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editoriaL

Da beleza dos clichês

N

ão pude evitar um
sorriso quando abri
a caixinha de brownie com que me presenteei na segunda-feira de
manhã e me deparei com a seguinte mensagem: “Se você amar,
coisa boa virá”.
Tão simples, tão clichê, e,
ainda assim, tão verdadeiro. Nós,
aqui da Aptare, acreditamos
nisso. Acreditamos que, se trabalharmos e nos dedicarmos
com amor, as coisas boas são
apenas uma questão de tempo.
Procuramos manter isso em
mente todos os dias, nos bons e,
principalmente, nos ruins.
Já são quase sete anos da revista Aptare e chegamos ao número 30 com o mesmo entusiasmo com que lançamos a edição de
estreia, em 2012. Naquela ocasião,
presenteamos o leitor com uma
bela entrevista com o especialista
Alexandre Kalache e uma matéria
de capa que apresentava o paciente idoso do século 21. De lá
para cá, tivemos o privilégio de
conversar com profissionais das
mais diversas áreas, abordar temas inovadores e inusitados e observar como o envelhecimento
vem finalmente recebendo a atenção que merece. Tudo sempre
feito com amor e dedicação.
Ao longo desses anos, muitas
coisas boas vieram em nossa direção. Algumas pequeninas, como um e-mail, um elogio, uma

ligação. Outras enormes, como
projetos culturais e de formação
de pessoas, que impactam de maneira tão direta e evidente a vida
de todos os envolvidos. Todas
elas nos asseguram que estamos,
de fato, cumprindo a missão a
que nos propusemos lá atrás.
Em outubro, recebemos a notícia de que a Aptare havia sido
uma das iniciativas para a terceira idade selecionadas para receber o Selo de Direitos Humanos e Diversidade, concedido
pela Prefeitura de São Paulo. A
certificação visa a reconhecer
ações, projetos, programas ou políticas inovadoras de inclusão e
promoção de direitos humanos e
diversidade realizados por empresas, organizações privadas,
órgãos públicos e entidades do
terceiro setor localizados no município de São Paulo.
É uma honra sem tamanho
receber esse reconhecimento, e
somos profundamente gratos por
ele. Não apenas por se tratar de
um prêmio tão importante, mas
porque ele oficializa o que sabemos por intuição: se amarmos,
coisas boas virão. A Aptare é o
produto da generosidade, do conhecimento e do tempo de pessoas que acreditam e se dedicam
a ela. Aproveito este espaço, então, para agradecer publicamente
a esses profissionais que foram e
continuam essenciais para a história desta revista. Cito nominal-

mente nossos editores clínicos
em geriatria e gerontologia: os
doutores João Toniolo Neto, João
Senger, Paulo Renato Canineu e
Clineu de Mello Almada; e as
doutoras Claudia Fló e Naira Dutra Lemos. Obrigada por acreditarem na Aptare e na diferença
que podemos fazer.
Que em 2019 seja este o
nosso lema: “Se você amar, coisa
boa virá”. Que o Ano Novo seja
povoado desses lindos clichês,
que nos inspiram e alimentam a
alma. Esse é meu desejo para
todos nós.
Boa leitura e Boas Festas!

Lilian Liang
Editora
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coLóquio

Maria Aglaé Tedesco Vilardo
Presidente do Fórum Permanente
de Biodireito, Bioética e Gerontologia
da Escola da Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro

O direito à autonomia na etapa final de vida
Para Maria Aglaé Tedesco Vilardo, juíza designada desembargadora substituta em Câmara Cível,
o Brasil ainda precisa avançar muito com relação à proteção dos direitos do idoso

Por Luciana Fleury

F

oi durante seu doutorado em bioética,
ética aplicada e saúde coletiva, defendido em 2014, que o interesse
de Maria Aglaé Tedesco Vilardo sobre o direito de idosos se intensificou. Graduada
em direito pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro em
1988, Maria Aglaé tem forte
atuação em direito de família
e ficou atraída pelas nuances
e pela diversidade de questões éticas relacionadas à eta pa final da vida. “A bioética
tem abrangência ampla, podendo se dedicar ao princípio
da vida, a fatos que ocorrem
durante a vida e, também, à
sua parte final, esta última
pouco abordada, especialmente no campo do direito,
que tem uma preocupação
muito grande com a vida em

si e com o que acontece depois dela, mas não se dedica
com muita atenção ao processo da terminalidade”, diz.
Disposta a preencher essa
lacuna, Maria Aglaé tem se
destacado nos debates sobre
o tema, defendendo a existência de uma Vara de Justiça exclusiva para idosos (atualmente, a Vara do Idoso está
junto à Vara da Infância). Um
importante passo para isso foi
dado no dia 21 de novembro,
com a apresentação, no Se nado Federal, do projeto de
lei 448/2018, da senadora
Rose de Freitas, determinan do a criação de varas especia lizadas para idosos. O assunto
está em tramitação. Aglaé
acredita que essa seja uma
forma de melhor fazer valer o
Estatuto do Idoso. Para ela,
apesar de o Brasil contar com

esse instrumento, que confere
proteção integral e prioridade
na efetivação dos direitos a
pessoas acima dos 60 anos de
idade, ainda temos muito a
avançar nesse quesito. E os
dados comprovam: segundo
levantamento do Conselho
Nacional de Justiça, no período de 2015 a 2017 ingressaram no Poder Judiciário
28.965 processos de crimes
enquadrados nos artigos 96
a 108 do Estatuto do Idoso,
que tratam de desvios como
“abandonar o idoso em hospitais”, “discriminar pessoa idosa” e “apropriar-se de ou des viar bens, proventos, pensão
ou qualquer outro rendimen to do idoso”.
Enfática na necessidade
de preservação da autonomia
das pessoas mais velhas, Maria Aglaé acredita que a so-

ciedade precisa se despir de
preconceitos e adotar uma
postura de respeito com essa
população, e destaca a importância daqueles que estão
mais próximos para esse processo. “É preciso trabalhar a
responsabilidade das famílias,
ampliando o cuidado oriundo
do próprio núcleo familiar,
com o Estado fiscalizando e
interferindo somente em momentos em que há uma lesão
ou ameaça de lesão ao direito
dessas pessoas”, afirma.
Além de atuar como desembargadora substituta em
Câmara Cível, Maria Aglaé é
presidente do Fórum Permanente de Biodireito, Bioética e
Gerontologia da Escola da
Magistratura do Estado do Rio
de Janeiro, instituição de ensino onde ministra, desde
1997, aulas nas disciplinas de
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direito civil, direito de família,
direito do idoso, biodireito e
bioética e direito à saúde.
Aptare – Juridicamente,
quais os instrumentos
de proteção aos direitos
do idoso no Brasil?
Maria Aglaé Tedesco Vilardo –

O principal instrumento de
defesa dos direitos de pessoas acima de 60 anos no
Brasil é o Estatuto do Idoso,
que confere proteção integral e prioridade na efetivação dos direitos a essa
população, nos mesmos
moldes que faz o Estatuto
da Criança e do Adolescente
para o ser em início de vida.
A questão primordial é que
os indivíduos, nessa última
fase da existência, apresentam diferentes níveis de necessidade, demandando, em
primeiro lugar, uma distinção dos graus de proteção
de acordo com a condição
existencial de suscetibilidade e vulneração. A regra geral é que essas pessoas são
vulneráveis, mas elas podem
estar ou não vulneráveis, e é
isso que vai definir o nível
de proteção adequado.
Aptare – Pela legislação
brasileira, quem é responsável
pela proteção do idoso?
Aglaé – A legislação é clara

ao conferir essa obrigação
ao Estado, mas também à
sociedade como um todo e à
família. Eu defendo que é
preciso trabalhar a responsabilidade das famílias, ampliando o cuidado oriundo

do próprio núcleo familiar,
com o Estado fiscalizando e
interferindo somente em
momentos em que há uma
lesão ou ameaça de lesão ao
direito dessas pessoas. Cabe
à família zelar para que o
idoso tenha todos os direitos fundamentais previstos
na Constituição respeitados,
especialmente os tocantes à
liberdade de escolha e autonomia. Não se pode achar
que a autonomia de uma
pessoa perde valor com a
idade ou mesmo diante de
uma doença mental.
Aptare – como respeitar a
autonomia de um idoso que
apresenta declínio cognitivo?
Aglaé – O senso comum já

entende a pessoa idosa como alguém incapaz, e isso se
intensifica diante da perda
cognitiva. No entanto, vivemos uma mudança radical
de paradigma com a Lei
Brasileira de Inclusão, o
chamado Estatuto da Pessoa
com Deficiência, que coloca
a pessoa com deficiência,
tanto física quanto cognitiva, em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, idosos com
problemas cognitivos não
diferem, perante a Lei, dos
demais cidadãos. Para dar
condições para que a autonomia realmente seja exercida nessas condições, foi
criado um instituto muito
interessante chamado toma da de decisão apoiada.

Aptare – No que consiste a
tomada de decisão apoiada?
Aglaé – A tomada de de-

cisão apoiada é o processo
pelo qual a pessoa que começa a perceber dificuldades de pleno entendimento
elege pelo menos duas pessoas de sua confiança para
ajudá-lo na tomada de decisão sobre atos da vida
civil. A ideia é que os apoiadores forneçam as informações e os elementos necessários para que a pessoa
apoiada possa decidir sobre
o que deseja. Os apoiadores
podem ser pessoas da família ou amigos, tanto faz. O
importante é que eles tenham vínculos com a pessoa
apoiada e assumam o compromisso de respeitar a vontade, os direitos e os interesses da pessoa que irão
apoiar. Esse instrumento foi
incluído no Código Civil, e
isso cria a exigência de que
seja oficial, ou seja, é preciso
ingressar em juízo para ter
válidos seus efeitos. Mas há
uma contradição, na minha
visão. Afinal, se a Lei Brasileira de Inclusão diz que as
pessoas com deficiência têm
capacidade para exercer
seus direitos existenciais e
que elas podem fazer tudo o
que outra pessoa qualquer
faria – ou seja, casar, votar,
ter guarda, adotar, além do
direito ao próprio corpo –,
isso significa que as decisões que essa pessoa tomar
devem ser respeitadas. En-

tão, se uma pessoa toma
uma decisão apoiada por
particular, ou seja, sem formalizar que recebeu apoio,
essa escolha deve ser respeitada mesmo assim.
Aptare – qual é o melhor
momento para um idoso
considerar se vale estabelecer
a tomada de decisão apoiada?
Aglaé – Quando ele percebe

sinais de alguma perda cognitiva, como esquecimentos
recorrentes, pequenas confusões de coisas cotidianas,
ou quando nota que está
com dificuldades para questões práticas, como lidar com
a conta bancária, e não quer
mais fazer isso sozinho. Esse
momento, em que a pessoa
ainda consegue se autodeterminar mas percebe que começa a precisar de ajuda, é
excelente para fazer uma
tomada apoiada de decisão:
ela ainda não perdeu sua
condição de tomar decisões,
estando apenas em um grau
diferente do habitual, mas
vai se sentir apoiada, sem
perder sua autonomia, para
decidir em prol de seus interesses e desejos, e, o que eu
acho o mais importante de
tudo, de forma consonante à
sua história de vida. A tomada de decisão apoiada é
prevista como processo a ser
pedido em juízo. Ocorre que
a Lei Brasileira de Inclusão,
prevendo a capacidade idêntica das pessoas, não exclui a
possibilidade de a pessoa escolher seus apoiadores de

”
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forma privada, sem interferência do Judiciário. Nada
impede que se faça, por
exemplo, uma tomada de
decisão apoiada mediante
uma escritura pública, em
cartório. A mudança legal
que se propôs foi retirar do
Judiciário esse excesso de
atuação nas curatelas.
Aptare – como ﬁcam
a curatela e as diretivas
antecipadas de vontade
diante da criação da tomada
de decisão apoiada?
Aglaé – A curatela é um ins-

tituto que tira o poder de
decisão do curatelado para
atos negociais e patrimoniais. Com isso, a pessoa
não pode mais assinar um
documento vendendo um
bem de sua propriedade ou
administrar os próprios
bens, seja dinheiro ou imóveis, e é nomeado um curador, que pode ou não ser
um parente, que passa a ser
responsável por tomar essas
decisões. A curatela ceifa a
autonomia das pessoas, que
é o que a lei hoje quer evitar.
Por isso, alguns juízes estão
sugerindo que ações de curatelas sejam substituídas
pela tomada de decisão
apoiada registrada em juízo,
o que é muito positivo. Já as
diretivas antecipadas de
vontade, que têm como espécie o testamento vital, são
bem específicas para as
questões de terminalidade e
podem e devem ser feitas

por qualquer pessoa, a fim aplicação respeitada
de deixar claro quais são no Brasil?
Aglaé – Na prática, ainda há
seus desejos na finitude de
pouca divulgação. Poucas
vida, especialmente para as
pessoas sabem o que são as
situações nas quais não seja
diretivas antecipadas de
possível expressar a vontavontade e pouquíssimas as
de, porque determinada coifazem. E, mesmo quando
sa aconteceu e a pessoa está
elas existem, ainda há um
impossibilitada de falar. São
enorme desrespeito por parescolhas prévias, como a
te da equipe de saúde. Mas
qual o tipo de procedimenisso vem mudando. Cada
to e tratamento ela aceita
vez mais profissionais que
ser submetida, por exematendem pessoas em fim de
plo. Há, também, a possibivida estão aprendendo que
lidade de escolher uma ou
devem seguir a vontade de mais pessoas como proculas, quando manifestada.
rador de saúde, para falar
Como não há lei sobre o tespela pessoa e garantir o
tamento vital, ele pode ser
cumprimento de sua vonfeito de qualquer forma, intade, uma outra espécie das
clusive oralmente e compardiretivas. Para mim, a totilhado com a equipe de
mada de decisão apoiada
saúde – não só com os métem elementos que me paredicos, mas com fisioterapeucem atender melhor essas
tas, enfermeiros, cuidadosituações e um aspecto mais
res, enfim, quem estiver
amplo – o testamento vital,
com o paciente –, e aí deve
por exemplo, é voltado só
ser anotado em prontuário.
para questões da saúde.
E isso tem um valor legal
Não vejo a lei limitando as
muito grande. O ideal, no
questões que podem ser traentanto, é que as pessoas estadas com a tomada de decrevam suas vontades. Cocisão apoiada, apesar de
mo não há lei, não é preciso
que isso ainda precisa se
ir a cartório nem é preciso
consolidar juridicamente,
por ser um instrumento no - ter testemunha, mas é necessário que ele seja de conhevo. É um instituto que pode
cimento amplo de várias
abarcar de tudo. Um exempessoas que acompanham a
plo é se a pessoa quer recepessoa que quer fazer o tesber cuidados paliativos. Isso
tamento vital, para que posdeverá ser deixado claro
sa ser explicitado e, numa
para os apoiadores.
situação de emergência, cheAptare – Esses instrumentos,
gue ao conhecimento dos
como as diretivas antecipadas
médicos. Quando isso aconde vontade, costumam ter sua

