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editoriaL

Chegamos à última edi -
ção de 2013. Contem-
plamos o que foi con-
quistado neste ano e

às vezes é difícil acreditar que 
se trata de realidade. A revista
Aptare, graças ao apoio e à orien-
tação de inúmeros parceiros,
completou seu primeiro ano e se
consolidou como um veículo ino -
vador e pioneiro quando o as-
sunto é envelhecimento. É um
privilégio sem tamanho, que não
deixa de nos surpreender.

As edições se sucedem e de
cada uma delas tiramos uma li -
ção. Neste número que você tem
em mãos, talvez o fio condutor
seja o aprendizado. Em Coló -
quio, o professor associado da
FMUSP Chao Lung Wen fala,
entre outras coisas, sobre as di-
versas formas de aplicar a tec-
nologia no ensino da medicina,
principalmente para diminuir
distâncias. Pioneiro na área de
telemedicina, Chao acredita que
está nas mãos do educador a res -
ponsabilidade de fazer o melhor
uso da tecnologia para formar os
profissionais mais completos. É

uma questão de pensar fora da
caixa e permitir o diálogo entre
alunos e professores, numa via
de mão dupla.

Este número traz também a
cobertura do 8o Congresso Pau -
lista de Geriatria e Gerontologia,
realizado no fim de setembro em
São Paulo. Com uma programa ção
científica variada e abran gente, o
evento foi elogiado por uma pla -
teia crítica, que se viu como a
grande protagonista do congresso.
Isso só foi possível porque a co -
missão científica co locou as de-
mandas dos participantes como 
o norte na cons trução da grade. 
Acertou em cheio.

Em Diferença, o repórter Ser-
gio Azman nos convida a refletir
sobre a violência contra idosos,
trazendo pontos que muitas ve -
zes não são abordados quando o
tema ocupa o palco central.
Quan do se trata de violência, o
idoso é sempre vítima, o agressor
é sempre o algoz. Será tudo tão
simples assim? Como podemos
analisar essa situa ção, para evitar
que ela se repita?

O aprendizado constante

nos torna melhores. Ao pensar-
mos com cuidado e carinho ca -
da edição da revista Aptare,
temos a oportunidade de saber
mais sobre o envelhecimento
com quem mais entende do as-
sunto – colaboradores, conselho
editorial, indústria farmacêutica
e, principalmente, com você, lei -
tor. São suas opiniões, suges -
tões, críticas e elogios que nos
ajudam a fazer da Aptare um
veículo do qual nos orgulhamos.
Por isso, muito obrigada!

Que no ano que vem te -
nhamos ainda mais oportuni -
dades de diálogo e crescimento.
Nos vemos em 2014!

Boas festas e boa leitura!

Lilian Liang

Editora

3

Constante aprendizado
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• Sou médico residente em ge -
riatria na Unifesp. Tive contato
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bastante interessante. Gostaria
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Guilherme Liausu Cherpak

CRM-SP 146 525

• Conheci a revista Aptare através
de uma colega também nutri-
cionista e achei os temas aborda-
dos excelentes.

Joseane Pinto

CRN 2 – 9906
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adorei a revista. Gostaria de re-
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e gostaria de receber a revista
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Francisco Moretti Duch

CRM-SP 105.713

• Conheci a publicação Aptare
no Congresso Brasileiro de Nu-
trição e Envelhecimento e fiquei
muita satisfeita com a qualidade
da revista.

Angélica Marques de Pina Freitas

CRN 3 – 28718

• Sou médica geriatra em Recife
e interessada em cuidados palia-
tivos. Gostaria de receber a re-
vista Aptare.

Sandra Brotto Furtado Ehrhardt 

CRM-PE 15223

• Sou clínico geral e fiz especia -
lização em geriatria e gerontologia
na Unifesp. Tive a opor  tu nidade
de conhecer a revista Aptare no
GERP 2013 e gostei muito.

Antonio César Rozalem de Oliveira

CRM-SP 101838

• Conheci a revista Aptare no úl-
timo SIGG e fiquei encantada
com sua qualidade. Sou fisiote -
rapeuta e gerontóloga e gostaria
de receber a revista, na certeza de
que ela será um instrumento
muito útil no aprimoramento do
meu trabalho.

Andréa Chaudar de Jesus   

CREFITO 3/20213-F

• Gostaria de receber a revista
Aptare. Ganhei um exemplar no 8o

Congresso Paulista de Geriatria e
Gerontologia (GERP), em São
Paulo, e gostei muito das matérias.

Rubens Farnese Filho

CRM-MG 15092

• Tive a oportunidade de conhecer
a revista Aptare no 12o Congresso
Brasileiro de Clínica Médica. Pa -
rabéns pela excelente publica ção,
em especial pela entrevista com a
professora Myrian Najas.

Celmo Celeno Porto

CRM-GO 650

Agradecemos a todos os que nos enviaram sugestões, observações, críticas e elogios. Ouvir o que você tem a dizer nos ajuda a melhorar 

constantemente a Aptare. As cartas são respondidas diretamente ao remetente. Para falar conosco, mande sua corres pondência para: 

contato@dinamoeditora.com.br.

Algumas cartas podem ter sido editadas para fins de clareza. As opiniões aqui expressas não refletem necessariamente a posição da revista.

Estreitando o relacionamento

entre a Indústria Farmacêutica

e os Profissionais de Saúde
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COLóquIO

Nenhum problema é
tão grande que não
possa se transfor-
mar em oportuni -

dade. Esse é o mote de Chao
Lung Wen, professor associado
da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Por
seu pioneirismo em informática
médica, seu nome se tornou
sinônimo de tecnologia aplicada
à medicina no Brasil.

Um exemplo disso foi o iní-
cio da conversa que tivemos em
setembro. Nem bem havia termi-
nado a apresentação da Aptare,
Chao dispara: “Mas você sabe
que daqui a alguns anos as pu -
blicações impressas não existirão
mais, não? E como você pretende
continuar? Já pensou em como a
tecnologia pode ajudar a disse -
minar as informações que você
traz aqui numa escala muito
maior?”. O problema, como num
passe de mágica, assume con-
tornos de oportunidade.

Chao acredita que a tecnolo-
gia pode ajudar na prática e no en-
sino da medicina. Através de
experiências pessoais, rebate as
críticas de que seu uso excessivo
acaba por distanciar o aluno do
contato com o professor e com os
pacientes. Para ele, tudo depende
do método do professor e de co -

mo ele usa essa tecnologia. O se -
gredo está em utilizá-la para au-
mentar a interatividade.

Um dos exemplos bem-suce-
didos desse uso é o Curso de Aten -
ção à Saúde do Idoso, um módulo
de educação interativa à distância
que ele desenvolveu juntamente
com a Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo (SES-SP). As
600 vagas iniciais foram dispu -
tadas por 1.450 ins critos. Fo ram
aceitos 850 alunos, que ini ciaram
a formação em maio e a conclui -
rão em novembro.

Embora tenha tido uma boa
repercussão, Chao tem dúvidas
se a iniciativa será oferecida no-
vamente no ano que vem, por
questões políticas. Segundo ele,
suas reservas em relação à forma
como a política permeia decisões
que deveriam priorizar a popu-
lação e não interesses partidários
fazem dele uma “voz incômoda”.
Chao não tem medo de criticar
nem de ser criticado por posições
que às vezes vêm na contramão
do senso comum. Veja a seguir
trechos da entrevista.

