Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência
Intelectual - SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS
~~ Ata de Reunião ~~

Data: 06 de setembro de 2017
Horário: 9h30 às 12h
Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo – sala 2 - 2º andar
Presentes: Anna Beatriz Leite (APAE-SP); Cristiane Lamin (Secretaria de Desenvolvimento Social); Efrén Colombani e
Silvana Gimenes (Secretaria da Cultura); Luana Mariano (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho); Fabíola do
Nascimento e Glenda Aref Salamah de Mello (Secretaria de Educação); Regina Leondarides (Familiar); Maria Isabel
da Silva, Simone Nieves, Tereza Cristina e Thiago Alves (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência).
(Fotos abaixo)
Pauta: Andamento sobre o Guia Informativo para o Protagonismo e Inclusão Social das Pessoas com Deficiência
Intelectual e Transtorno do Espectro Autista
Em continuidade à reunião anterior, foram avaliados os tópicos que comporão o referido Guia, com destaque para a
revisão do tópico relacionado ao Envelhecimento Precoce. Anna Beatriz ficou de mandar detalhes aprofundados em
relação ao emprego apoiado.
A seguir estão os tópicos revisados na reunião.
3. Envelhecimento precoce - idade inferior a 60 anos e apresentar os seguintes sinais:











perdas funcionais detectadas nas avaliações clínicas, neurológicas, geriátricas, terapêuticas, entre outras,
queda de desempenho na realização de atividades que a princípio eram rotineiras como apatia, sonolência –
sem associações patológicas e/ou uso medicamentoso,
diminuição de iniciativa (ex.: antes, sempre preparava o café da manhã e deixa de tomar esta iniciativa),
perda de memória recente,
diminuição de interesse por atividades que o motivavam (ex.: gostava de caminhar pela manhã ou ir ao parque
e deixa de seguir essa rotina)
mudança de humor,
limitações motora, sensorial e cognitiva,
cansaço,
declínio da capacidade produtiva.
ter afastada a hipótese de episódio depressivo relacionado a quadro psiquiátrico pré-existente,

Ao chegar à fase do envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, presume-se que os pais já estejam com
idade mais avançada e muitos não terão condições de cuidar sozinhos dessa pessoa. É recomendável que se busque,
junto a uma equipe multidisciplinar, quais são suas necessidades, pois somente com um trabalho em conjunto se
conseguirá um bom resultado. As mudanças de comportamento podem fornecer à equipe multidisciplinar as
informações necessárias, que auxiliarão no conjunto de problemas que podem estar ocasionando as intercorrências.
A grande preocupação dos pais nessa etapa é principalmente a incerteza de quem ficará com seu filho ou filha em
caso de eles virem a falecer. Seria interessante que os pais antes de sentirem - se muito idosos pensassem e
articulassem o futuro do filho com deficiência intelectual, escolhendo, estabelecendo e preparando-o para sua
ausência. Cabe à família da pessoa com deficiência intelectual:
 proporcionar bem-estar físico e emocional;
 estimular relações de amizades, familiares e comunitárias;
 dar oportunidades para seu desenvolvimento pessoal em habilidades e competências;
 dar informações corretas, desde a infância até seu envelhecimento;




colaborar com sua autonomia, confiando em suas habilidades, visando independência nas atividades de vida
diária, estimulando para que tomem suas próprias decisões;
lutar pela inclusão social, para terem seus direitos garantidos.

Também foi citado o envelhecimento saudável, por meio de dados fundamentados com estudos, dentre eles das
universidades de Durblin e Roterdã, da Irlanda e Holanda, respectivamente.
Foi acordado que serão realizadas mais duas reuniões neste mês de setembro, com a justificativa de fechamento dos
demais assuntos do Guia. A pauta das próximas reuniões será assim dividida:
25 DE SETEMBRO – DAS 9H ÀS 12H – completar ENVELHECIMENTO E AVALIAR SE ASSISTÊNCIA SOCIAL FICA ATRELADA
AO ENVELHECIMENTO OU SE GANHA CAPÍTULO ESPECÍFICO; CULTURA E SAÚDE; 28 DE SETEMBRO: DAS 9H30 ÀS 12H
– EDUCAÇÃO E REVISÃO DO TRABALHO – FECHAMENTO DO GUIA - Importante a participação das demais áreas nas
duas reuniões, a fim de contribuir com a redação final. Datas das reuniões dos próximos meses de 2017: 26/10 e 30/11.
Próxima reunião
25 setembro– 9h às 12h - Pauta: Organização dos capítulos sobre Envelhecimento, Cultura e Saúde
Ata registrada pela Assessoria de Comunicação Institucional, em 06 de setembro de 2017.