tece, ele deve ser cumprido:
a vontade do paciente é soberana porque o corpo pertence a ele, que tem sempre
o direito de escolher, mesmo
que tenha feito isso previamente. Há decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que deixa isso bem claro, ou
seja, a necessidade de respeito ao princípio da autonomia da vontade, para
agir de acordo com suas
próprias deliberações, mediante prévia informação.
A decisão do STJ afirma que,
ao não se observar o consentimento informado, está caracterizado inadimplemento contratual, que gera indenização por responsabilidade civil. Esse é o voto
no Recurso Especial Nº
1.540.580-DF.
Aptare – qual é o papel do
geriatra e dos especialistas
em gerontologia na defesa
dos direitos do idoso?
Aglaé – Esses profissionais

devem procurar se atualizar
sobre os conceitos jurídicos
para orientar seus pacientes,
mantendo um diálogo permanente com o Direito. Esses institutos não são propriedade do Direito, mas da
sociedade. A lei veio para a
população, para a sociedade.
Então, à medida que esses
especialistas tomam conhecimento disso, passam a divulgar para seus pacientes.
É muito importante quando
um geriatra comenta ser
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sou membro da Sociedade
um momento bom para se
Brasileira de Geriatria e
fazer uma tomada de deGerontologia (SBGG) e faço
cisão apoiada. A pessoa vai
sair do consultório, vai pro - parte do grupo de saúde e direito, formado recentemente
curar um advogado ou vai se
e organizado pela geriatra
instruir sobre o assunto, e
Claudia Burlá, que se reúne
conseguir tocar sua vida de
mensalmente na SBGG-Rio.
forma mais organizada. Na
Tenho participado de muitos
verdade acho que, quando
desses eventos.
um médico já tem contato e
convívio com o paciente e Aptare – o que levou a
seus familiares, ele tem a senhora a se associar à SBGG?
obrigação de alertar, afinal
Aglaé – Quando decidi me
aquelas pessoas nunca viassociar, eu já vinha converam aquilo e precisam de
vivendo havia um tempo
toda a informação dispocom a entidade. Tinha feito
nível. São temas que preum curso e ministrado pacisam cada vez mais ser falestras em seus congressos.
lados, inclusive o tema finiPercebi que essa organização,
tude de vida, quebrando o
assim como a Academia Natabu existente quando se
cional de Cuidados Paliafala de morte e dando a
tivos (ANCP), auxilia nesse
oportunidade de a pessoa
diálogo. Essa conversa tão
saber sobre as diretivas anpróxima com profissionais
da saúde, sejam eles méditecipadas de vontade, por
cos, fisioterapeutas, odontóexemplo. É um caminho palogos ou enfermeiros, nos
ra que isso se torne do conajuda a compreender melhor
hecimento do público e seja
esse universo. Esse diálogo é
naturalizado. Assim como
facilitado no momento em
todo mundo sabe que a crique eu estou nas mesmas asança tem direito a pensão alsociações que eles, ainda
imentícia quando os pais
mais nas que agregam não só
são separados, as pessoas
médicos. Eu me senti à vontêm de saber sobre seus ditade de estar junto e poder
reitos na finitude de vida.
conversar e levantar as ques Aptare – como o geriatra e os
tões prioritárias, para que eu
especialistas em gerontologia
possa buscar, dentro do Dipodem fazer, na prática,
para se atualizar em assuntos
reito, os caminhos jurídicos
do Direito?
mais adequados.
Aglaé – Esse é um tema cada
Aptare – quais situações
vez mais recorrente em con- de violação de direitos do
gressos, palestras, seminá - idoso são mais recorrentes
rios, cursos. Eu, por exemplo, nos casos que a senhora

costuma julgar? Acredita que
as penalidades e reparações
são suﬁcientes e conseguem
restaurar os direitos violados?
Aglaé – Costumo julgar inú-

meras fraudes bancárias,
empréstimos desnecessários,
dano material e moral decorrente de responsabilidade
civil, no qual amplio a indenização pela vulnerabilidade
especial da pessoa idosa,
além de pedidos de medicamentos, internações e assistência domiciliar, como o
home care. Há também medicamentos dados em casos
de finitude de vida que não
agregam nenhum valor à
saúde e mesmo assim são
prescritos. Indago ao médico
prescritor qual a expectativa
de eficácia e segurança que
ele espera do medicamento
quando se vê, pelo próprio
laudo médico, que a pessoa
está morrendo da doença
e seria elegível para cuidados
paliativos. A obstinação terapêutica não se justifica,
além de ser vedada ao médico pelo Código de Ética de
sua profissão. Por vezes, o
profissional se sente pressionado a indicar algum tipo de
procedimento que termina
por se demonstrar fútil.
Aptare – o que falta para
ampliarmos a defesa do
direito do idoso no Brasil?
Aglaé – Faltam divulgação e

efetividade jurídica. Eu pontuo sempre, nas minhas decisões judiciais, que a prote-

ção integral não admite exceção, não pode ser flexibilizada. Precisamos de maior
consciência e responsabilização da sociedade. Falo de
coisas básicas, como, por
exemplo, os bancos terem
mais cautela na hora de firmar empréstimos e oferecer
produtos bancários a pessoas
mais velhas; e os profissionais dos transportes públicos
serem mais atentos e pacientes com os idosos, que
têm mobilidade reduzida.
No campo jurídico, um avanço muito significativo seria a
ratificação da Convenção Interamericana dos Direitos
Humanos dos Idosos, assinada pelo Brasil. É um documento internacional muito
importante, que tem inúmeras regras de proteção, aborda todos os direitos de forma
bem específica e engloba
cuidados paliativos. É grandioso mesmo. Também defendo uma vara exclusiva
para idosos, pois hoje o que
existe é a vara do idoso junto
com a vara da infância, e eu
acho que isso não tem cabimento. Imagine duas prioridades juntas pa-ra serem
atendidas. Temos muita coisa para fazer nessa direção, e
é uma questão urgente. Em
2050 teremos mais idosos do
que crianças, e não estamos
preparados para esse desafio.
Precisamos conhecer mais
profundamente e debater de
forma inter-pluri-disciplinar.
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queM fAz :: Proﬁssionais que fazem a diferença no envelhecimento

Bete MArin
Cofundadora das empresas Hype60+, Amo Minha Idade, ED Comunicação, ED Promoção e
Eventos. Sócia da Virada da Maturidade, Beleza Pura e parceira do Longevidade Expo+Forum
2019. Especialista em planejamento estratégico, comunicação integrada, marketing digital e
eventos. Formada em marketing, pós-graduada em comunicação pela ESPM e MBA pela FGV

S

ou uma publicitária apaixonada pela
sabedoria das pessoas maduras. Juntei
paixão e experiência e mergulhei no mundo
da longevidade. Dessa viagem fascinante
não saio mais.
Depois de quase 20 anos de experiência no
tradicional mundo do marketing, trabalhando
em empresas, agências e empreendendo, resolvi investir na minha paixão. Em 2015 criei
o www.amominhaidade.com.br, que hoje é
uma janela aberta para debater ideias, conteúdos e oportunidades sobre maturidade.
Depois de um ano de aprendizagem e perguntas sobre como impactar o maior número
de pessoas, empresas e entidades na busca do

envelhecimento ativo, em 2016 nasceu o
Hype60+, um modelo de consultoria de marketing especializada no consumidor sênior.
Desde então aprendemos que deveríamos inovar totalmente o marketing para
atender o público maduro. Aproximamo-nos
de especialistas em saúde, cuidados, psicologia, antropologia e outras áreas para entender
como seria esse novo modelo de marketing.
Hoje temos a certeza de que o marketing
eficiente é aquele calibrado pelo olhar do
sênior. Não há nenhuma estratégia ou tática
por nós criada que não seja ajustada pelo
ponto de vista do indivíduo com mais de 60
anos, seja durante a criação, seja no pré-teste,

e, na maioria das vezes, trabalhando juntos
na jornada de implementação.
Nós estudamos, pesquisamos, conhecemos iniciativas de grande impacto pelo Brasil
e pelo mundo, consultamos especialistas, tivemos mentores e, principalmente, ampliamos
o nosso relacionamento com esse incrível
mundo formado por pessoas vividas, experientes e que têm muito a nos ensinar. Hoje
posso dizer que meu trabalho é mergulhar
cada dia mais fundo nesse colorido, diverso e
surpreendente mundo dos maduros para ajudar as marcas a criar produtos, serviços e experiências que realmente contribuam para o
bem-estar e envelhecimento ativo.

AdriAnA SucASAS BArrA
Psicóloga clínica e psicodramatista. Membro da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama
e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Criadora dos Encontros/Espaços de conversa:
Envelhecer dos nossos Pais – Um olhar entre gerações. Sócia do núcleo de estudos e ações voluntárias
Visio de Via

M

inha história com o envelhecimento é
um “amor antigo”. Meu primeiro contato com trabalho voluntário com idosos aconteceu nos Estados Unidos, em 1998 – enquanto meu primeiro ﬁlho ﬁcava na creche, eu
era voluntária numa ILPI. De volta ao Brasil,
passei a trabalhar com a Casa dos Velhinhos de
Ondina Lobo, até meu segundo ﬁlho nascer.
O “namoro” com essa temática ﬁcou
sério com o falecimento de minha mãe, em
2010, e a convivência com o meu pai nesse
novo arranjo familiar, com todas as gerações
envolvidas – meu pai, eu e meus dois ﬁlhos.
Novas dinâmicas foram se desenhando, eu
enfrentava a ponte aérea todo mês no pri-

meiro ano, me sentindo o “recheio” de um
sanduíche entre meus ascendentes e meus
descendentes.
Nesse mesmo período, a demanda no
meu consultório também foi se alterando.
Começaram a aparecer ﬁlhos e ﬁlhas com
dilemas muito parecidos com os que eu
mesma estava vivendo. Comecei então, como
boa psicodramatista, a pensar: “Por que não
proporcionar encontros e espaços de conversa para falar do envelhecimento dos nossos pais, através de um olhar entre gerações?”. Meu pai e meus ﬁlhos ﬁcaram animadíssimos com a ideia. É com meu pai, de
90 anos, que ainda hoje mais aprendo sobre

respeito, dignidade, vontades e desejos.
Em 2014 veio o convite para montarmos
um núcleo multiproﬁssional, e em 2015
nascia o Visio de Via – Núcleo de estudos e
ações voluntárias. Visio de Via signiﬁca “o
caminho da jornada”, porque entendemos
que o envelhecer precisa ser olhado com respeito. Assim, através de encontros, sejam
eles workshops ou palestras, despertamos os
novos olhares para a possibilidade de troca,
na qual acontece a transfusão de vitalidade
entre gerações. O que procuramos fazer é,
através de intervenções em diversas frentes,
como escolas e associações, conscientizar
para o envelhecer da sociedade.
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clAudiA Burlá
Especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG); certificação
na área de atuação em medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira; doutora em bioética pela
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal; membro da Comissão Permanente de
Cuidados Paliativos da SBGG

C

omecei a me interessar pelo envelhecimento no terceiro ano da faculdade de
medicina, no início dos anos 1980. Estava na
enfermaria de cardiologia da Santa Casa do
Rio de Janeiro e tive a oportunidade de acompanhar um paciente cardiopata grave, com
mais de 80 anos. Na época era pouco comum
as pessoas chegarem a essa idade, e me encantei com o senhor Manuel. Percebia que ele
tinha demandas que iam além das questões
cardiológicas. Afeiçoei-me tanto a ele que no
fim de semana, fora do horário de trabalho,
eu ia até a Santa Casa para ajudar em sua
higiene e alimentação. Foi com ele que percebi que os idosos têm outras demandas, inclusive funcionais, e naquele momento decidi
que ia me envolver com o envelhecimento.
Por coincidência, na minha família não tive a
oportunidade de ter avós mais velhos, então
não me envolvi com o cuidado deles. Aprendi
isso na prática clínica de hospital.
Tive a oportunidade de acompanhar o
senhor Manuel até sua morte e percebi a dificuldade de lidar com essas situações especiais.
Isso me intrigou muito. Resolvi me dedicar a
pessoas idosas. Não queria ser médica de
doenças, mas de pessoas. Mais do que tratar,
queria cuidar. Ele foi minha grande inspiração.
Na minha formação, fiz treinamento em
cardiologia, neurologia, reumatologia, traba lhei muitos anos em emergência e em CTI,
mas sabia que não era isso que eu queria. Eu
queria trabalhar com idosos e o processo de
final de vida, embora naquela época nem
soubesse o que eram cuidados paliativos.