Aptare – O que é exatamente
o Curso de Atenção à Saúde do
Idoso?

Chao Lung Wen – É um curso
de aprimoramento, com o obje-

tivo de atualização profissional
em serviço. Embora usemos o
termo educação interativa à dis-
tância (EAD), muita gente o as-
socia a má qualidade, a cursos
caça-ní queis. Por isso, prefiro o
termo atualização profissional
em serviço à distância.
O primeiro ponto a destacar é
que esse curso foge dos moldes
de cursos comuns. Ele não é
uma reunião de PDFs temáti-
cos na web – para isso não é
preciso um curso, basta procu-
rar no Google. O que oferece-
mos é uma interação entre os
participantes com profissionais
que têm experiência na área,
uma troca entre os envolvidos. 
O segundo ponto é que se trata
de um curso de dupla via: de
um lado, um centro especiali -
zado fornece o que é mais re -
levante da parte científica; do
outro, a atenção primária inte -
rage mos trando sua realidade,
a sua dis po nibilidade de sis-
tema de saúde. Juntos, unem o
que há de melhor em evidência
com o que há disponível para
gerar a melhor solução. 
Então esse modelo chamado 
atua lização profissional em ser -
 viço à distância é o compar ti  lha -
mento temático, em termos de
experiência, entre pro fissio nais

que têm o acervo das evi dências
científicas e a expe riên cia práti -
ca, identificando a realidade na
ponta e construindo uma so -
lução em conjunto. 

Aptare – Como o curso é estru-
turado?

Chao – O curso é estruturado
em 18 semanas, e cada semana
aborda um tema. Infelizmente
não é possível esgotar todos os
tópicos, então escolhemos 18
assuntos que vão se traduzir
em boa qualidade de atendi-
mento ao idoso.
Praticamente falando: o parti -
cipante recebe um vídeo de 
15 minutos mostrando a rele -
vância daquele tópico. Depois,
um rotei ro educacional e as pro-
postas de objetivos daquela se-
mana. Por fim, há um debate de
três dias com os participantes e
o tutor. Finaliza-se com uma
avaliação objetiva posterior.
Com essa rotina, construímos 18
semanas de ação. Agora estamos
implementando a questão da se-
gunda opinião formativa. Além
de ter uma meta de discussão
prática, que já é uma espécie de
teleconsultoria, se houver al-
guma dúvida que não está na
programação o participante é en-
corajado a perguntar. Assim ele

Encurtando distâncias
Por Lilian Liang

Chao Lung Wen
Professor associado e chefe da disciplina 

de Telemedicina da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo
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começa a enxergar o equipa-
mento eletrônico como um re-
curso para aproximar as pontas. 
O curso também permitiu traba -
lhar o conceito de educação
flexível e adaptável. Por exem-
plo: as aulas começaram em
agosto e alguns alunos sugeri-
ram uma discussão mais apro-
fundada sobre dermatologia no
idoso. É importante que eles
tragam tais demandas, para ade-
quarmos o programa a essas ne-
cessidades. As mudanças serão
incorporadas no próprio curso,
de maneira que esses alunos
sejam beneficiados.
Essa é a dupla via: o curso ouve
os participantes, trabalha com o
corpo docente e resolve. Ele é
flexível e adaptável, porque vai
se ajustando conforme avança.
Essas são as grandes essências
desse curso que fazemos.

Aptare – De onde veio a ideia
de desenvolver essa iniciativa?

Chao – Há quatro anos venho
negociando o Curso de Atenção
à Saúde do Idoso com a SES-SP,
e só neste ano disseram que
nossos eixos são importantes.
Esses eixos fazem parte de uma
estratégia maior, chamada “Pac -
tuação pela Vida”, do go verno
federal. A saúde do idoso faz
parte de um consenso ge rado a
partir de informações do Mi -
nistério da Saúde, das Secre-
tarias Estaduais da Saúde e das
Secretarias Municipais da Saú -
de. Considerando-se que a
pirâmide etária está se inver-
tendo e que a quantidade de
novos geriatras que se formam
ao ano é pequena, é prioridade
atualizar os profissionais exis-
tentes com habilidades e co -
nhe cimento técnico para tanto.
Diante da demanda, já estamos
atrasados para isso.
Os temas do curso foram discu-
tidos com o dr. Wilson Jacob

[professor titular de geriatria da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo] e sua
equipe. O objetivo era englobar
os pontos mais relevantes que
podem mudar a vida do idoso,
e vimos que o mínimo reco -
mendado seriam 18 temas. Se
os alunos conhecerem esses 18
temas, conseguirão mudar em
pelo menos 60% a situação
atual dos idosos.

Aptare – Como funcionam 
as aulas? Parte do curso 
acontece em tempo real?

Chao – Uma das maiores carac-
terísticas do curso é o fato de
ele ser flexível, por causa da in-
compatibilidade de horário en -
tre os alunos. Por isso, ele foi
desenvolvido de maneira que
não haja necessidade de aulas
em tempo real. 
Ele funciona da seguinte ma -
neira: um vídeo educacional é
gravado e colocado no site, bem
como um roteiro de aprendiza-
gem. Esse material é lan çado na
sexta-feira para o aluno para que
ele possa assistir e refletir du-
rante o fim de semana. Por quê?
Porque eu sigo o princípio de
que, para cada vídeo de um as-
sunto que você não conhece, é
necessário assis tir três vezes
para internalizar. É por isso que
as crianças gostam tanto de ver
desenhos repetidos – cada vez
que elas assistem, percebem
algo novo. É um comportamen -
to humano, é a cha mada revisão.
A construção da camada de

aprendizagem é ba seada nisso,
por isso coloco o ví deo na sexta-
feira e deixo o aluno ver durante
o fim de semana.
Ao mesmo tempo, é gerado um
roteiro com as três perguntas
fundamentais que o aluno deve
saber. Depois é criada uma lista
de discussão com duração de
três dias. Veja, não é chat. A per-
gunta pode receber resposta do
tutor em até 24 horas. Muita
gente acha estranho usarmos
uma lista de discussão. O que há
de boa educação nisso? Cog-
nição, porque estou trabalhando
com um profissional que tem
que desenvolver a habilidade de
comunicação e cognição. Ele tem
que ver um assunto, gerar um
consenso e expressar. O fato de
es crever off-line é muito mais
importante que chat. O chat é a
toque de caixa; com a lista dá
tempo de pensar. E se o aluno
não se faz entender, vê aquilo de
novo, retorna e reescreve. O que
eu quero dizer é que, no fim das
contas, treinamos o aluno em
suas habilidades de expressão,
cognição e interpretação. Eu co -
loco como meta: não tem horá -
rio, mas tem que ter participado.
Assim, numa única educação é
possível transmitir in formações
significativas, promover refle -
xão, habilidade de expor dúvida
e comunicação, e disciplina tam-
bém, pois o aluno precisa saber
planejar um tempo de investi-
mento. Por isso uso o termo atu-
alização profissional em serviço:

estamos educando comporta-
mento, informação, cog nição e
expressão. Isso um curso con-
vencional não faz.

Aptare – De onde veio a maior
demanda e como os alunos
usam as informações?

