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Pesquisas sobre envelhecimento: financiamentos e possíveis 
articulações institucionais 

• Pesquisas de baixo custo: estudos qualitativos, 
exploratórios, intervenções psicossociais 
(ciências humanas, ciências da saúde entre 
outras). 

 

• Pesquisas de alto custo: básicas, intervenções 
clínicas, laboratório, (área de biológicas, 
psicologia – testes psicológicos). 



Cenário Nacional Financiamento 

• Cortes de recursos para as pesquisas, impacto 
nos Programas de Pós-Graduação. 

• Agencias estaduais de financiamento: 
http://confap.org.br/ 

 

 

http://confap.org.br/


Diretório de Pesquisas CAPES 

• Censo 2016: 

• Deficiência intelectual (grupo, linha de 
pesquisa, palavras chave): 19 referências. 

• Áreas: Educação (7), Medicina(3), Genética, 
Psicologia, Matemática, Fisioterapia.  

 

• Envelhecimento/ sem refinamento: 532 
(humanos, animais). 



Pesquisas sobre Deficiência Intelectual (DI) 
e Envelhecimento no Brasil 

Base de dados: 
 Capes 
 
Período: 
 2009 – 2019 
 
Palavras chaves utilizadas: 
 Envelhecer; Déficit Intelectual; Idoso; 
 Síndrome de Down; Envelhecimento; 
 Deficiência Intelectual. 



Temas Quantidade de 
Artigos 

Serviços/Assistência de Saúde 07 

Déficits Cognitivos 06 

Demência / Doença de Alzheimer 05 

Institucionalização 03 
 

Qualidade de vida 03 
 

Demais assuntos: Inclusão Digital, Saúde Bucal, Diabetes, 
Estado Nutricional, Interação Social, Surdez, Cuidados 
Paliativos. 

Outros Temas Encontrados nas Buscas 



Resultado por cruzamento de palavras 

Envelhecer AND Déficit Intelectual 07 

Idoso AND Déficit Intelectual 20 

Idoso AND Síndrome de Down 06 

Síndrome de Down AND Envelhecimento 14 
 

Idoso AND Deficiência Intelectual 47 
 

Total Encontrado 94 

Total não Repetidos 38 

Total Aproveitados 06 

Pesquisas sobre Deficiência Intelectual (DI) 
e Envelhecimento no Brasil 



Local de Realização das Pesquisas 
sobre DI e Envelhecimento no Brasil 

São Paulo: 
• 03 Publicações 

Brasília: 
• 03 Publicações 



Pesquisas sobre Deficiência Intelectual 
e Envelhecimento no Brasil 

 
I. Objetivo: avaliar latências e amplitudes do potencial evocado auditivo 
tardio relacionado a eventos (P300) e suas alterações em indivíduos jovens 
adultos com Síndrome de Down (SD). 
Resultado: ocorre aumento das latências e diminuição significativa da 
amplitude do P300, que sugere prejuízo de integração da área de 
associação auditiva com as áreas corticais e subcorticais do SNC (Cesar, 
Caovila, Munhoz & Ganança, 2010). 

 

II. Objetivo: Revisar publicações sobre a condição social de idosos com 
Síndrome de Down. 
Resultado: as publicações evidenciam aspectos relacionados à estrutura 
de apoio familiar, suporte profissional e social, como forma de 
proporcionar oportunidades para a formação, socialização e qualidade de 
vida (Rosa, Vianna, Moraes & Alves, 2014).  



Pesquisas sobre Deficiência Intelectual 
e Envelhecimento no Brasil 

 
III. Objetivo: Revisar publicações sobre o processo de envelhecimento 
de pessoas com Síndrome de Down. 
Resultado: 18 artigos foram revisados com prevalência de estudos 
sobre fatores deletérios à SD comparados com o envelhecimento 
fisiológico e patologias como a doença de Alzheimer (Lopes, Gomes, 
Moraes, Carvalho & Alves, 2014). 

 

 
IV. Objetivo: analisar a preocupação de pais idosos de pessoas com 
Síndrome de Down em envelhecimento. 
Resultado: preocupações com ausência de redes sociais de apoio 
adequadas e de locais e serviços para abrigar pessoas adultas/idosas 
com SD (Rosa, Alves & Faleiros, 2015). 

 



Pesquisas sobre Deficiência Intelectual 
e Envelhecimento no Brasil 

 
VI. Objetivo: Revisar publicações sobre o uso de biomarcadores relacionados 
com a Doença de Alzheimer (DA) para apoiar o diagnóstico de demência no 
envelhecimento de pessoas com SD. 
Resultado: 30 estudos foram elegíveis para inclusão nesta revisão 
sistemática e podem contribuir para uma melhor compreensão da 
fisiopatologia da DA em pessoas com SD. Além de facilitar a validação de 
métodos de apoio ao diagnóstico precoce da deficiência cognitiva e demência 
associados à SD (Bram et al, 2019). 

 

V. Objetivo: investigar a validade e confiabilidade da versão brasileira 
do Cambridge Examination for Mental Disorders of Older People with 
Down’s syndrome and Others with Intellectual Disabilities (CAMDEX-DS). 
Resultado: o CAMDEX-DS pode ser considerado válido e confiável para 
avaliar demência em adultos com SD no Brasil e melhorar a prática 
clínica e pesquisa (Fonseca et al, 2018). 



Possíveis articulações: pesquisas 

• Projetos de pesquisas com colaboração 
internacional; 

• Intercâmbios de alunos de Pós-Graduação; 

• Compartilhamento de banco de dados de 
pesquisas. Dados primários não analisados. 