Não se falava disso. Quando me formei foi
aberto o primeiro concurso público para geriatras no Brasil, no Ministério da Marinha,
entre 1984 e 1985. No início de 1985 eu já
estava num hospital geral, com mais profissionais que também tinham passado no concurso, e juntos criamos um serviço de geriatria – lembrando que na época não havia
modelos que pudessem ser reproduzidos.
Trabalhei por duas décadas no hospital
geral, atendendo exclusivamente pessoas
idosas e muito idosas, geralmente com muitos problemas médicos. Lá pude entender
que esse público precisa de um profissional
que faça a coordenação, o planejamento e
a otimização de seu tratamento de acordo
com a realidade pessoal. Muito cedo percebi
que protocolos não se adequam aos problemas e questões do dia a dia dos idosos. Isso
é mais importante que qualquer modelo a
ser seguido. O geriatra precisa de um repertório muito grande de intervenção, sempre visando à maximização da autonomia
com otimização funcional. Quanto mais
autonomia e funcionalidade, melhor o resultado para o paciente.
Meu interesse por cuidados paliativos
começou lá por 1995. Eu ficava angustiada
com a forma como as pessoas morriam no
hospital, porque via pacientes com dor causada por câncer avançado, pacientes com
muita falta de ar com cardiopatia dilatada,
pacientes com demência com muita dificuldade de lidar com medicamentos específicos. Aí, numa viagem ao exterior, vi na pra-

teleira de uma livraria um livro sobre medicina paliativa. Aquilo me atraiu, porque eu
nunca tinha ouvido falar no termo e eu era
superantenada. Quando peguei o livro,
fiquei encantada. Percebi que era aquilo que
eu queria fazer. Na época se falava de me dicina paliativa apenas para o câncer, mas
eu já conseguia ver que as demências e as
cardiopatias, por exemplo, também se encaixavam. Só em 2002 a Organização Mundial da Saúde trouxe uma definição mais
abrangente das doenças elegíveis para cuidados paliativos. Em 1997 fui para o Canadá, onde fiz meu treinamento em hospital
geral e obtive uma visão bem ampla do que
se pode fazer em termos de paliação com o
curso evolutivo das doenças. Em 2003 criamos a Comissão Permanente de Cuidados
Paliativos na SBGG. Eu era secretária-geral
e lancei a proposta de criamos um grupo de
interesse de cuidados paliativos. Produzimos tanto que rapidamente nos tornamos
comissão permanente e, desde 2004, temos
contribuições incríveis, não apenas de trazer
profissionais para essa área dentro da geriatria e outras especialidades, mas também
em material científico produzido. Em 2007,
quando fui a secretária-geral e vice-presidente da International Association of Gerontology and Geriatrics, estive um mês em
Genebra, na sede da Organização Mundial
da Saúde, desenvolvendo um documento
sobre “cuidados ao final da vida da pessoa
com demência”, que serviu como base para
inúmeras publicações internacionais.
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FYi :: novos estudos e pesquisas

Ferramentas para testar a capacidade
de tomada de decisão na demência
A demência é uma causa comum de alteração
da capacidade de tomar decisões. Determinar
se um indivíduo tem a capacidade de tomar
uma decisão especíﬁca pode ser muito desaﬁador para clínicos e
pesquisadores. A legislação do Reino Unido exige que se promova a
capacidade residual sempre que possível e que os adultos vulneráveis
que não podem tomar decisões independentes sejam protegidos.
Nesse estudo, publicado no periódico Age and Ageing de novembro,
foram avaliados instrumentos publicados destinados a auxiliar na
avaliação de capacidade, concentrando-se naqueles que atendem
aos requisitos legais do Reino Unido. Também foram considerados
outros fatores especíﬁcos da doença e da cultura que podem inﬂuenciar a tomada de decisão.
Foi feita uma busca de bases de dados eletrônicas para artigos publicados entre 2000 e 2017 que detalhassem ferramentas estruturadas
para avaliação da capacidade mental. Esses artigos foram avaliados em
relação aos requisitos legais do Reino Unido. Foram identiﬁcadas nove
ferramentas ao todo, com desenhos, estruturas, níveis de conﬁabilidade e validade variáveis. Alguns instrumentos podiam ser adaptados
para um cenário de decisão especíﬁco, enquanto outros eram voltados
para uso por determinados grupos de pacientes.
Os pesquisadores observaram que existe uma vasta gama de
instrumentos de avaliação da capacidade mental disponíveis, mas
nem todos cumprem os requisitos legais do Reino Unido. Profissionais de saúde e pesquisadores devem estar conscientes dos fatores
pessoais, culturais e específicos da doença ao avaliar a capacidade.
Não existe nenhum padrão-ouro para avaliação de capacidade, o
que dificulta a avaliação de diferentes abordagens. A opinião de um
profissional de saúde ou pesquisador treinado em avaliação de capacidade, aliada ao uso de uma ferramenta de avaliação estruturada, é a abordagem mais robusta.

capacidade Funcional de pacientes
com indicação de cuidados paliativos
na atenção primária
Pacientes com indicação de cuidados paliativos
podem ter perda da capacidade funcional e da
qualidade de vida, mas há pouca informação sobre
essas condições na atenção primária à saúde. Esse estudo, publicado
no periódico Geriatrics, Gerontology and Aging, se propõe a caracterizar os aspectos funcionais e sintomáticos dos indivíduos com indicação de cuidados paliativos na atenção primária.

Foi feito um estudo transversal e descritivo com seis equipes de
saúde da família de três unidades básicas de saúde de Londrina,
Paraná, que indicaram pacientes com necessidade de cuidados paliativos. Os pacientes foram avaliados pela Escala de Performance de
Karnofsky (EPK), pela Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton
(ESAS) e por questionário sociodemográﬁco e clínico.
Foram incluídos 73 pacientes (30 homens e 43 mulheres), com
idade média de 77,2 ± 12,1 anos. Demências e doenças cerebrovasculares foram as condições mais frequentes, com 20 (27%) e 19
(26%) pacientes, respectivamente. A média na EPK foi de 47,9 ±
13,9 pontos, sendo 44 ± 11,3 pontos para homens e 51 ± 11,3 para
mulheres, com diferença significativa entre os sexos (p = 0,023).
Pacientes com câncer tiveram um melhor grau de funcionalidade
em comparação àqueles com doenças neurológicas. A ESAS indicou que os sintomas mais frequentes foram o comprometimento
do bem-estar, dor, cansaço e sonolência, todos com escore médio
abaixo de 3 pontos (intensidade leve). Pacientes sem cuidadores
tiveram melhor status funcional, mas apresentaram maior intensidade para dor e cansaço.
O estudo concluiu que todos os pacientes tinham alguma limitação da funcionalidade, sendo aqueles com doença neurológica
os mais acometidos. Os sintomas tiveram, no geral, uma intensidade leve. A presença de cuidadores pode ter influência num melhor controle dos sintomas.

características e padrões do uso
de maconha em idosos da comunidade
O objetivo desse estudo é entender os padrões
do uso de maconha em adultos idosos da comunidade no Colorado. Foi feita uma pesquisa
anônima em duas clínicas acadêmicas geriátricas de atenção
primária e participaram dela indivíduos falantes de inglês.
Foram avaliados as características e os padrões autorrelatados
do uso de maconha e o efeito sobre os sintomas-alvo. A análise da
pesquisa se concentrou nos usuários atuais, deﬁnidos como indivíduos que usaram maconha nos últimos três anos.
Um total de 345 indivíduos completou a pesquisa (taxa de resposta de 55%); 113 (32%) usaram maconha no passado, dos quais
55 (16%) usaram desde a legalização. Mais da metade dos usuários
atuais tinha 75 anos ou mais, e um quarto tinha 85 anos ou mais. A
maioria dos usuários atuais era composta de mulheres brancas. Dos
usuários atuais, 44% usaram produtos de maconha pelo menos
uma vez por semana para condições comuns, incluindo dor crônica,
depressão, ansiedade e insônia, e a maioria achou a maconha útil
para essas condições. A maioria dos entrevistados relatou ter
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obtido maconha de maneira recreativa (67%), sem receita médica.
Nove entrevistados relataram efeitos colaterais negativos atribuíveis ao uso de maconha.
Segundo os pesquisadores, trata-se do primeiro estudo a caracterizar o consumo de maconha entre idosos em um estado em
que seu uso médico e recreativo é legal. A maconha foi usada para
várias condições geriátricas comuns, e os entrevistados relataram
poucos efeitos colaterais. O pequeno número de entrevistados na
pesquisa, a falta de generalização nos estados onde as vendas de
maconha são ilegais e o viés de participação foram as principais
limitações do estudo. Mais pesquisas são necessárias para entender melhor os efeitos úteis ou prejudiciais nessa população. O
estudo foi publicado em outubro no Journal of the American Geriatrics Society.

longevidade dos pais prediz
envelhecimento saudável
entre as mulheres
O objetivo desse estudo, publicado na revista
Age and Ageing de novembro, foi examinar a
associação da longevidade dos pais com a sobrevivência saudável aos 90 anos.
Trata-se de um estudo prospectivo entre uma coorte racial e etnicamente diversiﬁcada de 22.735 mulheres pós-menopáusicas da Iniciativa de Saúde da Mulher recrutada de 1993 a 1998 e seguida até
2017. As mulheres relataram idades materna e paterna à morte e
idade atual de pais vivos. As categorias de sobrevivência dos pais
foram <70, 70-79 (referência), 80-89 e ≥90 anos (longevidade). O envelhecimento saudável foi deﬁnido como atingir 90 anos sem maiores
condições crônicas (doença cardíaca coronariana, acidente vascular
cerebral, diabetes, câncer ou fratura de quadril) ou limitações físicas.
Os resultados mostraram que mulheres cujas mães sobreviveram
a ≥90 anos tinham maior probabilidade de atingir o envelhecimento
saudável (OR, 1,25; IC95%, 1,11–1,42) e menos probabilidade de morrer antes dos 90 anos (OR, 0,75; IC95%, 0,68–0,83). As mulheres cujos
pais sobreviveram a ≥90 anos não aumentaram signiﬁcativamente
as chances de envelhecimento saudável, mas mostraram que diminuíram em 21% (OR, 0,79; 95% CI, 0,70–0,90) o risco de morte antes
dos 90 anos. Mulheres cujos pai e mãe viveram até os 90 anos apresentaram a maior chance de envelhecimento saudável (OR, 1,38;
IC95%, 1,09-1,75) e diminuição do risco de morte (OR, 0,68; IC95%,
0,54–0,85). A proporção de sobreviventes saudáveis foi maior entre
as mulheres cujos mãe e pai viveram até 90 anos (28,6%), seguidas
por aquelas cuja mãe viveu apenas até 90 (23,2%).
O estudo conclui que a longevidade dos pais conseguiu pre-

dizer o envelhecimento saudável em uma coorte nacional de mulheres na pós-menopausa, apoiando a visão de que fatores genéticos, ambientais e comportamentais transmitidos através das
gerações podem influenciar os resultados do envelhecimento
entre os filhos.

envolvimento Familiar na ilpi
e percepção da qualidade
de vida do residente
Esse estudo enfoca a relação entre o envolvimento familiar e as percepções dos
familiares a respeito da qualidade de vida
(QV) dos residentes.
As variáveis residentes e familiares da Pesquisa de Satisfação da
Família de Ohio de 2012 foram mescladas com as informações das
instalações dos Relatórios Aprimorados de Certiﬁcação e Pesquisa.
A modelagem linear hierárquica foi utilizada para examinar a associação entre o envolvimento da família e outros preditores com a percepção da QV do residente.
Embora a maior parte da variabilidade nas percepções dos
membros da família sobre a QV do residente tenha sido observada
no nível individual (residentes e familiares), as características das
instalações também foram significativamente associadas à percepção da QV do residente. O envolvimento da família foi um forte
preditor da percepção da QV do residente: as famílias que visitaram com frequência e prestaram mais ajuda com cuidados pessoais perceberam menor QV do residente, enquanto aquelas que
se comunicaram frequentemente com o pessoal da instituição
apresentaram percepções mais elevadas da QV do residente. Curiosamente, a associação negativa entre ajudar com mais cuidados
pessoais e perceber a menor QV do residente foi atenuada quando
os membros da família se comunicaram mais regularmente com o
pessoal da instituição. No entanto, à medida que a idade dos membros da família aumentou, a associação positiva entre a comunicação com o pessoal da instituição e a QV do residente diminuiu.
Os membros da família que são cônjuges, idosos, não brancos e
com alta escolaridade percebem a QV como menor.
Esse estudo, publicado em dezembro no periódico The Geronto logist, mostrou que o envolvimento familiar signiﬁcativo é um fator
modiﬁcável que pode potencialmente melhorar a QV do residente.
As instalações podem se tornar mais orientadas para a família por
meio do incentivo à comunicação entre a equipe e as famílias, ajudando os cônjuges e outros membros da família a cumprir seu papel
desejado de cuidador e discutindo as motivações da família para
prestar cuidados pessoais durante as visitas.
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GERONTECNOLOGIA:
muito além do atendimento em saúde
Campo interdisciplinar reúne gerontologia e diversos outros saberes
para a inclusão do idoso e das diversas velhices na sociedade

Imagem: Fotolia

Por Renata Costa
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s novidades tecnológicas que podem contribuir
para que idosos permaneçam ativos na sociedade
ou, em caso de necessidade de atendimento de
saúde, recebam tratamento em casa em vez de
serem mantidos hospitalizados enchem os olhos de especialistas em gerontologia, famílias e da imprensa em todo o
mundo. No entanto, a gerontecnologia é mais do que simplesmente serviços e produtos que envolvem tecnologia
voltados para a população com mais de 60 anos. Trata-se de
uma área do conhecimento que está florescendo no Brasil, a
exemplo do que acontece em outros países, e produzindo
muita pesquisa com o objetivo de contribuir para a longevidade com qualidade de vida.
“Costumo definir gerontecnologia como um campo interdisciplinar de pesquisa científica em que a tecnologia é direcionada para atender às aspirações e proporcionar oportunidades aos idosos”, explica William Kerns, presidente da International Society for Gerontechnology e professor de reabilitação e aconselhamento em saúde mental pela Universidade do Sul da Flórida. “Ela tem como objetivo a boa saúde,
a plena participação social e a autonomia do indivíduo até
os anos mais avançados, por meio de pesquisa, desenvolvimento e design de produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida.”
Para viabilizar os projetos de pesquisa, inovação e extensão,
os pesquisadores do campo, nas universidades e institutos de
pesquisa, contam principalmente com o financiamento de
agências públicas como as Fundações de Amparo à Pesquisa
estaduais e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No entanto, têm despontado par cerias com a iniciativa privada, por meio de empresas de todos
os portes (das grandes às startups).