Chao – Como ainda estamos
fazendo a formação, vamos
avaliar no fim do curso. Como
ele é promovido pela SES-SP, 
a maioria dos participantes é 
do estado de São Paulo, mas
mes mo assim temos 5% de 
mé  dicos e enfermeiros que são
de outros estados. Achamos 
que eles não deveriam ser ex-
cluídos, porque não tem muita
ló gica isolar. Por causa do Con -
gresso de Telemecidina, que
acontece em novembro, quero
difundir para o país todo, afinal,
quando se tem bom conheci-
mento é importante que ele seja
divulgado para todos. 
O que temos que começar a
avaliar é a efetividade. A partir
do ano que vem, vamos começar
outra avaliação: cite 3 a 4 itens
que mudaram na sua conduta
do dia a dia depois do curso. Por
que queremos fazer isso? Porque
só a partir de algo relevante que
a pessoa fez a partir do curso é
que podemos dizer que ele de
fato foi eficaz. Certa vez fiz isso
com uma orientanda num curso
de especialização em micro -
biologia diagnóstica. Ela usou o
curso como álibi para mudar a
rotina no laboratório onde tra-
balhava, porque ela sozinha não
tinha força para implementar as
mudanças. Outra aluna usou o
curso como argumento para jus-
tificar uma maior interação entre
a microbiologia e a área clínica
no tratamento de um paciente,
porque era o que ela havia apren-
dido. Ao unir as duas áreas,
chegou-se mais rápido ao diag-
nóstico. Isso é algo relevante.

Eu enxergo a telemedicina como uma

caixa de res sonância, que pode fazer a

ressonância de coisas boas e ruins.

“
”
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Não se faz apenas uma prova
com questões de múltipla es-
colha. Se dos 18 módulos con-
seguirmos gerar mudança em
três coisas relevantes, já fico feliz.

Aptare – O curso será 
oferecido no ano que vem?

Chao – Infelizmente, não tenho
como dizer. Meu problema se
chama política. A política des -
trói, porque ela se move pelo in-
teresse momentâneo. No ano
passado promovemos um curso
sobre gestante puérpera, todo
mundo adorou. Perguntei à
SES-SP se teríamos o curso no-
vamente neste ano e recebi uma 
resposta afirmativa. Já estamos
no segundo semestre e nada.
Por isso, adotei outra postura: 
a de autonomia. Para conti -
nuar oferecendo o curso, cria   -
 mos a ideia da nuvem da saúde
(http://nuvemdasaude. org.br).
Não temos como oferecer o
curso? Não tem problema. Eu
vou continuar a disseminar o
conteúdo para formar as pes-
soas e vou credenciando um
curso chamado atualização pro -
fissional homogênea, com 180
horas de duração. Com isso,
vou aumentando a minha nu -
vem, porque é um desperdício
criar um conteúdo e ficar preso
na subordinação. Não posso
me contentar com isso, porque
seria como desmerecer uma
obrigação social que te mos.
Produ zimos, um grupo par-
ticipou e por falta de inte resse
político ele não vai acontecer
novamente. Aí entra aquela
outra questão de sustentabili-
dade financeira. Eu parto do
princípio de que, enquanto eu
puder, eu vou manter isso e
usar como exemplo. Não po -
demos mais ser carneirinhos,
ouvindo “Não tem dinheiro,
então fecha”. Precisamos ter 
atitude. Por isso foi criado o

conceito da nuvem da saúde:
quero compartilhar tudo o que
há de bom. A verdadeira polí -
tica não é aquela feita para
vencer eleições e conflitos. A
verdadeira política é aquela que
vive em função das pessoas. 

Aptare – qual a saída?

Chao – Minha bandeira hoje é
como gerar mais qualidade atra -
vés de uma organização pla -
nejada de logística de saúde. Por
isso quero promover muitos cur-
sos de atualização profissional
em serviço, baseados em centros
de especialidade, porque assim
também educamos os profis-
sionais do hospital sobre as 
demandas nas áreas mais dis-
tantes. Se o corpo clínico viven-
cia isso com seus alunos, eles
conhecem a realidade. Essa edu-
cação é uma forma de destruir as
barreiras existentes.
Hoje eu diria que sou uma voz
incômoda, mas tem que haver
alguém para fazer isso. Se nos
organizarmos de maneira cor-
reta, conseguiremos promover
muitos desses cursos. Meu 
pro blema continua sendo a
polí tica, porque ela se move se -
gun do o momento determi-
nado. Eu não sou favorável a
uma política ou outra. Meu de-
nominador são as pessoas e eu
quero dar continuidade pelas
pessoas. Não sei se esses cursos
vão continuar, porque muda a
Secretaria, mu da o comando...
Mas e as pessoas? Por isso cria -
mos o con  ceito da nuvem:
mesmo que seja para desen-
volver e garantir a conti nui -
dade com recursos pró prios,
nós vamos garantir. O exem plo
que eu quero dar é este: cada
um deveria doar um pouco do
seu expertise e talento para
manter funcionante algo que
foi bem-feito.

Aptare – Além das aulas, 
o curso prevê um período 
de três meses de suporte, 
com serviço de teleconsultoria
e segunda opinião formativa
após a conclusão. Por quê?

Chao – Eu sempre faço uma
analogia: você quer aprender a
dirigir. Eu ensino e depois dou
mais três meses de aulas práticas
de reforço. Afinal, uma coisa é
você passar na prova e tirar a
carta, outra coisa é estar seguro
para dirigir. Nós somos a parte
que vai oferecer segurança para
o aluno treinar dentro dos 18
temas. Pode ser que ele precise
de suporte em apenas quatro
tópicos – e nós trabalharemos
esses quatro tópicos. O conceito
de educação não deve ser apenas
expositivo em sala de aula. Se for
assim, basta fornecer um DVD
ao aluno e está tudo resolvido. É
preciso acompanhá-lo e cuidar
do seu impacto. Aí sim é possível
chamar de curso efetivo. Hoje
pergunta-se muito se fazer tan-
tos cursos muda alguma coisa.
Eu me faço essa mesma pergun -
ta. Se informação e curso resol -
vessem a nossa vida, seria tu do
bem mais fácil. A informação e o
conhecimento não sig nificam
automaticamente mu   dança de
atitude e promoção de qualida -
de. Então é preciso afunilar: nós
geramos uma cultura geral, de-
pois uma experiência vivencial
com especialistas para cons truir
um laço de con fiança. De pois,
com a segunda opinião forma-
tiva, o especialista se concentra
em aspectos que são significa-
tivos para o aluno.

Aptare – Esse curso é 
gratuito?

Chao – O curso é gratuito por -
que é da Secretaria. Pessoal-
mente, não gosto de coisas
gratuitas, porque as pessoas não
valorizam. Nós, seres humanos,

estamos condicionados a acre -
ditar que as coisas caras é que
são boas. Se é de graça é por que
é porcaria. Eu gostaria de fazer
assim: o curso custa R$ 1.200,00.
Se você for aprovado, tem bolsa
de 100%. Se você desistir, paga
proporcionalmente ao tempo
cursado. Se terminou todo o cur -
so e foi reprovado, recebe des -
conto de 40%. Uma pessoa só
aprende quando valoriza, por
isso a palavra gratuidade precisa
ser bem pensada. Não existe
nada gratuito, porque sempre há
alguém que paga. O aluno pre-
cisa saber disso. Nossa intenção
não é o dinheiro do aluno, mas
criar valor. Queremos que o alu -
no respeite o que o governo for -
neceu para gerar um resultado.
Tenho medo da palavra gratui -
dade, mas sou a favor de oferecer
100% de bolsa para todos os que
se comprometerem.

