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Cenário Mundial do Envelhecimento Populacional 
de pessoas sem deficiência intelectual.

Fonte Food and Agriculture Organization – FAO 2012    Elaboração: Agronomic Consulting
http://blogs.canalrural.com.br/danieldias/2017/01/17/somos-75-bilhoes-de-habitantes-na-terra-em-2050-seremos-9-bilhoes-quem-vai-alimentar-o-mundo/  



E onde estão os dados 
na deficiência intelectual?



FONTE: Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência/Luiza Maria Borges Oliveira / Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) / 
Coordenação-Geral do Sistema de Informação.es sobre a Pessoa com Deficiência 

23,9%  da população brasileira 

possui algum tipo de deficiência 

1,4% com deficiência mental ou intelectual



https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/cadastro-inclusao-e-a-nova-realidade-da-pessoa-com-deficiencia/

A principal função do Cadastro-Inclusão será identificar quem são e onde estão as pessoas com deficiência no Pais. 

“O Cadastro-Inclusão vai reunir a base de dados sobre pessoas com deficiência dos 12 ministérios que integram o
comitê”, explica Moises Bauer. “Existe um grande banco de informações no ministério de Desenvolvimento Social
referente ao BPC (Benefício de Prestação Continuada). Há também o Rais e o Caged, no ministério do Trabalho, além
do censo escolar do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), e de pessoas cadastradas no ministério da
Fazenda que obtiveram isenções para compra de veículos ou para restituições no imposto de renda”, diz o secretário.



Quase 3% da 
população idosa 
brasileira é formada 
por pessoas com 
deficiência intelectual 

IBGE – CENSO 2010
https://censo2010.ibge.gov.br/



Em 2020, estima-se que a 
proporção de pessoas com 
deficiência intelectual com 
mais de 65 anos será 
duplicada e que mais de um 
terço dessa população terá 
mais de 50 anos de idade 

Fonte: Janicki & Dalton, 2000, McConkey et al., 2006. 



Envelhecimento e deficiência intelectual: Vulnerabilidades

 Essa população pode apresentar necessidades específicas de atenção e cuidados em saúde; 

 Padrões distintos de envelhecimento, dependendo da etiologia e do grau da deficiência intelectual

 Expectativa de vida é diferenciada; 

 Perfil familiar diferenciado: arranjos e dinâmica do núcleo familiar.

Krahn, Gloria L., and Michael H. Fox. “Health Disparities of Adults with Intellectual Disabilities: What Do We Know? What Do We Do?” Journal of applied research in intellectual disabilities : JARID 27.5 (2014): 431–446. PMC. Web. 2 Apr. 2017. 



Integralidade e Completude 

“... pessoas com deficiência necessitam de alternativas de intervenção que visem seu bem-estar biopsicossocial” –
Franco; Moura & Túlio, 2009. 

Noce Franco, Simim Mário Antônio de Moura, Mello Marco Túlio de. A percepção de qualidade de vida de pessoas portadoras de deficiência física pode ser influenciada pela prática de atividade física?. Rev Bras Med Esporte [Internet]. 2009 June
[cited 2017 Aug 09] ; 15( 3 ): 174-178. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922009000300002&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-86922009000300002. 



STRNADOVA, I; CUMMING, T.M; KNOX, M; PARMENTER, T.R; LEE. M.L. Perspectives on life, wellbeing, and ageing by older women with intellectual disability. Journal of Intellectual and Developmental Disability, Volume 40, Issue 3, 2015. 
CARVALHO, C. L.; CASTRO, L. R. . Oficina de Comunicação Humana no envelhecimento da pessoa com Deficiência Intelectual: Relato de experiência. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

Promoção do bem estar físico e emocional;

Inclusão e participação em atividades, ócio produtivo e participação 
em ações de promoção de saúde. 

Promoção da convivência social e das relações interpessoais 

Interação, comunicação e apoios

Empoderamento e autodeterminação - Promoção da autonomia e 
independência, auto gestão para assumir a vida 

Inclusão e participação nos recursos da comunidade Integração e 
participação nas atividades desenvolvidas na comunidade. 



Relações familiares e a alteração dos papéis;    

Alinhamento da comunicação e decisões entre membros, levando em consideração a
autodeterminação da pessoa com deficiência intelectual;

Considerar o estresse emocional e/ou sobrecarga do cuidador;

Contribuir na identificação da rede de suporte social;

Planejamento de vida: Demandas na atenção e cuidados.

Núcleo Familiar: fator determinante nos cuidados.



Rede socioassistencial, apoios e propostas de atenção 



...viver de maneira independente, poder ir 
para o lugar que quiser... Poder optar por uma 
ou outra opção de vida... Esse é um direito 
reconhecido universalmente... 

...necessitamos validar o direito 
adquirido pela Convenção das 
Nações Unidas... 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Art. 19. 

Convenção Internacional de Direitos: 
Modelos de atenção ao idoso com deficiência 
intelectual.



...consagra o direito de 
viver de forma 

independente e do ser 
incluído na comunidade. 



Modelos e Serviços para pessoas adultas e idosas com 
deficiência intelectual no Mundo

CARDI Centre for Ageing Research and Development in Ireland W www.cardi.ie
University College London, Gower Street, London WC1E 6BT Tel: +44 (0)20 7679 2000 email@ucl.ac.uk 
www.ucl.ac.uk http://www.ability-housing.co.uk/care-support

Moram em suas residências, mas 
frequentam locais como Centro Dia
(Irlanda) 

Prestação de serviços sociais para 
pessoas com  com deficiencia 
moradores de Camden.
(Londres)

Residência para pessoas com maior dependência 
e oferta de programa para desenvolver 

habilidades de vida independente.
(Stanes)

http://www.cardi.ie/
http://www.ucl.ac.uk/


Modelos e Serviços para pessoas adultas e idosas com 
deficiência intelectual no Mundo

https://www.dcsi.sa.gov.au/services/disability-services/centre-for-disability-health 

http://www.camh.ca/en/hospital/Pages/home.aspx 

Ênfase em prestação de 
Serviços de Saúde



Modelos e Serviços para pessoas adultas e idosas com 
deficiência intelectual no Brasil.



“A deficiência não deve se adaptar à 
sociedade, pelo contrário, a 

sociedade deve facilitar e entender a 
todos...” (Agustín Matía)



Envelhecimento e deficiência intelectual: Perspectivas

 Produções cientificas;

 Pesquisas e desenvolvimento de tecnologias que atendam as necessidades deste público;

 Implementação de Serviços para pessoas adultas que envelhecem com deficiência intelectual;

 Possibilitar espaços arquitetônicos mais acessíveis – aplicação do desenho universal;

 Propor ações pensadas numa visão do ambiente e não apenas centrada na pessoa;

 Ações intersetoriais que contribuam na efetividade da prestação dos cuidados; 

 Propostas de ações que contemplem a promoção da saúde, a autogestão, autonomia e independência 

desde os primeiros ciclos de vida;

 Inexistência de uma politica que contemple espaços para as pessoas adultas com deficiência intelectual;

 Conhecimento técnico na atuação (manejo), profissional capacitado;

 Aumento de incremento de recursos financeiros para atender as necessidades deste público.



Envelhecimento e Deficiência Intelectual: Algumas publicações 
cientificas no Brasil 



www.lojavirtualapaesp.com.br 

Envelhecimento e Deficiência Intelectual: Disseminação do 
conhecimento sobre o assunto 
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