Tecnologia é apenas um pilar
Robôs que atuem como cuidadores, sensores que permitam
que a família monitore à distância a frequência com que o
idoso vai ao banheiro durante as madrugadas ou se ele tem
saído de casa são apenas uma ponta – bastante inovadora, sem
dúvida – do que é a gerontecnologia. No entanto, são as tecnologias do dia a dia adaptadas para os idosos o foco do
campo. E isso não é simples como pode parecer.
“À medida que envelhecemos, nossas necessidades por
produtos e serviços permanecem as mesmas, porque gostamos de nos comunicar com nossos entes queridos, precisamos de transporte, de alimentos etc.”, explica Kerns. “No

entanto, devido a limitações sensoriais e físicas que ocorrem
naturalmente com o envelhecimento, os produtos e serviços
precisam ser modificados.”
O especialista cita como exemplo a perda de visão, que
exige uma mudança no formato e no layout do telefone celular. Para ser usada com facilidade, a tela precisa exibir
botões e imagens maiores para que o idoso tenha segurança
e saiba quais comandos foram acionados. As limitações de
memória do usuário idoso podem demandar que o telefone não tenha tantos recursos nem aplicativos populares
entre usuários mais jovens que poderiam causar confusão
em adultos mais velhos. Kerns cita ainda como exemplo a
preparação de alimentos. “Imagine um idoso que vive sozinho e precisa de ajuda para abrir frascos difíceis. Um dispositivo simples pode ajudar, bem como um design melhor
das embalagens plásticas”, diz.
“Ou seja, tudo isso diz respeito a abordagens de fatores humanos aplicadas a produtos e serviços para garantir que eles
funcionem bem para adultos mais velhos, mas que não necessariamente sejam exclusivos a eles”, afirma o especialista.
Nesses casos, não basta apenas a tecnologia, já que é preciso
design e orientação para que qualquer produto ou serviço seja
efetivo para um idoso. É isso que quem atua na área de gerontecnologia pode oferecer a empresas que queiram que seus produtos sejam usuais para o público com mais de 60 anos.

Mais do que produtos e serviços
“Para além do desenvolvimento de produtos e serviços que contemplem as demandas das pessoas mais velhas, a gerontecnologia prioriza a inovação social, buscando as mudanças que
permitam o pleno exercício da cidadania até em idades avançadas, considerando moradia, saúde, educação, lazer, cultura,
trabalho, entre outros”, diz Marina Soares Bernardes, terapeuta
ocupacional, mestre em bioengenharia e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Inovação e Tecnologia Assistiva
(Lapitec) da Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto.
A pesquisadora explica que, para a gerontecnologia, a silver economy (termo em inglês que designa a economia prateada, ou economia do envelhecimento) não é um mercado,
mas o que ela chama de “economia cruzada”. “O processo de
envelhecimento da população é real e impacta todos os mercados, indústrias e setores, tais como os de transporte,
hospedagem, indústria alimentícia, seguros, robótica, saúde
e e-health, comunicação, internet, educação, esporte e lazer.
Todos esses mercados já estão se adaptando ao processo de
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envelhecimento no mundo. No Brasil, esse importante nicho
é ainda pouco explorado. É, portanto, um campo aberto para
novas oportunidades.” Para a gerontecnologia, segundo Marina, é preciso o desenvolvimento de uma economia que possa
apoiar a população mais velha em suas necessidades em todos
os aspectos da vida diária.
Marina cita a mobilidade urbana como exemplo. Considerando os meios de transporte, a sinalização de trânsito, a
sensibilidade dos demais atores do trânsito em relação aos
idosos e suas possíveis limitações, ela destaca ainda outros aspectos no contexto da economia prateada. “Esperamos que alguém tenha a sua habilitação para conduzir um carro pela
primeira vez aos 18 anos, mas, com as múltiplas velhices que
vemos hoje, esse evento de vida poderá ocorrer aos 60 anos ou
mais. Quem ensina os idosos a dirigir? Quais veículos podem
ser mais adequados para eles? Quais as funcionalidades que
um carro pode ter que favoreça o seu uso por um condutor
mais velho? Quanto tempo um sinal de trânsito deverá durar
para permitir a travessia de uma pessoa mais velha ou com mobilidade reduzida?”, questiona.
A resposta para essas e outras questões passa, segundo os
especialistas da área, sempre por muita pesquisa, que una o
conhecimento gerontológico aos serviços e tecnologias disponíveis ou a serem criados.

pesquisa avança em todo o Brasil
As pesquisas em gerontecnologia têm sido realizadas em diversos laboratórios em todo o país. Os estudos da área só não
implicam ainda em atendimento comunitário – já que é essencial que toda a pesquisa seja feita com e para os idosos.
A fisioterapeuta Paula Costa Castro, professora do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), destaca que, felizmente, há muitos centros no
Brasil realizando pesquisas, a maior parte deles ligada a universidades. “Na região Sul, em Porto Alegre, o grupo de pesquisa Educação e Envelhecimento: múltiplas interfaces, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), se destaca por seu trabalho em educação ao longo da vida para empoderar as pessoas a envelhecer participando ativamente da
sociedade em seus papéis ocupacionais”, conta.
O desenvolvimento de instrumentos de avaliação e técnicas
de intervenção que usam tecnologia para monitoramento de
quedas, treino cognitivo, aproximação das relações sociais e o
papel ativo da população mais velha na rádio e no ciberespaço
são os projetos do Programa de Pós-Graduação em Envelheci-

mento Humano da Universidade de Passo Fundo. Outro
destaque da região Sul é o projeto Inclusão Digital para Adultos
e Idosos (IDAI), da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, para instrumentalizar os adultos de meia-idade e idosos
quanto ao conhecimento e à utilização independente de equipamentos eletroeletrônicos, especialmente o celular e seus
aplicativos, utilizados em ambiente doméstico ou laboral.
Na região Sudeste há iniciativas na capital e no interior.
O grupo de pesquisa Lapitec (Laboratório de Pesquisa em
Inovação e Tecnologia Assistiva), junto à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, tem projetos para assistência
à saúde, monitoramento via teleassistência de situações de
risco para idosos que vivem sozinhos, design de ambientes e
adaptação ambiental para pessoas com algum tipo de demência. Há também iniciativas de inclusão digital de idosos e
de trabalhadores mais velhos com foco na alfabetização digi tal, buscando melhorar a qualidade de vida da população que
envelhece por meio da comunicação, do domínio das
tecnologias digitais com foco nas atividades da vida diária
e do trabalho, entre outros.
Um dos estudos realizados no Lapitec analisou a sensação
de segurança de idosos que utilizavam o serviço de teleassistência, bem como a de seus familiares. O trabalho concluiu
que o dispositivo com central de atendimento satisfaz os
usuários no quesito segurança, em especial entre os idosos
mais dependentes. Trouxe também contribuições para a empresa operadora, a fim de promover melhorias no dispositivo,
como a necessidade de adequar a sinalização para que seja ouvida pelo usuário em todos os cômodos da casa.
Outro núcleo de destaque, segundo Paula, é o Tamie
(Tecnologia Assistiva para Moradia e Independência no
Envelhecimento), da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), que desenvolve projetos de monitoramento de
risco de quedas, jogos digitais para treino cognitivo e atividade física, bem como design de produtos voltados para comunicação em rede.
Outro projeto de destaque está sendo feito por meio de
uma parceria entre o Instituto de Ciências Matemáticas e da
Computação da Universidade de São Paulo em São Carlos e
o Departamento de Gerontologia da UFSCar. O trabalho
analisa o uso de um acelerômetro – um pequeno aparelho
que mede a alteração de velocidade em um percurso – para
detectar tendências que podem levar idosos a quedas no futuro próximo. A vantagem seria justamente a previsão, pois
o que está disponível atualmente no mercado são soluções
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que detectam a queda de idosos que já sofreram esse tipo de
acidente anteriormente. Os testes foram feitos com o acelerômetro colocado na altura do umbigo do idoso, para que
colete alguns dados, como o tempo que ele leva para levantar
de uma cadeira, caminhar 3 metros em linha reta e voltar para
o assento. A pesquisa, realizada no âmbito de mestrado, conta
com uma bolsa fornecida pelo Google.
Ainda na UFSCar, no Laboratório de Biologia do Envelhecimento (Laben), foi desenvolvido um sensor que permite, com
um simples exame de sangue, isolar a proteína ADAM10, um
biomarcador para Alzheimer, possibilitando o diagnóstico com
bastante precisão mesmo nas fases iniciais, sem manifestação
da doença. A patente já foi registrada e os pesquisadores buscam parceiros para o licenciamento comercial.
Na região Centro-Oeste, em Brasília, são desenvolvidos estudos sobre economia e o mercado consumidor, para orientar
o desenvolvimento de produtos para maiores de 60 anos. No
Norte, na Universidade Federal do Amazonas, projetos voltados à atenção básica de saúde e localização por GPS apoiam
idosos que residem longe das unidades de saúde. No Nordeste,
o forte são os trabalhos com sensores avançados em formatos
de adesivos na pele, como na Universidade Federal do Piauí.
Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
por exemplo, uma pesquisa utiliza sensores e realidade virtual
para mensurar o risco de quedas, por meio da medida dos limites de estabilidade dos idosos.
“As pesquisas no Brasil e fora dele nos fazem perceber que
pequenas adaptações em produtos ou em ambientes poderiam
permitir uma vida mais funcional e independente a uma pessoa mais velha. Isso porque, em geral, o problema não está nos
idosos ou no indivíduo que mudou a sua condição, mas no produto que não é ergonômico ou na residência que não está mais
adequada para esse usuário e precisa de modificações”, diz a
terapeuta Carla Santana, professora da Faculdade de Medicina
da USP Ribeirão Preto e presidente da Sociedade Brasileira de
Gerontecnologia (SBGTec).

O idoso como cidadão
Embora as pesquisas tenham ganhado corpo no país, no mercado brasileiro o que há de mais abundante já disponível são
aplicativos para celular que permitem ao idoso e seus familiares encarregar-se da agenda de cuidados de saúde, como
horários de medicamentos e retornos médicos.
Em sociedades que enfrentam o envelhecimento da população há mais tempo, como a Europa e mesmo os Estados

“

Para além do desenvolvimento
de produtos e serviços que
contemplem as demandas
das pessoas mais velhas,
a gerontecnologia prioriza
a inovação social, buscando as
mudanças que permitam o pleno
exercício da cidadania até
em idades avançadas [...]

”

Unidos, que já possuem 50 milhões de idosos, não param de
surgir serviços e produtos para esse público que vão muito
além da questão de saúde.
Uma seleção publicada pelo Miami Herald, jornal do estado da Flórida, por exemplo, elegeu cinco startups que estão
na vanguarda para a população acima dos 60 anos. Redes sociais que conectam idosos a universitários para troca de serviços, tradutores para que idosos que só falam espanhol possam ser compreendidos em inglês fazem parte da lista –
soluções que enxergam o idoso como cidadão, consumidor e
que participa da vida social.
“Se abrirmos a nossa mente para pensar sobre quem são
essas pessoas e sobre suas necessidades como cidadãos, pode remos evitar equívocos como os termos creche do idoso, celular
para idoso, ou mesmo as imagens que identificam essa pessoa
com aquele velhinho com a coluna dobrada com uma bengala
na mão, ou seja, com deformidades e problemas de mobilidade. Embora as pessoas com alterações na funcionalidade
façam parte da população mais velha, essa condição não a
traduz de maneira uniforme”, afirma Carla.

Uma história recente
A gerontecnologia surgiu como disciplina na Universidade
Técnica de Eindhoven, na Holanda, em 1989, sustentada em
pilares da ergonomia, design industrial de produtos de consumo e em estudos das mudanças psicológicas e fisiológicas
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advindas do envelhecimento. “No final dos anos 1970 e início
dos anos 1980 surgiram as primeiras aproximações entre a
gerontologia e as ciências mais técnicas, como engenharia, arquitetura e outras”, explica Johannes Doll, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o
Envelhecimento e vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Gerontecnologia (SBGTec).
A disciplina foi consequência da publicação de um artigo,
em 1981, considerado hoje referência na área, por Alphonse
Chapanis, um dos fundadores da Sociedade Americana de Fatores Humanos e Ergonomia (Human Factors and Ergonomics
Society of America – HFES), sobre engenharia voltada aos
idosos. Em 1985, a HFES criou o Grupo Técnico em Envelhecimento (Technical Group on Aging), o primeiro a ter como
foco de estudos um grupo populacional, e não sistemas. O
passo seguinte foi a criação, pela Gerontological Society of
America, de um grupo interessado em pesquisar tecnologia.
“Pelo lado da gerontologia, no início dos anos 1980, num
dos primeiros congressos voltados para a questão da tecnologia em relação ao envelhecimento, o que se discutia era se as
novas tecnologias seriam boas para as pessoas idosas e se elas
as aceitariam”, conta Doll. “A gerontecnologia uniu os dois
campos – gerontologia e tecnologia – em torno de dois tópicos. Por um lado, a constatação de que as novas tecnologias,
principalmente as digitais, entraram em todas as esferas da
vida, também dos idosos. Por outro, a preocupação de como
cuidar no futuro do grande número de pessoas idosas, especialmente em idades avançadas. Diante dessas questões, concluiu-se que as tecnologias podem oferecer um apoio valioso
às estruturas necessárias de cuidado que as sociedades do futuro vão enfrentar”, diz.
A Sociedade Internacional de Gerontecnologia (International Society for Gerontechnology – ISG) foi formada em
1996 para criar uma área para cientistas se reunirem, discutirem e compartilharem seus pontos de vista com designers
e criadores de produtos tecnológicos. Hoje, a ISG reúne membros de 26 países.
No Brasil, a Sociedade Brasileira de Gerontecnologia –
SBGTec foi fundada em setembro de 2017, na cidade de
Ribeirão Preto (SP), com a finalidade de desenvolver o conhecimento sobre a tecnologia de apoio à vida da pessoa idosa,
congregando profissionais, segundo o site da instituição.
Em 2016 e 2017 foram realizados o 1o e o 2o Congressos
Brasileiros de Gerontecnologia no campus da Universidade

de São Paulo em Ribeirão Preto. Entre as temáticas abordadas estavam robótica social e de serviço, inclusão e alfabetização digital, tecnologia assistiva, uso de exergames (jogos
em vídeo que servem como exercício físico), cidades amigáveis aos idosos, casas inteligentes, teleassistência, desenvolvimento e uso de aplicativos para apoiar o cuidado e a vida independente. O próximo Congresso da Sociedade Brasileira
de Gerontecnologia será realizado no segundo semestre
de 2019 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), em Porto Alegre.