Aptare – Será que, ao investir
na educação à distância, não
estamos criando profissionais
tecni cistas, que não têm for-
mação no contato humano? 

Chao – É preciso dividir cada
situação. Por isso, em vez do
termo educação à distância, pre-
firo educação interativa. Na 
edu cação interativa eu quero au-
mentar a interatividade. Para
mim, não existem educação
presencial e educação à distan-
cia. Existe educação, ponto. O 
educador é o maestro. É ele
quem vai dizer qual compo-
nente educacional exige pre-
sença obrigatória e o que pode
ser feito à distância. Vou lhe dar
um exemplo: na época em que
eu estava estudando para apren-
der o ECG na fisiologia cardíaca,
acho que levei cerca de quatro
horas para entender todo o
processo. Os alunos demoram
entre seis e sete horas para en-
tender o ECG. Quando eu vou
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dar uma aula sobre o tema, eu
brinco com os alunos que vou
fazer a explicação em 30 segun-
dos. Eles dão risada. O que eu
faço é explicar em linhas gerais
o mecanismo do ECG: “Esse é o
traçado do ECG (desenhando):
coração, seus feixes nervosos, de
onde sai o impulso nervoso,
como é o traçado em cada mo-
mento, como ele pega, em que
momento e qual o formato da
contração. Portanto, em cada
região do traçado ele tem uma
tradução da localização do im-
pulso nervoso e do que ele de -
sencadeou. Acabou a aula”. Com
essa explicação como roteiro,
peço que eles entrem no site 
e leiam sobre o assunto em casa.
Com o tempo que temos em
aula, discutimos sobre as varian -
tes das derivações. Isso se cha -
ma educação interativa. É uma
forma de aprimorar a capacida -
de de comunicação para de -
senvolver mais raciocínio e
apro      fun dar uma discus são com-
portamental com o aluno.
Hoje o aluno não sabe mais fazer
cognição e reflexão, porque está
muito habituado a multimeios e
efeitos especiais. Ele não se apro-
funda. Então nas minhas aulas
faço o seguinte: minhas aulas
presenciais acontecem na quar -
ta-feira; na terça-feira envio o
roteiro dos objetivos da aula. Na
quinta-feira, o PowerPoint do
material é postado no site. O
aluno já está exposto ao tema
por três dias. Aí, para prolongar
ainda mais a exposição, dou
uma provinha de três perguntas
na sexta-feira. Com essa técnica,
já são quatro dias de exposição
temática. Isso é mais ou menos
humano? É mais ou menos efi-
ciente? É a mão do educador.
Toda a técnica do uso da tec-
nologia tem que se apoiar num
único maestro, que é o educador.
Com meus alunos de pós-gra -

dua ção, eu faço aula presencial.
As pessoas vêm, assistem à aula;
durante o intervalo tomam café,
fazem ligações, depois voltam e
assistem à aula novamente. Nin -
guém conversa. Aí eu pergunto:
o que é distância e o que é pres-
encial? A pessoa pode estar fisi-
camente presente, mas estar
desconectada do outro. O curso
termina e as pessoas não se con-
heceram. Para evitar que isso
aconteça, promovemos follow-
ups, em que as pessoas são obri-
gadas a escrever e inte ragir.
Então faço outra pergunta: o que
é aproximar as pessoas?

Aptare – O problema, então,
não é o equipamento? 

Chao – A questão não é o
equipamento, é a dinâmica de
como se faz a construção de
relacionamento. O problema
da me dicina moderna é que
ela se tor nou tecnicista demais.
Esquecemos dois componen -
tes fun damentais: o primeiro é
a cons  trução de vínculos e
relacio namentos, pois sem eles
o médico não passa de uma
máquina que produz; o se-
gundo é a educação comporta-
mental, pois não ensinamos o
que é isso e focamos na ética.
Sempre digo que, mais do que
ensinar ética, temos que ensi-
nar o comportamento correto,
porque quando fazemos isso a
ética nasce.
O erro de hoje, na minha opi -
nião, é que a ordem em que as
coisas são ensinadas está in-
vertida. Hoje se dá uma ênfase
enorme aos direitos, mas nin -
guém ensina que eles existem
porque antes há deveres e 
responsabilidades. Precisamos
ensinar de modo que o aluno
tenha a consciência de que a
garantia do direito é direta-
mente proporcional ao com-
promisso em respeitar esse

direito. Se todos fizerem a
mesma coisa, o direito resulta
no bem-estar social.
Assim, o aluno tem direito a
uma série de coisas, mas quais
são seus deveres? Tornar-se o
profissional mais completo pos-
sível, formar-se uma pessoa que
sabe respeitar as dores do outro
e não achar que o paciente é um
mero objeto de aprendizado.
Essa formação médica, que eu
considero obrigatória, é o que
eu chamo de educação compor-
tamental. Aí formamos profis-
sionais tecnicistas e vamos
co brar dele a “humanização da
medicina”. No dia em que for
necessário ensinar a humaniza-
ção é porque a educação estava
errada. Isso nem precisaria ser
ensinado. Ao terminar o curso
médico, a pessoa já deveria
estar refinada em ser humano.

Aptare – qual a diferença
entre telemedicina e
telessaúde? 

Chao – É uma questão de con-
ceituação: tudo o que leva uma
pessoa a se recuperar da doen -
ça para a saú de se chama tele -
medicina. Já as ações usadas
para garantir a manutenção do
estado de saúde são cha madas 
de telessaúde. 
Para facilitar, resolvi criar o
termo e-care, para denominar
toda a estratégia que faz a garan-
tia da saúde, com redução de
riscos e agravos. 
A tecnologia deve promover a
cadeia produtiva de saúde, que
eu dividi em três grandes seg-
mentos: e-care, ou telessaúde,
cultura e educação para pre-
venção e redução de agravo.
Não gosto da separação que
muitos fazem, dizendo que
telemedi cina é só área médica
e te lessaú de é o restante. Pre-
firo enxergar pelas pessoas. O
paciente está doente, mas que -

remos que ele volte a ter uma
vida normal e vamos atuar
para isso. Isso é teleme dicina.
Mas se o paciente tem uma
doença e queremos evitar que
ele tenha uma agudização e
evitar outros riscos, isso se
chama telessaúde.

Aptare – Se incluíssemos de
maneira mais efetiva a
telemedicina e a telessaúde,
daria para gerar um impacto
na saúde pública brasileira?

