados por 
membros idosos da família.  

 

 



Como fazer? 

• Necessidade urgente de treinar 
profissionais de saúde nas 
necessidades médicas e de 
comunicação das pessoas com 
deficiência intelectual.  

Axmon, Karlsson & Ahlstrom, 2016 

Carvalho & Castro, 2014.  



Como fazer? 

• Aprimoramento do conhecimento 
acerca das barreiras ao acesso aos 
cuidados de saúde para idosos 
com deficiência intelectual. 

Axmon, Karlsson & Ahlstrom, 2016 

Carvalho & Castro, 2014.  



Como fazer? 

• Maior entendimento das necessidades a 
partir dos próprios interessados. 

• Duração adequada da oferta de serviços, 
inclusive das consultas médicas, para que 
os usuários possam descrever suas dores 
e sofrimentos e os profissionais possam 
lhes explicar adequadamente o 
tratamento. 

Axmon, Karlsson & Ahlstrom, 2016 

Carvalho & Castro, 2014.  



Como fazer? 

• Os familiares e profissionais reiteram 
que, embora as pessoas tenham uma 
deficiência e possam ser 
acompanhadas por uma pessoa de 
apoio, elas são os pacientes! 

• É importante a mudança de atitudes 
no ambiente da saúde com promoção 
de atitudes positivas, redução de 
conceitos errôneos, falsas crenças e 
preconceitos. 

Navas et al., 2019 



Como fazer? 

• Desenvolvimento de políticas intersetoriais 

– Treinamento de profissionais e equipes 

– Atenção domiciliar 

• Acesso preferencial aos serviços  

• Maior acessibilidade nas unidades de saúde - 
cognitiva e física 

• Cuidados paliativos: Os desejos e as decisões 
das pessoas devem orientar a maneira como 
os cuidados são prestados.  Navas et al., 2019 



Como fazer? 

• Criação de protocolos e campanhas de 
prevenção direcionadas a pessoas com 
deficiência intelectual e aos seus cuidadores 

• Cuidado centrado na pessoa 

• Projeto terapêutico singular / Plano 
Individual de Cuidados 

Navas et al., 2019 



Educação para 
a Longevidade 



• Obrigada! 

 

• kcgiacomin@hotmail.com 