O futuro pertence à gerontecnologia
Com o envelhecimento da população mundial, cresce ainda
mais a importância do desenvolvimento de novos produtos,
serviços e de uma economia baseados em pesquisas e estudos
da gerontecnologia, segundo Kerns, da ISG. “A tecnologia tem
de intervir, porque não teremos cuidadores disponíveis para
todos. Robôs serão necessários para limpar as casas, levar o
idoso a uma loja, ajudar nas tarefas domésticas e exercer outras funções, para que os membros mais jovens da família
possam trabalhar e fazer girar a economia”, explica.
Ainda não estão disponíveis comercialmente robôs que
façam todas essas atividades, mas em países como Estados
Unidos, Alemanha e Japão a inteligência artificial já permite
que idosos tenham a companhia de pequenos robôs que facilitam, sob comando de voz, fazer ligações no celular, sugerem filmes e programas de TV e até mesmo incentivam o
idoso a sair de casa para passear, caso o clima esteja favorável
para uma caminhada.
Carla, da SBGTec, reforça que, na sociedade do envelhecimento, instituições formadoras e de pesquisa, empresas
públicas e privadas e usuários (neste caso, a população mais
velha) têm que estabelecer parcerias e conhecer as necessidades uns dos outros. “Isso perpassa o descobrimento de
‘quem é esta nova velhice?’, ‘O que ela quer?’, ‘Quais são
as suas necessidades no que tange a saúde, educação, lazer, trabalho, atividades da vida cotidiana?’, entre outras
questões”, afirma.
Conhecimento e tecnologia são, na visão da gerontecnologia, a saída para um mundo que enfrenta o envelhecimento demográfico. “Os avanços tecnológicos fornecem um
meio de lidar com a tempestade que se aproxima, e muitas
nações, especialmente as da Ásia, estão pulando a bordo e
enxergam o enorme potencial de mercado de bens e serviços
para atender a essas necessidades não atendidas”, diz Kerns.

Apsen
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Novidades no cuidado da lesão por pressão
Take hOme message
1. As proeminências ósseas podem ser protegidas com posicionamento e alívio adequados. Os pacientes nunca
devem ser arrastados para mudar sua posição no leito, evitando-se assim as forças de cisalhamento.
2. Para pacientes com alto risco de desenvolver LPP, deve ser implementada uma ampla gama de estratégias de redução de pressão local, além dos reposicionamentos no leito.
3. As estratégias implementadas devem se basear no nível de risco e nos recursos disponíveis. Há várias tecnologias
emergentes para a prevenção de LPP na fase aguda, que incluem manipulação do microclima, curativos proﬁláticos
e o uso de tecidos projetados para reduzir o cisalhamento e a fricção.

O que é lesão por pressão e sua complexidade
lesão por pressão (LPP),erroneamente chamada de
“escara”, é deﬁnida como um dano localizado na
pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente
sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao
uso de dispositivo médico ou a outro artefato que leve também
ao dano tecidual¹.
As LPP são consideradas feridas complexas, pois podem
levar a perda cutânea extensa, infecções agressivas, viabilidade
tecidual comprometida (por isquemia, necrose), associada às
doenças sistêmicas que prejudicam a cicatrização2,3.
Há uma relação direta entre esse dano ocasionado pela
pressão exercida no local de uma proeminência óssea, ou da
pressão exercida por um dispositivo, nas partes moles (pele,

A

vasos, nervos, músculos) e o tempo de imobilidade.
Quando a pressão aplicada à pele por algum período
é maior que a pressão capilar normal, pode ocorrer a interrupção do ﬂuxo nos vasos capilares. As vênulas ocluem-se com
12 mmHg e as arteríolas com 32 mmHg. Isso gera um mecanismo de isquemia local considerado dano tecidual primário,
assim como a hipóxia e o edema, acompanhados por mecanismos secundários, como estase na microcirculação, infecção,
contratura e falta de cicatrização.
O comprometimento dos tecidos é decorrente, portanto, da
isquemia e consequente hipóxia das partes moles, levando à
necrose tecidual local, o que pode acontecer em apenas duas
horas de não reposicionamento.
A tolerância da pele e dos tecidos envolvidos pode estar
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ainda mais comprometida quando se combinam forças de
cisalhamento, alterações do microclima da pele, comorbidades,
estado nutricional e de perfusão tecidual.
O conhecimento sobre a mecanobiologia está no coração dos
desenvolvimentos cientíﬁcos recentes relacionados às LPP. As
complexas interações estruturais e mecânicas que ocorrem em
diferentes escalas dimensionais entre os tecidos e as superfícies
de apoio determinam o estado da carga dos tecidos e das células.
As forças exercidas pelo peso corporal distorcem continuamente
os tecidos e causam deformações celulares sustentadas, daniﬁcando gradualmente a integridade do citoesqueleto4.
Essas interações são afetadas por fatores intrínsecos, incluindo a composição, espessura, rigidez e resistência dos tecidos humanos, assim como a anatomia interna do indivíduo,
como a forma das superfícies ósseas4. Já as interações entre os
pontos de apoio do corpo são inﬂuenciadas por fatores extrínsecos, como o design, o tipo de material e o modo de operação da superfície de contato e suporte especíﬁcos. As respostas ﬁsiopatológicas para a LPP estão sustentadas, então,
pelas interações intrínsecas e extrínsecas do indivíduo.
As LPP são consideradas eventos adversos e estão entre as
maiores complicações atualmente na área da saúde, infelizmente longe de serem resolvidas. A taxa de mortalidade global
diretamente atribuída às LPP aumentou 32,7% entre 2000 e
20104. Elas não poupam neonatos, bebês, crianças, jovens,
adultos e muito menos os idosos. Não distinguem sexo, etnia
e classe social.
As LPP são dolorosas, podem ser demoradas para responder às terapêuticas, requerem cuidados especíﬁcos, contribuem
para o aumento do tempo de internamento, readmissões e dos
custos e gastos com tratamento. Em muitos casos, envolvem
procedimentos cirúrgicos, impondo encargos ﬁnanceiros signiﬁcativos aos sistemas de saúde mundialmente.
Somente nos Estados Unidos, 2,5 milhões de pacientes
anualmente têm o diagnóstico de LPP, com 60 mil óbitos e
gastos estimados em 11 bilhões de dólares4. Cerca de 4% do
orçamento anual de cuidados de saúde na Europa é gasto
com LPP, sendo que o tempo de enfermagem responde por
41% dos custos.
Vale lembrar que a maioria das LPP é evitável e a melhoria
das estratégias de prevenção reduzirá os custos diretos significativos do sistema de saúde associado a esse problema.
Porém, nossa carência no conhecimento da LPP já se inicia
na triagem e na avaliação do paciente de risco para LPP. Os

pacientes precisam estar nutridos, hidratados e com bom controle glicêmico. Alterações desses fatores aumentam os riscos
de hipóxia, infecção e déficit cicatricial nos tecidos com potencial de comprometimento5-7.
Para conhecermos os mecanismos que levam ao aparecimento das LPP, se faz necessária a compreensão sobre a
isquemia, a hipóxia e a necrose dos tecidos, assim como sobre
os fatores associados e que aumentam signiﬁcativamente esse
risco, como cisalhamento, umidade e alterações no pH e no
manto hidrolipídico da pele.
A resistência da pele e dos tecidos contra as agressões da
microbiota (bactérias, fungos e vírus, p.ex.) também é um fator
essencial, bem como manter o uso correto dos medicamentos
e as doenças de base com níveis aceitáveis dos parâmetros8-10.
Problemas envolvendo as condições citadas aumentam o
risco de isquemia e, consequentemente, zonas de hipóxia e
propícias às infecções, gerando uma atividade inflamatória
crônica no local11.
As feridas são um ambiente que fornece as condições ideais
de contaminação por muitos microrganismos. O déﬁcit cicatricial pode ter como origem e complicação a infecção, que
apresenta uma incidência superior a 53% nas feridas crônicas.
Um processo infeccioso presente numa ferida aumenta os
riscos de outras complicações, como a osteomielite e a sepse12,13.

O idoso como população-alvo para LPP
O envelhecimento é uma área de especial atenção da comunidade cientíﬁca. A sobrevida das pessoas está aumentando,
mas segue acompanhada pelas doenças e condições crônicas
dessa população, como diabetes, doenças cardiovasculares,
doença pulmonar obstrutiva crônica, anemia, obesidade e sarcopenia, além de outros quadros, como sedentarismo e uso de
anticoagulantes e corticoides. Esses fatores contribuem para o
aparecimento de LPP e suas complicações, assim como para o
aumento dos riscos de morbimortalidade associados.
imobilidade
A perda de massa muscular esquelética associada à idade é
bem conhecida. Perdemos 8% de massa muscular por década
depois dos 40 anos de idade, e idosos acima de 70 anos perdem 15% da massa muscular por década. As estimativas de
perda muscular grave que representa a sarcopenia variam de
5% a 13% em adultos com idade entre 60 e 70 anos e de 11%
a 50% naqueles com 80 anos ou mais14.
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Existem também aumentos estatisticamente signiﬁcativos
na prevalência de LPP em pessoas com mobilidade reduzida –
nesse caso, onde 75% das LPP ocorrem em indivíduos com
mais de 60 anos de idade. A presença de uma LPP expõe o idoso
a um risco três vezes maior de óbito quando comparado ao
idoso sem LPP4.
Os idosos também perdem naturalmente de 20% a 25% da
derme e, consequentemente, da vascularização e das terminações nervosas relacionadas à sensibilidade da pele. Assim,
terão uma pele menos hidratada, menos vascularizada, com
menor resistência à tração e menor sensibilidade. Particularmente, fazem parte do grupo de vulnerabilidade para desnutrição e de risco para o aparecimento de LPP.

a prevenção como exemplo
de melhor tratamento da LPP
A prevenção da LPP é mais comumente obtida pela redução
ou redistribuição de pressão em locais anatômicos mais
suscetíveis a danos na pele e nos tecidos. Estratégias preventivas podem incluir o uso de superfícies de apoio especiais (incluindo camas especiais, colchões, suportes e coberturas) destinadas a redistribuir a pressão, técnicas de reposicionamento
do paciente, almofadas de cadeira de rodas, suplementação nutricional, entre outras15.
A ausência de tecnologias de prevenção para a avaliação
do risco e rastreabilidade é preocupante quando comparada
ao progresso que está sendo feito em outros campos da medicina4. As LPP em estágios iniciais não podem ser detectadas pela simples avaliação visual (mesmo que por um
profissional especialista experiente), porque o dano é iniciado em uma escala microscópica com a morte de algumas ou
pequenos grupos de células.
Assim, nossas habilidades e o auxílio aos pacientes deverão
estar focados, principalmente, na avaliação eﬁcaz e na detecção
do paciente de risco para o aparecimento de LPP. Para que seja
bem-sucedido, o processo de prevenção de LPP necessita de4:
1. Avaliação de toda a superfície corporal dos pacientes (da
cabeça aos pés) já no momento da admissão hospitalar (ou
primeiro contato com o paciente), em busca de lesões. Essa
ação deve se repetir pelo menos uma vez durante todo o turno
de trabalho para todos os pacientes.
2. Realização do reposicionamento no leito.
3. Cuidados com a incontinência.
4. Cuidados com o alívio da pressão em pontos de apoio e
contatos com dispositivos médicos e aﬁns.
5. Identiﬁcar os indivíduos de risco16.

Nutrição
A intervenção nutricional precoce ajuda na reversão das consequências negativas da desnutrição17, 18.
Suplementos nutricionais dedicados para a prevenção e a cicatrização de LPP devem ser considerados desde a avaliação inicial como uma ferramenta de intervenção precoce no tratamento
das LPP, pois o consumo energético para a reestruturação tecidual,
atividade inﬂamatória e combate à infecção estará aumentado.
reposicionamento no leito

Proteção de proeminências ósseas

p20-25 lesao por pressao_aptare 18/12/18 07:35 Page 24

24 aptare

novembro/dezembro 2018 • janeiro 2019

superfícies de suporte

Tendências
Embora a ultrassonograﬁa seja amplamente utilizada como técnica segura e custo-efetiva para a visualização não invasiva de
anatomia humana especíﬁca, seu uso para avaliação da pele
também já está disponível.
Em 2007, a presença de edema nos tecidos subdérmicos foi
detectada em 79,3% dos participantes de um estudo antes que
os sinais clínicos de LPP aparecessem. Também há relatos de
alterações de imagens ultrassonográﬁcas em mais de 90% dos
idosos de outro estudo que relaciona a admissão de pacientes
de risco de LPP em uma instituição de longa permanência.
Ambos os estudos sugerem fortemente que os médicos devem
considerar a ultrassonograﬁa de alta frequência como um
método para identiﬁcar e iniciar a implementação de cuidados
preventivos para a LPP19.
Orientações
Fatores de prevenção e tratamento:
• Orientação da equipe médica, de enfermagem, nutrição e ﬁsioterapia inicialmente.
• Orientação aos pacientes (quando possível).