Chao – Eu enxergo a telemedi-
cina como uma caixa de res -
sonância, que pode fazer a
ressonância de coisas boas e
ruins. É preciso garantir que as
pessoas que estão fazendo essa
ressonância façam coisas boas.
Potencialmente a telemedicina e
a telessaúde podem ajudar na
situação da saúde pública bra -
sileira, mas não de uma forma
indiscriminada, porque ela pode
ser destrutiva. No momento em
que surge o primeiro confronto
nisso, acaba-se com um poten-
cial que poderia render bons re-
sultados. A teleme dicina e a
te lessaúde servem para aumen-
tar a eficiência das parcerias.
Como vamos organizar mais 
cooperação para levar mais qua -
lidade para o paciente? 
No próximo congresso de tele -
medicina estamos organizando
um concurso entre municípios
que ainda não tra balham com
telemedicina nem com te les -
saú de. A proposta é que eles en-
viem algum problema existente
no sistema de saúde local que
possa ser solucionado com a
tecnologia e o que estão dispos-
tos a fazer em contrapartida
para que essa solução aconteça.
Esse é um bom projeto, porque
não vem de cima para baixo. O
melhor projeto é quando as
pessoas ouvem a realidade para
fazer algo.
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fYi  ::  novos estudos e pesquisas

ConCentração salivar de CálCio Como
uma ferramenta para rastreio de 
osteoporose na pós-menopausa

A medição dos níveis de cálcio na

saliva pode ser uma ferramenta útil

para a triagem da osteoporose em mulheres na pós-menopausa. Um

estudo publicado em abril no International Journal of Rheumatic 

Diseases se propôs a avaliar se essas medidas têm validade no ras-

treio da osteoporose quando comparadas ao raio X de dupla ab-

sorção (densidade mineral óssea).

Para tanto, pesquisadores realizaram um estudo caso controle

com 40 mulheres que apresentavam osteoporose na pós-me -

nopausa (T de corte < -2,5) e 40 mulheres sem a doença (T de corte

> -1 de densidade óssea mineral). Amostras de saliva foram reco -

lhidas e as concentrações de cálcio foram medidas e expressas em

mg/dL. Uma análise da curva ROC foi utilizada para determinar os

melhores limiares de corte para o cálcio salivar nas mulheres

saudáveis no período pós-menopausa.

Com esses dados, os pesquisadores obtiveram o ponto de corte

de cálcio salivar, que foi de 6,1 mg/dL. A sensibilidade e a especifici-

dade, respectivamente, para identificar as mulheres com osteo-

porose foram: 67,5% (IC 95% 52,33 – 82,67) e 60% (IC 95% 44,62 –

75,38). A área sob a curva (ASC) foi de 0,678 (IC 95% 0,56 – 0,79), o

valor preditivo positivo (VPP) foi de 62,79% (IC 95% 47,74 – 77,84) e

o valor preditivo negativo (VPN), de 64,86% (IC 95% 49,27 – 80,46).

A razão de verossimilhança positiva foi de 1,688 e a razão de

verossimilhança negativa, 0,542.

Os pesquisadores concluíram que a medida das concentrações

de cálcio salivar permite discriminar entre mulheres com e sem os-

teoporose e, dessa maneira, constitui uma ferramenta útil no ras-

treio dessa doença.

diferenças de gênero relaCionadas 
à fibrilação atrial em paCientes idosos 
e hipertensos

Um estudo publicado em maio no

periódico World Journal of Cardio -

logy teve por objetivo determinar se há diferenças de gênero no perfil

epidemiológico da fibrilação atrial (FA) e caracterizar os fatores clíni-

cos, bioquímicos e terapêuticos associados com a FA.

Cada investigador recrutou os primeiros três pacientes com

idade >65 anos e diagnóstico clínico de hipertensão (monitoramento

ambulatorial da pressão arterial e eletrocardiograma foram efetua-

dos) no primeiro dia de trabalho da semana por cinco semanas e

identificou os indivíduos com FA. Uma regressão logística binária foi

realizada, incluindo todas as variáveis que foram significantes na

análise univariável, para estabelecer as variáveis que estavam asso-

ciadas com a presença de arritmia.

Um total de 1.028 pacientes foi incluído no estudo, com uma

idade média de 72,8±5,8 anos. Desses pacientes, 47,3% eram

homens, 9% eram fumantes, 27,6% eram diabéticos, 48,3% ti -

nham dislipidemia, 10,9% tinham angina e 6,5% já haviam sofrido

um infarto do miocárdio. Em relação às diferenças de gênero, os

homens apresentaram maior circunferência de cintura, menor

índice de massa corporal, menos obesidade e história mais exten-

siva de diabetes, tabagismo, doença isquêmica do coração, falên-

cia renal, doença arterial periférica e doença carotídea do que as

mulheres. Não houve diferença, no entanto, na prevalência de FA

entre homens e mulheres (11,5% contra 9,2%, respectivamente;

P= não significante). 

Em relação ao tratamento, as mulheres receberam agentes an-

tiplaquetários e diuréticos menos frequentemente, mas não houve

diferença no uso de terapias anti-hipertensivas e antitrombóticas.

Na análise multivariável, a FA na população total estudada foi asso-

ciada com idade, consumo alcoólico, presença de doença cardíaca e

diminuição da filtração glomerular. Nas mulheres, a FA foi associada

com todos os fatores incluídos na análise geral e, também, com a

presença de hipertrofia de ventrículo esquerdo. Em contraste, nos

homens, os únicos fatores de risco associados com FA foram idade,

presença de doença cardíaca e consumo alcoólico.

O estudo concluiu que, em pacientes hipertensos com mais de

65 anos de idade, há diferenças de gênero relevantes nos fatores

associados à FA.

meningites infeCCiosas em idosos: 
estudo de uma série de Casos 
em hospital de referênCia

A frequência e a gravidade das doenças infec-

ciosas aumentam com a idade, constituindo-se

importante causa de mortalidade após os 60

anos. As meningites bacterianas, por exemplo, apresentam altos

índices de letalidade nos idosos, podendo chegar a níveis próximos

de 80%. Apesar da relevância, poucos estudos sobre o perfil epide -

mio lógico das meningites infecciosas em idosos foram realizados no

Brasil. O objetivo desse estudo, publicado em janeiro na Revista da

Sociedade Brasileira de Clínica Médica, foi avaliar aspectos clínico-epi-

demiológicos das meningites infecciosas em pacientes internados

em hospital de referência no município de Goiânia.

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, de uma série de

64 casos de meningites infecciosas em pacientes com mais de 60

anos, mediante análise dos dados obtidos dos prontuários médicos

de pacientes internados no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia,

GO, no período de 2000 a 2006.

As meningites infecciosas mais prevalentes foram bacteriana

não especificada (64,02%), pneumocócica (14,06%) e viral (12,5%),

seguidas pela fúngica (4,68%), tuberculosa (3,12%) e meningocócica

(1,56%). A mortalidade geral foi elevada (35,9%). Alterações mentais

e do estado de consciência no momento do atendimento ao paciente

foram observadas em 98,4% dos casos, constituindo-se o principal
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dado semiótico para a suspeição diagnóstica. Observou-se longo

período entre o início dos sintomas e a realização do diagnóstico

(média: 6,6 dias).

O estudo demonstrou um intervalo de tempo excessivamente

longo entre o início dos sintomas de meningite e o diagnóstico, o que

pode piorar o prognóstico e aumentar a letalidade.

a relação entre Condições metabóliCas 
e a prevalênCia de doenças periodontais
entre idosos Coreanos residentes 
na zona rural

O objetivo desse estudo, publicado em

setembro no periódico Archives of Geron-

tology and Geriatrics, foi investigar a re-

lação entre a duração e o número de componentes da síndrome

metabólica e doenças periodontais entre coreanos da zona rural com

mais de 60 anos.

