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ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:  
DESAFIOS DA FAMÍLIA E DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

 

As pessoas com deficiência intelectual (PcDI), vivenciam um processo de envelhecimento atípico, de maneira 
precoce e acelerado devido as múltiplas comorbidades, uso prolongado de medicamentos e consequentemente 
diversas perdas funcionais e alto índice de demência, sendo comum que essas pessoas apresentem sinais de 
envelhecimento a partir dos 30 anos de idade, o que implica a necessidade de cuidados específicos para esta 
população. 
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INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

MÉTODOS 

RESULTADOS 

CONCLUSÃO 

Analisar por meio de uma revisão de literatura, os desafios enfrentados, devido ao envelhecimento precoce nas 
PcDI, em relação a família, cuidador e equipe de enfermagem.  

 

O papel do cuidador, está vinculado à imagem feminina, presente no eixo familiar, tornando muito grande a demanda e sobrecarga, 
tendo como consequência a exaustão e a inadequação da assistência carecida. Em relação a autonomia e independência a 
necessidade de aplicar diversos estímulos, para o desenvolvimento da independência como por exemplo, manter-se ativo, que 
posterga o detrimento de suas aptidões e competências, a prática da não infantilização e o aprimoramento das suas atividades de 
vida diária.  Por fim, os desafios enfrentados na assistência de enfermagem as PcDI, como a questão da comunicação da equipe 
multidisciplinar junto ao paciente e a família, que advém da falta de capacitação dos profissionais e a falta de vivência, necessitam 
ser enfrentados. Portanto, aliando a comunicação, a capacitação e a vivência, a equipe de enfermagem consegue contribuir 
significativamente na assistência prestada ao PcDI.  
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