• Orientação aos familiares e cuidadores.
• O tratamento da LPP envolve uma equipe multiproﬁssional
e interdisciplinar.
• Não esquecer que logo abaixo de uma lesão por pressão pode
haver um comprometimento ósseo/articular como osteomielite, que precisa ser diagnosticado através de exames de
imagem e laboratorial.
• Hidratar o paciente e a pele com hidratantes à base de água.
• Nutrição e suplementação.
• Seguir os cuidados e orientações do proﬁssional da nutrição.
Caso o paciente não esteja em condições de receber alimentação, avaliar a possibilidade de suplementação oral (inicialmente) com suplementos que contenham preferencialmente
arginina, prolina, ferro, zinco, selênio, vitaminas A, C e E,
por exemplo.
Quanto ao controle clínico:
• Realizar as correções e as reposições necessárias seguindo a
conduta e a prescrição médica.
• Controle clínico (glicemia, diabetes, pressão arterial, tireoide,
função pulmonar, cardíaca e renal).
• Lembrar que pacientes em uso de corticoide, anti-inﬂamatórios não esteroidais, quimioterápicos e/ou imunomoduladores têm retardo de cicatrização.
• Lembrar que pacientes com hipotireoidismo têm retardo de
cicatrização.
• Lembrar que pacientes com níveis de proteínas baixas têm
retardo de cicatrização.
• Conhecer a microbiota (bactérias que estão presentes na
ferida) através da coleta de material ou biópsia para cultura e
antibiograma.
Quanto ao leito do paciente:
• Reposicionamento no leito a cada duas horas (tempo máximo)
quando deitado (decúbito lateral esquerdo => decúbito dorsal
=> decúbito lateral direito => decúbito lateral esquerdo). No lado
onde já há LPP, o decúbito deverá ser de no máximo uma hora.
• Manter o paciente em inclinação de 30° sobre o leito.
• As roupas de cama devem ser preferencialmente de algodão 100%.
• Evitar dobras nas roupas de cama.
• Manter as roupas de cama sempre secas.
• Trocar imediatamente a roupa de cama se ela molhar durante
a troca de curativo ou por excessiva sudorese.
• Fazer avaliação sistemática da pele uma vez ao dia (particular
atenção às proeminências ósseas).
• Registrar os resultados da inspeção.
• Redução da umidade (< 40%). Trocar fraldas descartáveis
sempre que haja material fecal e/ou urina.
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• Redução da exposição ao frio ou calor excessivo.
• Pacientes cadeirantes não podem permanecer um tempo superior a 15 minutos sentados na mesma posição. Portanto, a
cada 15 minutos eles devem ﬁcar 1 minuto em alívio sobre a
cadeira de rodas (ou cadeira ﬁxa), preferencialmente se autossuspendendo e utilizando a força dos próprios braços. Caso
isso não seja possível, outra pessoa deverá fazê-lo.
Quanto aos curativos:
• Lavar as mãos antes de iniciar os cuidados e curativos.
• Explicar ao paciente e/ou familiar o que será feito.
• Não fazer massagens circulares sobre as proeminências ósseas.
• Água quente e sabonetes comuns não devem ser utilizados.
Sabonetes (ou géis) só com pH 5,5.
• Para a higiene da pele íntegra ao redor das LPP, utilizar de
preferência água previamente fervida por 15 minutos, esperando ﬁcar na temperatura morna para ser usada.
• Minimizar a força e a fricção aplicadas na pele durante a
limpeza.
• Evitar que proeminências ósseas ﬁquem em contato entre si.
• Remover sujidades (sujeira) como urina e fezes.
• Se houver curativo em região sacral e/ou isquiática e o paciente acabou de evacuar, trocar todo o curativo novamente.
• A limpeza da pele deve ser realizada por ocasião das eliminações e a intervalos regulares.
• Respeitar as orientações das Comissões de Curativos e de
Controle de Infecção Hospitalar quanto aos cuidados a
serem seguidos.
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Conclusão
As proeminências ósseas podem ser protegidas com posicionamento e alívio adequados. Os pacientes nunca devem
ser arrastados para mudar sua posição no leito, evitando-se
assim as forças de cisalhamento. Para pacientes com alto
risco de desenvolver LPP, implemente uma ampla gama de
estratégias de redução de pressão local, além dos reposicionamentos no leito.
As estratégias praticadas devem se basear no nível de
risco e nos recursos disponíveis. Há várias tecnologias emergentes para a prevenção de LPP na fase aguda, que incluem
manipulação do microclima, curativos profiláticos e o uso de
tecidos projetados para reduzir o cisalhamento e a fricção. E,
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Sarcopenia e o novo Consenso Europeu
Por Tiago da Silva Alexandre e Roberta de Oliveira Máximo

O

declínio de massa muscular esquelética com o
avanço da idade foi reconhecido e nomeado por
Irwin Rosenberg em 1989 como sarcopenia (do
grego, sarx = carne; penia = perda).
À época, já havia um elementar entendimento de que a
menor massa muscular em idosos era acompanhada por um
aumento da massa de gordura e estava relacionada a mudanças
na função física.
Inicialmente, diversos autores forneceram uma deﬁnição
de trabalho através de índices baseados em estimativas de
massa muscular, no intuito de determinar a prevalência de sarcopenia em idosos. No entanto, todas essas deﬁnições mensuravam a massa muscular de forma isolada, sem a atribuição de
uma medida da função muscular.
Desde lá, a conceituação de sarcopenia tem sido aprimorada
e ganhou em 2010 uma deﬁnição clínica prática e critérios diagnósticos consensuais realizados pelo European Working Group
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP).
Nesse trabalho, os autores propuseram um algoritmo e recomendaram o diagnóstico de sarcopenia quando havia baixa
massa muscular e baixa função muscular (força ou desempenho físico).
Diversos estudos foram realizados desde então, e houve um
crescente reconhecimento dos desfechos adversos da sarcopenia
em termos de incapacidade, morbidade e mortalidade. No entanto, a mais recente evidência aponta que o declínio de força
muscular sobrepuja o de massa muscular e que o desempenho
físico parece mais como uma medida de desfecho de sarcopenia.
Assim, para reﬂetir a evidência acumulada ao longo dos últimos anos, um novo esforço foi concentrado para atualizar a
deﬁnição e o algoritmo de sarcopenia. Como resultado, em
2018 o mesmo grupo europeu lançou o EWGSOP2.
A atualização do algoritmo pelo EWGSOP2 incorpora um
raciocínio nomeado por eles como FACS, sigla formada pelas
iniciais de Find, Assess, Conﬁrm e Severity (Encontrar, Avaliar,
Conﬁrmar e Estabelecer a Gravidade), cujo objetivo é facilitar o
uso do algoritmo em contextos clínicos (ver pág. 27).

O primeiro passo da avaliação se pauta no uso do Questionário SARC-F para encontrar pessoas com maior probabilidade de apresentar sarcopenia. Em seguida, a força muscular
ganha destaque na avaliação e é utilizada para identiﬁcar uma
provável sarcopenia, com o diagnóstico sendo conﬁrmado pela
presença de baixa quantidade ou qualidade muscular. O desempenho físico, antes central na deﬁnição de sarcopenia,
agora é usado para categorizar a gravidade da condição.
Assim como no consenso anterior, é mantida a sugestão do
uso de ferramentas e instrumentos para mensurar os parâmetros de sarcopenia, mas mudanças signiﬁcativas são vistas
nesse ponto. A mensuração da força muscular pela força de
preensão manual continua como predileta, mas o teste de levantar da cadeira aparece como alternativa no lugar da ﬂexão/extensão de joelhos. A quantiﬁcação da massa muscular
(massa total de tecido magro do corpo ou massa muscular esquelética apendicular, ajustada para o tamanho do corpo)
ainda tem sua avaliação preconizada por métodos como ressonância magnética (RM), tomograﬁa computadorizada (TC),
absorciometria de dupla energia por raios X (DXA) ou análise
de impedância bioelétrica (BIA), sendo o uso da circunferência
da panturrilha elevado a um importante proxy de diagnóstico
quando nenhum outro método for acessível. Com relação ao
desempenho físico, permanecem os testes de velocidade de
caminhada, o Short Physical Performance Battery (SPPB) e o
Timed Up and Go Test (TUG), sendo acrescida a caminhada
de 400 metros.
Ademais, uma nova mudança se fez pela indicação de pontos de cortes para cada condição, no intuito de aumentar a harmonização dos estudos de sarcopenia. A revisão do consenso
sugere alguns pontos de cortes baseados na população europeia, deixando recomendado o uso de populações normativas regionais para medidas dependentes de estatura, como
força muscular e velocidade de caminhada.
O EWGSOP2 adota as notas para diminuição da força de
preensão manual <27 kg para homens e <16 kg para mulheres;
prejuízos no teste de sentar e levantar da cadeira quando o de-
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encOnTRAR OS cASOS

SARc-f
ou suspeita clínica

neGATivO

não há sarcopenia:
reavalie o paciente posteriormente

nORMAl

não há sarcopenia:
reavalie o paciente posteriormente

POSiTivO Ou
PReSenTe

AvAliAR

força muscular
Força de preensão manual
ou
Teste de sentar e levantar da cadeira

BAixO
na prática clínica, isso é suﬁciente
para desencadear a avaliação da
causa e iniciar as intervenções

Provável sarcopenia

Quantidade ou qualidade muscular
DXA, BIA, TC ou RM

nORMAl

BAixO

cOnfiRMAR

eSTABeleceR
A GRAvidAde

Sarcopenia conﬁrmada

desempenho físico
Velocidade de caminhada, SPPB,
TUGT ou caminhada de 400 m

Para a triagem e o diagnóstico de sarcopenia,
o eWGSOP recomenda seguir o seguinte caminho:
encontrar, Avaliar, conﬁrmar e estabelecer a Gravidade
(Find, Assess, Conﬁrm e Severity – FACS)
encontrar casos: para identiﬁcar indivíduos com risco
de sarcopenia, o EWGSOP recomenda o uso do
questionário SARC-F ou a suspeita clínica para
encontrar sintomas associados à sarcopenia.
Avaliar: para avaliar a evidência de sarcopenia, o EWGSOP
recomenda o uso de força de preensão ou teste de levantar

BAixO

Sarcopenia severa

da cadeira, com pontos de corte especíﬁcos para cada
teste. Para casos especiais e para estudos de pesquisa,
outros métodos para medir a força (ﬂexão/extensão
do joelho) podem ser usados.
conﬁrmar: para conﬁrmar a sarcopenia por detecção de baixa
quantidade e qualidade muscular, aconselham-se DXA na
prática clínica e DXA, BIA, TC ou RM em estudos de pesquisa.
estabelecer a gravidade: a gravidade pode ser avaliada por
medidas de desempenho, velocidade de caminhada, SPPB,
TUGT e teste de caminhada de 400 m.

p26-28 SBGG_aptare 18/12/18 08:16 Page 28

28 Aptare

novembro/dezembro 2018 • janeiro 2019

SBGG-SP hOje

sempenho for >15 segundos para cinco subidas; redução da
massa muscular quando a massa muscular esquelética apendicular (MMEA) for < 20 kg para homens e < 15 kg para mu lheres ou o índice de massa muscular esquelética apendicular
(IMMEA) for < 7 kg/m2 para homens e < 6 kg/m2 para mulheres; redução da velocidade de caminhada quando o desempenho for ≤ 8m/s; TUG ≥ 20s ou o desempenho na caminhada
de 400 metros for ≥ 6 min.
Um ponto comum entre o consenso de 2010 e o de 2018
é a deﬁnição de sarcopenia primária e secundária. Em ambos,
a sarcopenia “primária” (ou relacionada à idade) é caracterizada por nenhuma outra causa especíﬁca evidente, enquanto
na sarcopenia “secundária” outros fatores além do envelhecimento são evidentes, seja por questões de estilo de vida ou
até mesmo secundária a uma doença sistêmica. Um ponto recentemente adicionado são as subcategorias de sarcopenia,
denominadas como aguda e crônica, sendo que o tempo de
seis meses distingue as condições.
Assim como anteriormente, os autores reportam a obesidade sarcopênica como uma condição distinta fora do escopo
do presente consenso e a fragilidade é tida como uma entidade que tem características que se sobrepõem à sarcopenia,
incluindo baixa força de preensão e baixa velocidade de caminhada. Aqui a sarcopenia é reconhecida como uma doença e
não como uma síndrome.
Novamente, outras diferenças se fazem entre o primeiro e
o novo consenso: o atual lista as tendências e os métodos mais
promissores para determinar quantidade e qualidade muscular para auxiliar na detecção da sarcopenia, mas deixa de fora
a questão da terapêutica da sarcopenia.
Sabe-se que as intervenções para prevenir a sarcopenia
devem começar muito cedo e algumas medidas são mais eﬁcazes que outras para a reversão da condição.
A instituição de um treinamento progressivo de exercícios
resistidos em idosos promove signiﬁcativa melhora na força
muscular e no desempenho físico, como a velocidade da cami nhada e a habilidade para subir escadas, e deve ser estabelecido pelo menos de duas a três vezes por semana.
Outra prática que deve ser assegurada é a ingestão de proteína

e a suplementação de aminoácidos essenciais. Para prevenir e
tratar a sarcopenia é indicada a ingesta de uma quantidade de
proteínas que supere a quantidade recomendada para adultos
jovens (0,8 g/kg/dia), idealmente entre 1,2 e 1,5 g/kg de peso por
dia, distribuídas igualitariamente entre as principais refeições.
A reposição de vitamina D em idosos com baixos níveis
séricos, definido em geral por valores abaixo de 30 ng/mℓ de
25(OH) vitamina D, tem mostrado efeito na melhora da força
muscular e do desempenho físico e pode ser estimulada em
idosos sarcopênicos.
Embora seu envolvimento na etiopatogenia da sarcopenia
seja inconteste, terapias como insulina, estrógeno, testosterona, deidroepiandrosterona (DHEA), hormônio do crescimento (GH), fator de crescimento semelhante à insulina e
paratormônio (PTH) têm papéis controversos em relação à
perda de massa muscular no idoso ou evidências insuficientes para recomendação.
Os autores pretendem com as diretrizes atualizadas do
EWGSOP2 aumentar a conscientização sobre a sarcopenia,
garantindo que proﬁssionais de saúde promovam a detecção
e o tratamento precoces de pessoas em risco. Espera-se também
que o novo consenso incentive mais pesquisas no campo da
sarcopenia, a ﬁm de prevenir ou retardar os resultados adversos, que também representam um grande ônus para os pacientes e para o sistema de saúde.
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fórum

As mil faces do futuro
Eventos promovidos pelo Bradesco Seguros promovem discussão sobre o envelhecimento
das mais variadas perspectivas. Conﬁra como foram os fóruns em São Paulo e no Rio de Janeiro
Por Lilian Liang

P

elo 13º ano consecutivo o Bradesco Seguros realizou,
em São Paulo, o Fórum da Longevidade, que reúne
especialistas das mais diversas áreas para discutir a
longevidade que se apresenta diante da sociedade
brasileira. Um evento com essa missão parece algo quase óbvio
nos dias de hoje – aﬁnal, todos viveremos cada vez mais. Nada
mais natural do que querer falar sobre esse assunto e tentar
vislumbrar o que nos aguarda.
O cenário era outro em 2006, quando o assunto ainda não
estava tão em voga e o envelhecimento parecia uma realidade
distante. Foi nesse contexto que foi realizada a primeira edição
do Fórum, organizado para responder a perguntas como: Por
que estamos vivendo mais? Como o envelhecimento pode ajudar a viver melhor os anos adicionais? Quais as consequências
socioeconômicas desse fenômeno para o Brasil?
Na época foram chamados para tentar responder a esses
questionamentos proﬁssionais do calibre de João Toniolo
Neto, geriatra e então professor associado de geriatria da Universidade Federal de São Paulo; de Eduardo Gianetti da Fonseca, economista; e de Alexandre Kalache, médico e uma das
maiores autoridades em envelhecimento no Brasil e hoje pre sidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil.
Ao longo de mais de uma década, as discussões evoluíram
e novos desaﬁos foram trazidos pela longevidade. Passaram
pelas diversas edições do evento nomes como o ﬁlósofo Mário
Sérgio Cortella, a antropóloga Mirian Goldenberg, os pesquisadores norte-americanos Thomas Perl e Linda Fried, o
geriatra Yukio Moriguchi, o psicanalista Contardo Calligaris e
a atriz Bibi Ferreira, entre tantos outros. Experts nos mais diferentes conhecimentos vêm colaborando na construção de uma
visão muito mais abrangente do envelhecimento. Hoje as reﬂexões já se ramiﬁcam por novas áreas, como tecnologia,
cuidado e projeto de vida.