Esse estudo longitudinal envolveu 399 participantes que se sub-

meteram a exames regulares no Seongju-gun Public Health Center

de 2000 a 2007. Os componentes da síndrome metabólica (diabetes,

hipertensão, obesidade e hipercolesterolemia) foram avaliados a par-

tir de registros clínicos do Seongju-gun Public Health Center coleta-

dos entre 2000 e 2007. Os exames periodontais foram reunidos do

Community Periodontal Index entre 2006 e 2007. Participantes que

sofriam de diabetes, hipertensão e obesidade por períodos maiores,

bem como indivíduos com maior número de componentes da sín-

drome metabólica, tinham mais probabilidade de apresentar

doenças periodontais.

O estudo conclui que idosos coreanos residentes na zona rural

com componentes de síndrome metabólica têm necessidades de

tratamento periodontal que não são atendidas. Médicos e dentistas

devem coordenar cuidados sistêmicos e orais para essa população.

anemia em paCientes idosos: 
novo insight para uma velha doença

A anemia é uma importante preocu-

pação de saúde entre os idosos. Um ar-

tigo publicado na edição de julho do

periódico Geriatrics and Gerontology International mostrou que

nesses pacientes a anemia é geralmente suave, com níveis de hemo-

globina >10 g/dL. Ela é em geral bem tolerada, mas pode ser respon-

sável pela presença de doenças proteiformes ou atípicas. Nos idosos,

a anemia é geralmente de origem multifatorial, incluindo inflamação

crônica, doença renal crônica, deficiências nutricionais e deficiência

de ferro (aproximadamente 2/3 de todos os casos). Os casos res -

tantes permanecem de etiologia desconhecida. Nos idosos, o diag-

nóstico clássico de anemia, que é baseado no volume corpuscular

médio associado a nível baixo de hemoglobina, pode não ser preciso.

Um procedimento diagnóstico padrão predefinido deve ser seguido.

Nos casos de pacientes frágeis, todas as investigações devem ser

cuidadosamente consideradas e exames invasivos realizados quando

justificados (equilíbrio risco-benefício). Mesmo assim, a maioria dos

casos de anemia requer maior investigação e a causa deve ser iden-

tificada e tratada sempre que possível.

Custo-efetividade das intervenções 
para osteoporose para os “aChados” 
de fraturas vertebrais

As fraturas vertebrais detectadas

“ao acaso” pela radiografia de tórax

geralmente não desencadeiam o

tratamento da osteoporose em pacientes mais idosos. Num ensaio

controlado de três braços, os autores relataram que tanto as inter-

venções “direcionadas pelo médico” como as consideradas “re-

forçadas” (ativadas pelo médico e pelo paciente) aumentaram as

taxas de tratamento em mais de dez vezes (15% a 20% de aumentos

absolutos), em comparação com o tratamento usual. Um estudo

publicado na edição de fevereiro do periódico The American Journal

of Medicine se propôs a analisar a custo-efetividade dessas inter-

venções, até agora desconhecida.

Uma análise de custo-efetividade incremental dessas duas in-

tervenções comparadas com o tratamento habitual foi avaliada

através de um modelo de decisão analítica de Markov, preenchida

com dados de um ano de evolução e os custos diretos de inter-

venção provenientes do estudo clínico. Os custos foram expressos

em dólares canadenses de 2009, e a efetividade com base em

anos de vida ajustados pela qualidade (QALYs) adquiridos. A pers -

pectiva era do pagador dos cuidados da saúde; o horizonte foi

projetado para o tempo de vida; custos e benefícios foram des -

contados a 3% e foram conduzidas análises de sensibilidade de-

terminística e probabilística.

As intervenções do médico e as reforçadas custaram, respecti-

vamente, $ 34 e $ 42 por paciente. Comparado com os cuidados ha-

bituais, para cada mil pacientes expostos à intervenção médica havia

quatro fraturas a menos, oito QALYs a mais adquiridos e $ 282.000

economizados. Comparado com intervenções do médico, para cada

mil pacientes expostos a intervenções reforçadas, havia seis fraturas

a menos, seis QALYs a mais ganhos e $ 339.000 economizados.

Ambas as intervenções dominaram os cuidados habituais e foram

custo-efetivas em cerca de 80% das 10 mil simulações probabilísticas.

Embora a intervenção reforçada tenha custado $ 8 a mais por pa-

ciente, ainda assim ela dominou a intervenção médica e os cuidados

usuais, e foi a opção economicamente mais atraente.

Os autores concluíram que intervenções pragmáticas e de baixo

custo dirigidas tanto a pacientes com fraturas vertebrais detectadas

em achados radiológicos quanto a seus médicos são altamente

custo-efetivas em melhorar o tratamento da osteoporose e, na maio-

ria dos casos, também trazem uma economia de custos.
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a8a edição do Congresso paulista de Geriatria e Gerontologia
(Gerp.13) arrancou elogios dos mais de 1,7 mil participan -
tes do evento, realizado entre 26 e 28 de setembro no Centro
de Convenções Frei Caneca, em São paulo. a grande varie -

dade de temas, em aulas de formatos criativos, garantiu a presença
maciça de profissionais até o último dia, um sábado de sol e céu azul.

o evento superou em muito as expectativas, segundo a comissão
organizadora. o número de participantes foi quase o dobro do esperado
e o número de trabalhos submetidos foi recorde para um congresso re-
gional. os bons resultados colhidos pelo Gerp.13 são fruto de um ano
inteiro de muito empenho por parte da Sociedade Brasileira de Geria-
tria e Gerontologia em São paulo (SBGG-Sp). a principal preocupação?
Construir um programa que contemplasse temas atuais, inovadores e
que viesse ao encontro das necessidades dos congressistas. 

na entrevista a seguir, os geriatras renato Fabbri, presidente da
SBGG-Sp e do Gerp.13, e Maisa Kairalla, presidente da Comissão
Científica, responsáveis pela concepção e pelo desenvolvimento do
evento, contam os desafios de elaborar um congresso com real foco no
congressista e a satisfação de constatar que seu objetivo – promover o
diálogo entre todos os envolvidos no cuidado do idoso – foi atingido.

Aptare – O tema do congresso foi Educação/Ciência/Inovação.
Como se chegou a essa ideia?

Renato Fabbri – Sabemos que o envelhecimento é um fenômeno
universal e que o Brasil não foge a essa regra. o desafio é capacitar
profissionais na mesma velocidade do crescimento da população
de idosos. a inovação e a ciência impactam diretamente na quali-
dade dos cuidados com os idosos e a educação é uma tarefa perma-
nente e imprescindível. procuramos agregar esses três itens em
nossa programação central, visto que são a base para o estudo do
envelhecimento.

Aptare – A grade científica foi bastante elogiada pelos partici-
pantes, principalmente pelo equilíbrio entre temas de geriatria 
e gerontologia. Quais foram as principais dificuldades para 
construir essa grade?

Maisa Kairalla – a grade científica do Gerp.13 foi construída
norteada na prática clínica diária. Há meses pensávamos nos de-
safios da geriatria e da gerontologia e fomos colocando as ideias no
papel. as principais dificuldades foram a escolha não repetitiva dos

assuntos e a coerência entre os temas. precisávamos de temas atuais,
atraentes, com cunho científico e que fossem independentes.

Aptare – Os formatos das palestras variaram bastante: mesa-re-
donda, highlights, miniconferências, controvérsias, palestras,
updates, encontro com o professor, entre outros. De que
maneira esses diferentes formatos ajudam o congressista?

