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O que pede a Família

Apoio aos pais que envelhecem 

Alternativas de moradia para a PDI adulta

Inclusão do envelhecimento da PDI na pauta das 
politicas publicas brasileiras

Envolvimento de irmãos, família ampliada, amigos, 
vizinhos no suporte a PDI que envelhece

Orientação para a curatela 

Manutenção no processo de envelhecimento da PDI  de 
habilidades anteriormente adquiridas

(FENAPAPAES, 2008)



Planejamento para o futuro - na perspectiva:

Dos interesses pessoais de quem envelhece com 
deficiência intelectual – Autodeterminação.

Das famílias- Cuidados de longa duração.

Do governo: Políticas para a PDI.

(WHO, 2003; IASSID, 2008; WHO, 2011; HELLER; 
JANICK; HAMMEL, 2008;  BAXLEY, 2011; BIGBY, 2011).

SIQUEIRA,M.E.C. Envelhecer com deficiência 
intelectual: ouvindo a cidade e a família  

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPO
SIP/250865

Proposições de um estudo descritivo 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/250865


Estudo Ouvindo a família - Objetivos

 Conhecer preocupações quanto ao futuro da PDI 
expressos por seus cuidadores familiares;

 Levantar demandas apresentadas por eles nas áreas: 
moradia, finanças, proteção legal, saúde, trabalho, 
atividades sociais, religiosas, lazer;

 Investigar providências tomadas pela família para 
quando não mais puder prover cuidados;

 Levantar as expectativas dos cuidadores quanto à 
provisão de serviços públicos e comunitários 

Amostra: 9 cuidadores primários de PDI em 
envelhecimento (em diferentes composições familiares) 



Gênero cuidador,  idade, escolaridade e renda 
familiar

Semelhanças com estudo nacional e internacional
(CERVENY; BERTHOUD, 2009; SAVIANI-ZEOTI; 
PETEAN, 2008; CÓRDOBA et al, 2011)

”A pessoa com deficiência intelectual e suas famílias 
têm possibilidades de serem mais pobres do que as 
famílias de renda similar, nas quais nenhum 
membro viva com essa condição” (WHO, 2011).

Ouvindo a família - Resultados 



Preocupações quanto ao futuro

Moradia: “Fico sempre pensando, como será o lugar 
em que vai morar?” (mãe 59 anos/filho 41 anos)

Finanças: “A aposentadoria vai dar para sustentá-lo? “ 
(pai 74 anos/filho 36 anos)

Cuidados legais: “Nenhum dos sete irmãos vai querer 
se responsabilizar por ela” (mãe 71 anos/filha 37 
anos)

Saúde: “Tenho muito medo do envelhecimento, pois 
os médicos dizem que eles são frágeis” (mãe 62/filho 
35 anos)   

Ouvindo a família - Resultados 



Preocupações quanto ao futuro

Trabalho “Por enquanto o irmão tem oficina e depois? 
Outras pessoas não o conhecem e vão deixar que 
trabalhe por prazer?” ( irmã 62 anos/irmão 50 anos)

Atividades sociais, religiosas e de lazer “Tenho receio 
de que não continue o que acontece hoje, pois faz 
visitas a parentes, vai à praça e a igreja. O irmão fará, 
mas e a cunhada?” (mãe 59 anos/filho 41 anos)

(AGUADO et. al, 2010; NEWTON, 2011; WEEKS et.al, 
2011)
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Preocupações quanto ao futuro

Envelhecimento do cuidador: 

“Porque mãe é mãe. Ninguém terá a mesma 
paciência”  (mãe 59 anos/ filha 41 anos)

“E se ela ficar enferma na cama e eu não agüentar 
mais cuidar? “ (mãe 71 anos/ filha 37 anos)

“Como lidará com a minha morte? Tenho medo que 
dê trabalho ao irmão”. (pai 74 anos/filho 36 anos)

(MC. EVOY; REID; GEURIN, 2002; HOLLAND, 2011)
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Com o passar dos anos ficou mais difícil cuidar?

Ônus físico do cuidado: “Está mais pesado, mais lento 
para se alimentar, mais difícil de dar banho e, às vezes é 
preciso usar força física e minhas forças já são poucas”. 
(irmã 61 anos/irmão 51 anos)

Satisfação com o cuidado: “Porque entendem com mais 
facilidade do que quando eram crianças”. (avó 78 
anos/netos 30 e 28 anos)

Cuidado de longa duração: Ônus físico & Exercício de 
papel social significativo 

(CHOU et. al, 2009; ELEY et. al, 2010; CAMARANO; 
LEITÃO E MELO, 2011) 
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Providências para o futuro

Segurança econômica: moradia, pensão, poupança

(NORAH FRY RESEARCH CENTRE, 2011; BOWEY; 
MC.GLAUGHLIN, 2011; DILLENBURGER; MC.KERR, 
2001)

Esperança de continuidade do cuidado na família
“Toda a família quer cuidar dele. As irmãs e a
cunhada”. (mãe 62 anos/filho 35 anos).

(NUNEZ; RODRIGUEZ, 201; DAVYS, MITCHELL; HAIGH, 
20011)

Prováveis cuidadores: irmãos, tias, cunhada

(BENTO, 2011; WEEKS et al, 2011) 

Ouvindo a família- Resultados 



Políticas Públicas e recursos comunitários

Alternativas residenciais - atendimento em saúde, 
transporte, assistência social, garantia de renda, 
oportunidade de trabalho para subsistência, garantia de 
continuidade da freqüência a APAE.

Papel central da APAE na provisão e garantia da 
qualidade dos serviços.