Amplas discussões
Na temática saúde, Lygia Pereira da Veiga, chefe do departamento
de genética e biologia evolutiva da Universidade de São Paulo,
falou sobre o papel da genética no envelhecimento. Ela destaca
que a palavra “genética” é geralmente associada à expressão
“doenças genéticas”, quando na verdade ela deﬁne todas as características humanas. “As pesquisas com o genoma humano representam uma enorme oportunidade em saúde. Podemos desenhar terapias mais inteligentes e desenvolver a medicina
genética preventiva. Posso saber minhas predisposições genéticas
e, com isso, adequar meu estilo de vida para prevenir o aparecimento das minhas predisposições. Somos um produto do nosso
genoma, sim, mas do nosso estilo de vida também”, aﬁrmou.
Nessa linha, a geriatra Maisa Kairalla, ex-presidente da SBGGSP, enfatizou a importância da prevenção como forma de assegurar um bom envelhecimento. “Quando falamos de saúde e
longevidade, podemos pensar no corpo como um carro. Só 30%
dos defeitos vêm de fábrica, ou seja, a carga genética. Os outros
70% são a manutenção, que depende de nós. O envelhecimento
do corpo começa aos 28 anos. Por que não começamos a pensar
hoje sobre como cuidar do corpo para envelhecer?”, indagou.
Maisa destacou três pilares que podem garantir um envelhecimento sustentável e satisfatório para a população brasileira.
O primeiro deles é a educação, para que as pessoas tenham consciência de seus atos e programem seu envelhecimento da melhor maneira, seja no âmbito social, econômico, psicológico ou
na saúde. O segundo é a ênfase em prevenção de doenças, que,
segundo ela, deveria ser feito desde o nascimento. E, por último,
para aqueles que já atingiram a terceira idade, uma busca contínua em relação a esse envelhecimento saudável.
Denise Mazzaferro, diretora da consultoria Angatu IDH,
desaﬁou a plateia a pensar sobre as tendências que vão mudar
o envelhecimento e o impacto disso na forma como se encaram
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o trabalho, a aposentadoria e o que vem depois dela. “A vida
de três estágios – infância, fase adulta e velhice – vai passar a
ser uma vida multiestágios, não ditada cronologicamente.
Vamos poder voltar à faculdade com 50 anos. Antes tinha
idade para estudar, casar, ter ﬁlhos. Hoje não tem. O jovem é
menos preconceituoso com essa ideia do que a nossa geração.
Teremos que experimentar essas mudanças”, disse.
Para ela, muito ainda deve ser feito nas questões de conscientização sobre as áreas de saúde, planejamento ﬁnanceiro e
projeto de vida. “O público do fórum era, em sua grande maioria, formado por homens que atuam no mundo corporativo. É
uma visão míope acharmos que essas pessoas, por terem um
grau socioeconômico privilegiado, estão mais bem informadas
e preparadas para os desaﬁos e as oportunidades da longevidade”, explicou. “Minha experiência proﬁssional, atuando em
programas de pós-carreira em empresas, mostra que os homens
são os que mais sofrem com essa ruptura, justamente por não
terem se preparado para uma transição ou até mesmo para uma
nova carreira quando chega o momento da aposentadoria.”
Em sua apresentação, o jornalista Jorge Félix também
bateu na tecla do planejamento. “As novas gerações terão de
planejar de uma maneira muito mais eﬁcaz, muito mais aﬁnada, para que elas possam fazer frente a essa era de incertezas”, declarou. O especialista recomendou três palavraschave que devem ser levadas em conta nesse processo: ecologia, tecnologia e solidariedade.
No quesito tecnologia, Stephen Johnston, fundador da
plataforma Aging 2.0, discorreu sobre o papel fundamental dos
novos recursos na transformação do envelhecimento. “A maioria das pessoas pensa no envelhecimento de forma negativa.
Pensa nos problemas e desaﬁos. Olha para o cuidado como um
fardo, no isolamento social. Mas quando falamos de envelhecimento 2.0 é preciso mudar essa percepção”, disse.
A tecnologia, segundo ele, pode ser a ferramenta perfeita
para isso. “A tecnologia é um presente incrível, porque pode nos
trazer sabedoria e colaboração, além de nos dar a oportunidade
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Marília Berzins, Maisa Kairalla e Alexandre Kalache
no Fórum da Longevidade

para fazer coisas melhores. Para um novo envelhecimento, precisamos ter uma mentalidade diferente”, enfatizou. Entre os projetos desenvolvidos em parceria com o Aging 2.0 incluem-se
uma startup que pretende resolver o problema do isolamento
social por meio do compartilhamento de casas de idosos que
têm um quarto sobrando com jovens, que pagam menos e lhes
fazem companhia, e outra que desenvolveu uma roupa com microestruturas que turbinam os músculos das pessoas 60+.
Participando como palestrante pela primeira vez, Denise
Mazzaferro, da Angatu IDH, diz ser muito signiﬁcativo uma empresa do porte do Bradesco Seguros eleger a longevidade como
uma de suas bandeiras. “Estive a primeira vez no Fórum como
participante em 2013, e sempre ﬁco positivamente surpresa
com a qualidade e a profundidade das discussões. Mas seria importante que agentes de política pública ﬁzessem parte da
plateia, pois não podemos entender a longevidade como uma
questão que impacta somente a iniciativa privada. Ampliar o
campo dessa discussão seria muito interessante”, aﬁrmou.

Stephen Johnston, Denise Mazzaferro e Jorge Félix palestram no Fórum da Longevidade
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fórum Internacional da Longevidade
O VI Fórum Internacional da Longevidade foi uma iniciativa do
Centro Internacional de Longevidade Brasil, com o Grupo
Bradesco Seguros e a UniverSeg, e aconteceu nos dias 22 e 23
de novembro no Rio de Janeiro, logo após o evento em São Paulo.
A sexta edição teve como tema “Desenhando o futuro da longevidade” e trouxe reﬂexões sobre os desaﬁos do envelhecimento,
políticas públicas, políticas sustentáveis, saúde e inovação.
O evento reuniu especialistas e personalidades nacionais
e internacionais, que apresentaram pesquisas, experiências e
reﬂexões para uma plateia formada por gerontólogos, proﬁssionais da área de saúde, estudiosos da longevidade e autoridades públicas de diversas áreas.
No primeiro dia de evento, um dos painéis mais comentados tratou do tema “Aspectos transversais – gênero, raça e desigualdades” e contou com a presença de Lia Vieira, escritora
e especialista em relações étnico-raciais, Marília Berzins, presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, e Alexandre Silva, professor adjunto da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, em São Paulo.
“Foi muito importante trazer à tona um tipo de envelhecimento da população negra, porque é um envelhecimento sobre
o qual não se fala tanto e que ocorre de maneira diferente do
da população branca. O envelhecimento ativo é uma meta, mas
alguns de seus determinantes ainda estão muito distantes de
acontecer na população negra”, explicou Silva.
Segundo ele, o chamado indicador raça-cor não se refere à
questão biológica, mas sim a uma leitura social multidimensional. “Quando falamos de uma pessoa preta, infelizmente
vem a ideia de alguém pobre, com baixa escolaridade, que não
mora numa boa região, com pouco acesso a infraestrutura,
serviços e equipamentos de boa qualidade. O que procuramos

mostrar com essa leitura multidimensional é que são necessárias ações de equidade na saúde e em outros campos, exatamente para diminuir as desigualdades”, disse.
Silva usou como exemplo o acesso de negros e pardos à
saúde. Segundo ele, esses grupos sociais têm uma expectativa de vida geralmente menor que a média e, quando envelhecem, geralmente é um envelhecimento mais solitário, já
que entre essa população existem taxas de mortalidade
muito mais altas do que entre a população branca em determinadas situações, como causas externas, complicações no
parto, transtornos mentais, doenças infecciosas. “Se já se
sabe que negros e pardos morrem mais, por que não estabelecer práticas, protocolos e diretrizes para uma boa resolução dessas questões?”, indagou.
Para ele, isso acontece não apenas pela diﬁculdade de esses
grupos sociais chegarem aos serviços de saúde. Um fator agravante nesse quadro é o racismo. “O racismo há muito tempo
estrutura a sociedade para que oportunidades e privilégios
sejam maiores para um grupo e menores para outro. Isso
muitas vezes acontece de forma inconsciente, basta que uma
pessoa seja branca para ter mais oportunidades e privilégios,
basta que ela tenha a pele escura para ter menos. Isso acontece
na saúde, no trabalho, na educação, nos relacionamentos, no
lazer, na cultura, e se agrava ainda mais com o envelhecimento”, aﬁrmou. “Números mostram que os gastos nos hospitais são maiores para homens idosos brancos e menores para
mulheres idosas negras.”
Foi destaque também no primeiro dia a sessão “Conversa
de sofá: respondendo aos desaﬁos”, em que, num ambiente
descontraído, especialistas de diversas áreas discutiram temas
como a implementação de políticas públicas, o papel da imprensa no envelhecimento, as questões culturais que cercam o

Mariza Tavares, Laura Machado e Karla Giacomin; e plateia cheia no VI Fórum Internacional da Longevidade
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tema e a importância da intergeracionalidade.
Para Mariza Tavares, jornalista e colunista do G1/TV Globo,
é necessário um movimento que acabe com o que ela chamou
de “apartheid” de gerações. “Os mais novos precisam de mentores. Os mais velhos querem deixar um legado. Precisamos
trabalhar juntos e levantar a voz”, convidou.
Nesse sentido, Laura Machado, diretora da InterAge Consultoria em Gerontologia, ressaltou que é preciso ir além. Para
que se chegue a uma velhice digna no Brasil, ela apontou a importância de uma sociedade civil organizada e atuante, apesar
de todos os percalços encontrados na esfera pública, especialmente em época de transição de governos.
“Minha causa independe do governo. Minha causa é a velhice com dignidade”, disse Karla Giacomin, médica geriatra
da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. A especialista enfatizou a necessidade de investir na formação de líderes comunitários, na ocupação dos espaços nos conselhos municipais e
estaduais do idoso e na participação democrática nas discussões. Entre os temas que devem ser urgentemente discutidos, é fundamental reﬂetir sobre os rumos do cuidado na terceira idade. “O envelhecimento ativo e o cuidado não são pautas excludentes, mas complementares”, aﬁrmou.
No segundo dia, uma das apresentações de maior repercussão foi a de Marcelo Caetano, secretário de Previdência do
Ministério da Fazenda, que discutiu o tema “Que reforma é
necessária/possível para a Previdência”. Caetano enfatizou que
a reforma da Previdência é não apenas necessária mas também
urgente, principalmente considerando a equidade e sustentabilidade do sistema. Segundo ele, ainda há tempo de se fazer
uma reforma com uma transição de 20 anos, “mas esse tempo
está passando rápido”.
O especialista ressaltou também que a reforma necessária
é aquela que seja adequada ao diagnóstico que existe, e não
aquela que parece ideal, sempre levando em conta o regime
democrático do país. “É muito importante respeitar os benefícios já adquiridos”, aﬁrmou. Ele também enfatizou a necessidade de uma emenda constitucional para tornar o regime
previdenciário mais igualitário. “A equiparação de regras de
servidores e não servidores, por exemplo, só pode ser feita via
emenda constitucional”, explicou.
No painel sobre o futuro do cuidado, Raúl Hernán Me dina Campos, vice-diretor de Pesquisa Epidemiológica e Geriátrica do Instituto Nacional de Geriatria do México, abordou os desafios para a América Latina. Segundo ele, as dificuldades para implementar sistemas de cuidado de longo
prazo nessa região incluem financiamento, governança,
regulação, qualidade de cuidado e segurança para usuários
e provedores de saúde.

“

Saúde e envelhecimento
com qualidade, ao longo do curso
de vida, se criam no contexto do
dia a dia, onde as pessoas vivem,
trabalham, se divertem,
se locomovem e se amam.

”

Campos enfatizou a importância da inovação nesse contexto. Ele cita a integração do cuidado médico e social, o
apoio intergeracional, o financiamento sustentável e a incorporação de tecnologia como algumas questões-chave para fomentar essa inovação.
“Um outro desaﬁo é sair da abordagem de cuidado centrado no paciente para cuidado conduzido pelo paciente, em
que os idosos são de fato ouvidos a respeito de seus desejos.
Precisamos criar um ambiente em que os idosos participem
das decisões sobre seu próprio cuidado, com empoderamento,
liberdade de escolha e adequação cultural”, disse Campos.
Ainda nesse painel, Anne Margriet Pot, conselheira para a
saúde do idoso na Organização Mundial da Saúde (OMS) e
professora de gerontopsiquiatria da Vrije Universiteit, em
Amsterdã, na Holanda, e Gill Windle, professora de pesquisa
sobre envelhecimento e demência da Universidade de Bangor,
no Reino Unido, apresentaram as boas práticas em seus respectivos países, principalmente em relação a programas para
pacientes demenciados.
Para Alexandre Kalache, coordenador do evento, o VI Fórum trouxe discussões fundamentais para os avanços cientíﬁcos e para o desenvolvimento tecnológico. “Partimos para o futuro da longevidade, que é o futuro do cuidado, um futuro mais
humanizado, menos desigual, centrado nas pessoas e nos direitos, com a tecnologia como grande facilitador. Não aquela
high tech – que tem seu lugar para os que a ela podem aceder
–, mas aquela que está acessível à maioria. Aﬁnal, saúde e envelhecimento com qualidade, ao longo do curso de vida, se
criam no contexto do dia a dia, onde as pessoas vivem, trabalham, se divertem, se locomovem e se amam”, aﬁrmou.