Maisa – esse questionamento é primordial para compreender a cons -
trução educacional do Gerp.13. os diversos formatos das modali-
dades das aulas ajudam muito no aprendizado dos congressistas, pois
cada um pode procurar pelo formato que mais lhe agrade: no sentido
de atualização, highlights e updates; abordagem multiprofissional,
mesas-redondas; experiência da prática clínica, encontro com profes-
sor e Carta Magna; etc. além disso, essa varie dade torna o congresso
dinâmico, intenso e diversificado.
Temos um público variado, entre alunos, graduados, pós-graduados,
várias especialidades clínicas, além da gerontologia multiprofis-
sional. o Gerp tem a obrigação de contemplar todos os níveis edu -
cacionais e atingir os objetivos de aprendizado dos congressistas.

Aptare – Uma novidade na grade foram as sessões chamadas
Carta Magna, que tinham um tom mais filosófico do que cientí-
fico. Por que criar um espaço assim dentro de um congresso?

Maisa – as Cartas Magnas foram criadas justamente para que pes-
soas com grande prática gerontológica pudessem discorrer livre-
mente a respeito de sua própria impressão e vivência sobre o assunto.
assim, os assuntos das Cartas Magnas não estão nos livros, e sim na
experiência vivida. É extremamente valioso ouvir uma experiência,
um “conselho” que possa contribuir e acrescentar ao nosso cotidiano
científico. nós, que fomos alunos, sabemos dessa necessidade.

Aptare – Quais as principais dificuldades para viabilizar um
evento desse porte? 

Fabbri – a organização de um evento assim é muito complexa.
entre as dificuldades mais significativas destacam-se a obtenção
de recursos financeiros e a disponibilidade de tempo da comissão
organizadora, que participa desde a geração do tema central até
os últimos detalhes próximo ao evento. É um trabalho exaustivo,
mas muito recompensador.

Aptare – Embora seja um congresso regional, o GERP 2013 
reuniu um grande número de profissionais, inclusive de outros
estados. A que se deve essa participação do público?

Foco no 
aprendizado
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Maisa – atribuo a três fatores: divulgação maciça com profissiona -
lização e contratação de uma empresa para ajudar na administração
do Gerp.13; realização na cidade de São paulo, em um local de fácil
acesso; e, sem dúvida, a elaboração de uma grade científica atraente.

Fabbri – o Gerp é um evento consagrado. Sua primeira edição
aconteceu em 1998. É considerado o maior evento em nosso estado
e um dos mais importantes do país. neste ano contou com 1.734
congressistas inscritos e 500 trabalhos, números expressivos para
um congresso regional. isso se deve à credibilidade do evento, desde
sua primeira edição.

Aptare – A sensação que se tem é de que o envelhecimento é a
bola da vez na saúde. Os profissionais estão acordando para o
tema?

Maisa – Sim, acredito que há alguns anos o Brasil entendeu que en-
velhecer será inevitável e que ser idoso está realmente na moda. Há
um expressivo aumento no interesse pela procura da gerontologia
de maneira ampla, mas ainda aquém do necessário para suprir as
necessidades do envelhecimento populacional do Brasil.

Aptare – Houve um apoio considerável da indústria farmacêutica
ao evento, inclusive de empresas que nunca haviam participado
de congressos médicos. A geriatria e a gerontologia se tornaram
nichos atraentes para a indústria? 

Fabbri – o envelhecimento se tornou um nicho importante para os

laboratórios. no entanto, deve-se ter o cuidado de não se comer-
cializar a “fonte da juventude” e sim, através de pesquisas e com
muito investimento, procurar alcançar o nosso grande objetivo:
manter a funcionalidade do idoso, prevenindo algumas doenças e
controlando as doenças crônico-degenerativas. Vale lembrar que
isso é feito não apenas com fármacos, mas também com o envolvi-
mento de equipe multiprofissional, que é igualmente fundamental.
a parceria com a indústria farmacêutica é muito importante. além
de nos auxiliar do ponto de vista financeiro na organização do
evento, a indústria, dentro dos padrões éticos, nos ajuda a trazer os
congressistas consagrados e a oferecer novas opções terapêuticas
para doenças mais prevalentes entre os idosos.

Aptare – O congresso atingiu as expectativas? O que esperar
para o GERP 2015?

Fabbri – o congresso superou nossas expectativas não apenas no
número de participantes e de trabalhos, mas também pela forma
como se desenvolveu nos três dias do evento.

Maisa – Ficamos extremamente felizes com os resultados e anima-
dos para continuar a crescer. o Gerp.15 será construído nos mes-
mos moldes, mas teremos uma melhor infraestrutura e opiniões de
serviços internacionais para que possamos aprender e aprimorar
ainda mais a nossa gerontologia. Temos um encontro marcado em
abril de 2015, em São paulo. aguardamos por você.

Selecionar a palestra a que vamos assistir num congresso nem
sempre é tarefa fácil. a variedade dos temas abordados deixa
a constante sensação de perda – ao optarmos por uma aula,
deixamos de participar de outra. não raro, a única coisa que

separa discussões tão ricas é uma parede.
a programação do Gerp.13 é prova de que o envelhecimento é

uma das áreas em que mais se produz conhecimento hoje. ao orga-
nizarmos a cobertura do congresso, deparamo-nos com o mesmo
dilema do congressista: como escolher diante de tantos temas impor-
tantes? e como não simplificar demais a informação?

para nos ajudar nessa tarefa, tentamos abordar tópicos que temos
poucas oportunidades de debater, e os próprios palestrantes foram
convidados a discorrer sobre eles. ao optarmos por alguns temas, in-
felizmente tivemos de abandonar outros. Mas procuramos trazer al-
guns destaques da conferência, de maneira a dar ao leitor a dimensão
das discussões do Gerp.13.

CONTROVÉRsIAs

O idoso na UTI: idade define conduta?

NÃO – Clineu de Mello Almada, professor de geriatria da Escola

Paulista de Medicina (Unifesp)

o envelhecimento populacional é um fato evidente em todo o mundo
e a expectativa de vida ao nascer vem aumentando em todos os
países. acredita-se que é muito maior a chance de vivermos cada vez
mais próximos ao nosso limite, fator de risco independente para a
mortalidade. Também, quanto mais velhos ficamos, maior é o risco
de adquirirmos doenças de caráter degenerativo, as chamadas
doenças crônico-degenerativas associadas ao processo de envelheci-
mento (aterosclerose, hipertensão arterial, diabetes, demência,

destaques do Gerp.13
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catarata, degeneração macular, osteoporose, osteoartrite etc.). 
Quando essas doenças são bem controladas e não determinam se-

quelas limitantes, elas não constituem um fator de risco importante
para a mortalidade. no entanto, ao causarem incapacidades físicas e
funcionais ao idoso, representam um impacto significativo ao risco de
morte, sugerindo que o grande trunfo em termos de saúde e qualidade
de vida na velhice é a preservação da independência funcional (man-
ter-se capaz de realizar suas atividades de vida diária sem a necessidade
da ajuda de terceiros) e da autonomia (capacidade de gerir sua vida).