(WHO, 2007; EVANS–LACKO; MERCADANTE; PAULA, 
2009; INCLUSION INTERNATIONAL, 2009; LECOMTE; 
MERCIER, 2010; FRANÇA; PAGLIUCA; BAPTISTA, 2010) 

Ouvindo a família - Resultados 



Conveniência da categorização dos atributos 
positivos/negativos: orientação para ações inclusivas

Gênero, idade, escolaridade: papel da cultura na 
formação de crenças, estereótipos  

Importância da  promoção de espaços de convivência: 
percepção de limitações/potencialidades  da PDI

Intervenções na perspectiva do Paradigma da Inclusão 

Ouvindo a cidade e a família - Conclusões



Compreender em contexto brasileiro: emergência de 
novos arranjos familiares e demandas do ponto de vista 
dos cuidadores 

Necessidade de apoio ao cuidado de longa duração

Ampliação da rede de cuidados: irmãos, família 
ampliada,  rede de relações familiares, comunidade

Urgência de Políticas Públicas: demandas/ 
especificidades

Contribuição para novos estudos em contexto brasileiro

Ouvindo a cidade e a família - Conclusões



Envelhecimento da PDI  e Comunidade

O envelhecimento populacional não é apenas problema 
demográfico, mas também problema social, já que os 
apoios das estruturas governamentais e oficiais 
existentes podem ser incapazes de atender as 
necessidades de saúde e apoio social da população 
mais velha.
(Gallegos-Carrillo, Mudgal, Sanchez-Garcia, Wagner, 
Gallo, Salmerón & Garcia-Pena, 2009).

Rede Colaborativa definida como  processo de 
captação, articulação e otimização de energias, 
recursos e competências..., em torno de um objetivo 
ou agenda comum 
http://prattein.com.br/home/dados_anexos/154.pdf

http://prattein.com.br/home/dados_anexos/154.pdf


Rede Informal/Colaborativa

Maioria dos investigadores concorda que tal categoria 
é composta por uma estrutura e uma função.

Estrutura: família, amigos, vizinhos, colegas de
trabalho, comunidade, grupos de apoio, relação
familiar próxima e/ou com envolvimento afetivo.

Função:
Material: dinheiro, alojamento, roupa, alimentação,

pagamento de serviços;

Instrumental: cuidado, transporte, serviços   

Emocional: estimulo, afeto, companhia, empatia, 

reconhecimento, escuta;

Cognitiva: troca de experiências, informações, 

conselhos



Papel da Rede nas demandas do 
envelhecimento da PDI 

Identificar o capital social/humano e conhecer a 
realidade sociodemografica do seu município/território

Reconhecer, resgatar,  divulgar valores locais de 
solidariedade 

Estimular discussões sobre o processo local de 
envelhecimento e sobre questões contemporâneas que 
influenciam o apoio familiar 

Incluir  em debates, conferencias, fóruns sobre 
envelhecimento,  as questões do envelhecimento da 
PDI, suas necessidades e potencialidades 

Mobilizar recursos comunitários  



Dialogar com gestores e técnicos das Politicas Publicas 
sobre a importância e o papel das redes informais.

Buscar orientação e capacitação nas redes formais

Pressionar gestores municipais (Saúde, Assistência 
Social) para atuação intersetorial, especialmente nas 
unidades ESF e CRASS

Combater os preconceitos e a dupla discriminação da 
velhice e da deficiência, inclusive intelectual

Apontar, denunciar e exigir soluções para os problemas 
de acessibilidade

Nossas ruas, nosso transito,  nosso transporte publico, 
nossas instituições, nossas casas estão preparadas para 
uma população que envelhece? (Conferencia 
Municipal do Idoso – MG, 2019)



Oferecer serviços complementares ao apoio formal para 
permanência do idoso na família e comunidade

Estimular  implantação de espaços comunitários 
multigeracionais de convivência, adequados a PDI que 
envelhece 

Apoiar as ONGs de atenção a PDI e Idoso visando 
atividades conjuntas

Colaborar na expansão da rede de apoio a PDI: garantia 
de cuidados e manutenção de contatos sociais

Numerosos estudos em população idosa verificaram que 
o apoio social esta fortemente  associado a mortalidade, 
capacidade funcional, incontinência urinária, 
autoavaliação de saúde, sintomas depressivos, assim 
como a escores de autoavaliação de satisfação com a 
vida, estado de ânimo  e de autoestima.  (Rosa, 
Benicio, Alves e Lebrão, 2007)



Apoiar  propostas de implantação de novas 
modalidades de serviços/ assistência no âmbito da 
comunidade

Propor e colaborar, quando pertinente, para a 
implantação   moradias conjuntas para idosos sem e 
com DI 

Apoio às comunidades e famílias visando o
desenvolvimento de sistemas de suporte que
assegurem à idosas e idosos fragilizados os cuidados
de longo prazo que necessitam e promovam o
envelhecimento ativo e saudável em nível local para
facilitar o processo de envelhecimento em curso.
(HelpAge International, 2012)



As Redes Informais de Cuidados 

Não dispensam os serviços das políticas públicas

Estimulam a formação de redes formais

Exigem melhoria no acesso e na qualidade de serviço

Estimulam a busca de soluções que respeitem  os 
valores sociais locais

Trabalham orientadas pelo princípio da garantia do 
direito ao idoso  

-



“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez 

passos e o horizonte corre dez passos. 
Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para 

que serve a utopia? 
Serve para isso: para que eu não deixe de 

caminhar.”  
Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano in “Las 
palabras andantes?”
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