Com informações dos sites Viva a Longevidade e ILC-Brasil
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em movimento :: ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

Guia para jornalistas
A Dínamo Editora, em parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, lançou
em novembro o Guia para Jornalistas na Cobertura do Envelhecimento. A publicação destaca o
conceito de envelhecimento ativo, apresenta os principais estudos brasileiros que se dedicam ao
assunto, aborda questões éticas e ainda disponibiliza um pequeno glossário de termos recorrentes
dessa temática.
Para Lilian Liang, diretora da Dínamo Editora, o objetivo do guia é ajudar os proﬁssionais a escrever sobre o tema usando a terminologia e os conceitos corretos, colaborando para uma nova percepção do envelhecimento na sociedade atual. “Por nos dedicarmos a essa área, vemos como a grande imprensa muitas
vezes utiliza termos errôneos em suas abordagens. Um exemplo é o uso cada vez mais comum da expressão ‘creche para
idoso’, que pode até ser ‘prática’ para transmitir um conceito, mas traz consigo a infantilização da pessoa 60+, e isso precisa
ser mudado”, exempliﬁca. “O uso de diminutivos também acaba contribuindo para o estereótipo do idoso como alguém
frágil e que precisa de ajuda”, complementa.
O guia está disponível gratuitamente para download: www.dinamoeditora.com.br

tatuaGens envelhecidas
Duas fotógrafas holandesas criaram uma série de fotos intitulada
TatooAge, que desmascara o
conceito de que as pessoas se arrependem de suas tatuagens depois que envelhecem. Elas provam que as tatuagens podem
parecer tão legais como antes
com o passar do tempo.
Ingrid Meijering e Marion Duimel administram a
GetOud, fundação que contribui para a imagem positiva
dos maiores de 75 anos, o bem-estar dos idosos e faz
conexões entre idosos e jovens.
As fotógrafas passaram três anos capturando imagens
de pessoas com mais de 65 anos e compartilhando as
histórias por trás de suas tatuagens. “Nós nos divertimos
muito fazendo o projeto”, contou Marion ao site Metro, do
Reino Unido. “Quase todo mundo acha que as tatuagens
foram feitas ainda na juventude, mas a maioria das pessoas
do livro decidiu se tatuar nos últimos dez anos. Muitas delas
ﬁzeram tatuagens quando tinham mais de 80 anos.”
Em um dos depoimentos, uma mulher de 79 anos decidiu tatuar os braços e raspar o cabelo para lutar contra a
sensação de que ela era uma “velha senhora”. As imagens
podem ser conferidas na página da GetOud, no Facebook.

robô em
experimento
O robô Zora, desenvolvido pela empresa belga Zora Bots, é o centro de
um experimento que pretende mudar o atendimento de pacientes
idosos por meio da tecnologia. O
robô pode custar até 18 mil dólares e
oferece, além dos cuidados, uma
companhia para aqueles que se encontram em um estágio
mais solitário da vida.
Sem gênero deﬁnido – alguns pacientes se referem ao
robô como “ela”, outros como “ele” –, Zora pode estabelecer
uma conversa com os pacientes a partir de palavras digitadas
pelo laptop de controle. O robô também leva exercícios e
jogos para os pacientes, mas não fornece medicamentos,
não mede pressão arterial nem troca as roupas de cama.
O teste está sendo realizado em um hospital francês
cujos pacientes internados sofrem de demência e outras
condições que exigem atendimento 24 horas. Nele, um enfermeiro é responsável por supervisionar Zora com um laptop – que muitas vezes ﬁca nos bastidores para que os pacientes não saibam que o robô é controlado por uma pessoa.
A Zora Bots aﬁrmou que já vendeu mais de mil robôs
para instalações de saúde em todo o mundo, inclusive nos
Estados Unidos, na Ásia e no Oriente Médio.
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Apoio psicológico
Para dar apoio à população LGBT com mais de 50 anos, a ONG Eternamente Sou vai proporcionar atendimento psicoterapêutico gratuito a idosos da comunidade.
“A necessidade de ter um projeto com esse formato veio através das questões levantadas nos nossos seminários. A violência contra a comunidade LGBT é grande no
Brasil, principalmente contra transexuais, e a velhice de um LGBT pode ser solitária e
depressiva, dependendo do que aconteceu ao longo da vida dessa pessoa”, explica Matheus Calheira, responsável
pela comunicação da entidade.
O projeto é voltado para pessoas LGBT com mais de 50 anos que precisem de acompanhamento psicológico e
apoio e não tenham recursos para tal. A metodologia usada é a psicoterapia breve, que dura de 8 a 12 sessões, para
um acolhimento inicial. Se houver necessidade de continuidade depois desse período, a pessoa é encaminhada
para a rede. O atendimento é feito na sede do centro de cidadania LGBT Luis Carlos Ruas, no centro de São Paulo.
Segundo Pedro Sammarco, coordenador do projeto, em situações de violência, a decisão de denunciar é feita
juntamente com o paciente. Em caso aﬁrmativo, o caso será levado à Delegacia Especializada de Proteção do Idoso.
“Ainda não tivemos casos desse tipo, mas essa população sempre foi alvo de violência. Agora, como idosos, eles
ﬁcam numa situação ainda maior de vulnerabilidade”, aﬁrma.
A ONG iniciou seus trabalhos em 2017 por meio de um coletivo de proﬁssionais mobilizados pela necessidade
da implantação de serviços e projetos voltados ao atendimento psicossocial a pessoas LGBT 50+.

NA horA do Aperto
Quatro alunos do curso técnico de informática integrado ao Ensino Médio da Escola
Técnica Estadual (Etec) Doutor Júlio Cardoso, de Franca, no interior de São Paulo,
criaram o TIPMES, sigla em inglês para Pingente de Sistema Emergencial Portátil,
aparelho que conecta pessoas que tenham doenças ou idade avançada a parentes,
amigos ou serviços de socorro.
Trata-se de um conceito simples: o idoso usa um colar com o pingente e, em caso de problemas, toca no aparelho para
acionar, por celular, pessoas previamente cadastradas. Quem receber o aviso terá acesso à localização do idoso e, assim, poderá
prestar o socorro necessário com mais rapidez.
“Percebemos que as pessoas mais velhas caem muito, várias vezes sem ter como chamar alguém que possa ajudá-los”, explica Paulo Mercúrio, um dos estudantes que criaram o acessório. O dispositivo também pode ser utilizado para a segurança de
pessoas com deﬁciência física ou que necessitem de cuidados especiais.
A iniciativa ganhou visibilidade ao conquistar o segundo lugar no programa Pense Grande, iniciativa da Fundação Telefônica
em parceria com a rede global de empreendedores Impact Hub e o Centro Paula Souza (CPS). Como prêmio, os alunos, com
idade entre 16 e 17 anos, ganharam mentoria no Impact Hub, na capital.
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

rumo à certificação
A Sociedade Beneficente Alemã (SBA)
é a primeira entidade nas Américas a
pleitear a certificação da Swedish Care
International (SCI) e da Fundação Silviahemmet, da rainha Silvia, da Suécia.
A iniciativa europeia proporciona educação e treinamento no cuidado de pacientes com demência, com base na metodologia da fundação,
criada em 1986. Profissionais de saúde em dez países da Europa e
da Ásia já passaram pelo programa.
No Brasil, 80 profissionais da equipe da SBA serão treinados
em 2019. “Educação e treinamento são pedras angulares da Fundação Silviahemmet e da SCI. Aguardo com grande interesse o
resultado desse processo”, disse a rainha Silvia, que participou
do evento Demência em Foco, promovido pela SBA, que reuniu
em novembro, em São Paulo, especialistas em demências para
discutir o cuidado nesse contexto.
A rainha Silvia também foi a convidada de honra na inauguração da Casa da Memória ReHabitar, que reproduz ambientes dos
anos 1950, visando a estimular as lembranças dos residentes.

foco em sustentabilidade
Pelo segundo ano consecutivo, a empresa alemã
Merck está entre as empresas em destaque no Guia
Exame de Sustentabilidade 2018 no segmento farmacêutico. O guia, um dos mais prestigiados do país no
tema, é compilado a partir da análise rigorosa das
políticas na área das empresas, com o crivo técnico da
equipe do Centro de Estudos em Sustentabilidade da
Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP).
O levantamento de 2018 destacou as ações de
igualdade de gêneros da Merck, que nos últimos dois
anos ajudaram a aumentar em 46% o número de mulheres em cargos de liderança. Desde 2016 a empresa
vem trabalhando a igualdade de gêneros como um de
seus objetivos. No ano passado ela aderiu aos Princípios de Empoderamento da Mulher, comprometendose a seguir as diretrizes definidas pelas Nações Unidas
e assim igualar as condições entre homens e mulheres.

monitoramento remoto
A empresa BRHomMed lançou um serviço de monitoramento remoto de saúde 100% digital
para o mercado B2C, com foco em portadores de doenças crônicas, idosos e gestantes. A saúde
dos pacientes é acompanhada em tempo real com o suporte de enfermeiros, nutricionistas e psicólogos alocados em
uma central de atendimento.
O monitoramento é realizado diariamente e de forma personalizada, de acordo com o perfil e a complexidade de
cada usuário, seguindo protocolos clínicos baseados em evidências.
O serviço acontece por meio de um aplicativo de saúde chamado Wippe Track, disponível para Android e iOS. Integrado a outros dispositivos via bluetooth, como balança digital, monitor de atividade física ou glicosímetro, é possível
criar metas, acompanhar o nível de atividade física, glicemia, pressão arterial, peso e outros indicadores de saúde.
A solução também ajuda o usuário a identificar riscos de saúde e, através da mudança de hábitos, ter uma vida mais
saudável. “Além da melhoria da qualidade de vida dos usuários, existe ganho econômico pela característica preventiva.
Empresas e planos de saúde conseguem monitorar e observar sua base, prevendo quais deles estão em situação de risco
de doenças. Isso evita gastos e desperdícios na cadeia da saúde”, destaca Giuliano Sant’Anna, CEO da BRHomMed.

p36-37 radar_aptare 18/12/18 08:19 Page 37

novembro/dezembro 2018 • janeiro 2019 aptare 37

estimulando a memória
O programa Vigilantes da Memória, iniciativa que oferece diagnóstico, prevenção
e tratamento para memória, atenção, raciocínio, planejamento e comportamento,
acaba de lançar produtos para o público em geral e para profissionais de saúde.
Um dos destaques é o Check-up da Memória, uma avaliação cognitiva associada a uma avaliação médica geriátrica, que permite ao paciente sair com o
diagnóstico da causa para seus problemas de memória, seja ela uma demência, um transtorno cognitivo leve, um
quadro de ansiedade ou depressão, entre outros. “A ideia é fazer esse check-up de maneira rápida. O paciente passa
pelo médico e pela avaliação cognitiva em um só dia, e em cerca de uma semana ele recebe o diagnóstico”, explica
Gislaine Gil, uma das fundadoras da iniciativa.
Para profissionais da saúde, o programa também oferece cursos específicos. Um deles é a capacitação em estimulação cognitiva com simulação prática. “A ideia é que os participantes não tenham a sensação de que fizeram apenas
um curso e só sabem na teoria. Queremos que eles saibam na prática a desenvolver a estimulação da memória”, diz.
Os novos produtos podem ser acessados no site, completamente redesenhado. A nova página do Vigilantes da
Memória também traz recursos adicionais, como o blog Lembre e relembre, no qual especialistas esclarecem as dúvidas mais comuns sobre queixas de memória.
Saiba mais em: www.vigilantesdamemoria.com.br.

longevidade na mira

novidades no portfólio

O Grupo Couromoda,
uma das mais conhecidas organizações do setor de feiras de negócios,
anunciou para 2019 a
realização da Longevidade Expo + Fórum, evento que busca
aproximar empresas e consumidores 50+, criando novos
canais de relacionamento, negócios e conteúdo focado em
qualidade de vida e bem-estar.
O evento acontecerá de 11 a 14 de julho de 2019 no
Expo Center Norte, em parceria com a Hype60+, consultoria de marketing especializada no público sênior, e reunirá
empresas de diversos setores para apresentar aos consumidores suas propostas em qualidade de vida e bem-estar.
Ao mesmo tempo, um conjunto de congressos, palestras e painéis debaterá os desafios da longevidade para
a sociedade e a economia. A expectativa é receber 25 mil
visitantes durante os quatro dias do evento.

A Apsen acaba de lançar dois produtos. O primeiro deles é o Traturil (fosfomicina trometamol),
um antibiótico indicado para o
tratamento de infecções não complicadas das vias urinárias baixas e também para a profilaxia da infecção urinária pós-cirúrgica do trato urinário. O produto está disponível em embalagens com um
e dois sachês. Para preparar, basta dissolver o conteúdo
do envelope, que tem sabor de tangerina, em um copo
d’água e mexer com o auxílio de uma colher.
A outra novidade é o relançamento de Retemic UD,
a oxibutinina de liberação prolongada indicada para o
tratamento da incontinência urinária. O medicamento
tem uma tecnologia que permite que a substância seja
continuamente liberada do comprimido por 24 horas, facilitando a adesão ao tratamento pelos pacientes.
Retemic UD vem em apresentação de 30 comprimidos.
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PROGRAME-SE :: cursos, congressos e simpósios

2019
fevereiro

abr/mai

jun/jul

set/out

ICFSR 2019 – International Conference
on Frailty and Sarcopenia Research
20 a 22 de fevereiro • Miami Beach, FL, EUA
frailty-sarcopenia.com

World Congress on Osteoporosis,
Osteoarthritis and Musculoskeletal
Diseases
4 a 7 de abril • Paris, França
www.wco-iof-esceo.org

11o Congresso Paulista
de Geriatria e Gerontologia
16 a 18 de abril • São Paulo, SP
www.gerp2019.com.br

2019 Annual Scientiﬁc Meeting of
the American Geriatrics Society (AGS)
1 a 4 de maio • Portland, Oregon, EUA
meeting.americangeriatrics.org/

Brain 2019 – Congress on Brain,
Behavior and Emotions
5 a 8 de junho • Brasília, DF
www.brain2019.com

Alzheimer’s Association
International Conference
14 a 18 de julho • Los Angeles, CA, EUA
www.alz.org/aaic

11o Congresso Sul-Brasileiro
de Geriatria e Gerontologia
25 a 27 de julho • Curitiba, PR
www.sulbrasileirosbgg.org.br

15th EUGMS – International
Congress of the European Union
Geriatric Medicine Society
25 a 27 de setembro • Cracóvia, Polônia
www.eugms.org/2019.html

VIII Congreso Latinoamericano
y del Caribe – COMLAT – IAGG 2019 |
VIII Congreso Uruguayo
de Gerontología y Geriatría
17 a 19 de outubro • Montevidéu, Uruguai
congresogeriatria2019.uy

Para divulgar seu evento, envie suas informações para: contato@dinamoeditora.com.br
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