as pessoas envelhecem de maneira diferente. enquanto alguns
envelhecem de maneira saudável, outros o fazem com muita vulne -
rabilidade física, portando mínima reserva funcional orgânica e com
muito mais risco de morrer. diversos estudos epidemiológicos já
demonstraram que a idade não é um fator tão impactante quanto o
declínio funcional como índice para o risco de morte. assim, estudos
com pacientes idosos em situações críticas, internados em UTis, tam-
bém demonstram que o declínio funcional pré-internação e a gravi-
dade da doença aguda são mais importantes que a idade em si para
se prever o prognóstico de vida do indivíduo. alguns estudos rela-
cionam ao prognóstico o comprometimento de algumas funções
orgânicas, como a função renal; outros relacionam o grau de infla-
mação desenvolvido pelo idoso. Todos, no entanto, relacionam o de-
clínio funcional como importante fator de risco.

idealmente, o compartilhamento das decisões em ambientes hos-
pitalares que abrangem doentes críticos deve ser feito entre os médi-
cos e a equipe de saúde que cuida do paciente (equilibrando os
componentes existentes na relação risco/benefício), os familiares en-
volvidos com a situação e, sempre que possível (particularmente no
caso dos indivíduos que têm função cognitiva viável), com o indiví-
duo em questão. a decisão nesse contexto é muito mais ampla do que
a simples avaliação da idade.

sIM – Daniel Neves Forte, coordenador da equipe de Cuidados

Paliativos do Hospital sírio-libanês

não conheço evidência científica de qualidade que apoie essa ideia.
no entanto, existem inúmeras evidências mostrando que a idade tem
impacto em desfechos relacionados à internação em UTi. ao consi -
derar tais evidências, penso que o fator idade influencia as condutas.
não é uma decisão determinística, mas, ainda assim, seu peso deve
ser considerado e não ignorado.

podemos olhar um pouco a história da UTi para entender me -
lhor essa questão. assim como a geriatria, a UTi também é uma
especiali dade relativamente recente. em nosso país, as primeiras
UTis são da década de 70. nas décadas de 70 e 80, dada a pouca
disponibilidade de leitos de UTi e as diferenças da cultura médica e
da sociedade, a maior parte dos pacientes admitidos em UTis eram
pacientes em pós-operatório de cirurgias de grande porte. naquela
época, alguns poucos estudos mostravam que pacientes idosos ti -

nham uma mortalidade na UTi mais alta que a população mais
jovem. no entanto, a melhoria dos cuidados intensivos na década
de 80 e 90 levou a uma significativa mudança desse desfecho, e os
trabalhos científicos publicados nessa ocasião mostraram que não
era a idade, mas sim a gravidade e a funcionalidade prévia os prin-
cipais responsáveis por essa maior mortalidade na UTi dos idosos.
e com o aumento da disponibilidade de leitos na UTi, a década de
90 viu os idosos serem cada vez mais frequentemente admitidos nos
leitos das UTis do Brasil e do mundo. 

no entanto, o que se viu nos anos seguintes foi que, apesar de a
idade em si ter somente um pequeno (se é que algum) impacto na
mortalidade na UTi, ela representava um consistente fator de risco,
independentemente da gravidade para a mortalidade hospitalar. ou
seja, em termos de risco, a idade pesa (muito) pouco na chance de
sair vivo da UTi. Mas pesa muito na chance de sair vivo do hospital.
e são diversos os estudos que chegaram a essa mesma conclusão, a
ponto de, no final da década de 90/início de 2000, o SapS ii e o SapS
iii (principais ferramentas para estimar o risco de mortalidade hos-
pitalar na população de pacientes críticos) incluíram em seus cálculos
probabilísticos a idade como um fator de risco independente para
mortalidade hospitalar.

Já no final da década de 90, os intensivistas perceberam que ana -
lisar mortalidade isoladamente era por demais simplista. a inter-
nação em UTi tem outros impactos além do binômio morte/vida.
Qualidade de vida pós-UTi é também um desfecho extremamente
significativo. e os estudos dessa época passaram a investigar tal
questão. nesse âmbito, as diferenças de idade novamente aparece-
ram. diversos estudos têm mostrado nestas primeiras décadas do
século XXi que a idade em si representa um fator de risco para mor-
bidade e dependência pós-UTi. e mesmo estudos envolvendo a po -
pulação de idosos previamente funcionais e lúcidos têm mostrado o
peso da idade, ao evidenciarem que essa população apresenta risco
maior de dependência funcional ou de ser institucionalizada após
uma internação na UTi, se comparada aos pacientes mais jovens. ou -
tros estudos apontam que o tempo de UTi pode ser também um im-
portante fator de risco. idosos com internações prolongadas, com
necessidade de suportes artificiais de vida por períodos superiores a
sete dias, têm, além de uma elevada mortalidade hospitalar, elevado
risco de apresentar dependência funcional caso sobrevivam.

Todas essas evidências tratam de probabilidades e riscos. assim,
acredito ser errôneo interpretar tais dados de forma determinística,
definindo condutas desta maneira. no entanto, acredito que essas
probabilidades devam exercer algum peso nos processos de decisão
que envolvem o cuidado de idosos em condições graves. acredito que
outros elementos são também importantes neste processo, como a
bio grafia, os valores e as preferências do paciente. idosos são pessoas
com muitos anos de vida e, portanto, com extensas biografias. penso
que respeitar sua história, suas formas de ver a vida, a morte e o sofri-
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mento é tão importante quanto entender o peso da idade nos desfe-
chos de uma internação em UTi. 

PAlEsTRA

Critérios de Beers: atualização
Maria Cristina G. Passarelli, professora da Disciplina de Medicina

Interna e Propedêutica da Faculdade de Medicina do ABC

eventos adversos a medicamentos constituem um grave problema de
saúde pública, especialmente na população idosa, devido a sua elevada
prevalência e alta probabilidade de complicações; no entanto, cerca de
40% são preveníveis. a seleção adequada dos medicamentos cons -
tantes da prescrição médica é considerada uma medida fundamental
na prevenção dos eventos adversos, visto que o emprego de medica-
mentos considerados inapropriados para idosos pode dobrar o risco
de hospitalizações, de óbito e de reações adversas a medicamentos. os
critérios de Beers, publicados originalmente em 1991 e atualizados em
1997 e 2003, constituem a primeira relação bem organizada de medica-
mentos cuja prescrição deveria ser evitada em pacientes idosos, devido
à sua evidência insuficiente de benefícios, ao alto risco de complicações
e à própria existência de opções terapêuticas igualmente ou menos efe-
tivas e com menos risco. Trata-se de instrumento descrito e validado,
com aplicação clínica comprovada e considerada ferramenta confiável
para prática médica, ensino, pesquisa e gestão.

devido ao surgimento constante de novos medicamentos e de
novas evidências, em 2012 foi publicada a atualização mais recente
dos critérios de Beers, para o que se revisou toda a literatura consis-
tente e relevante, de dezembro de 2001 (época em que havia findado
a revisão correspondente à atualização de 2003) até março de 2011,
tendo os panelistas correspondido a uma equipe multidisciplinar de
2 enfermeiros, 4 médicos e 5 farmacêuticos com grande experiência
no assunto e nos próprios critérios.

Segundo os critérios de Beers 2012, os medicamentos potencial-
mente inapropriados para idosos são divididos em três classes: 
- Categoria 1: medicamentos ou classes de medicamentos potencial-
mente inapropriados para idosos em geral; 
- Categoria 2: medicamentos ou classes de medicamentos potencial-
mente inapropriados para idosos portadores de determinadas
doenças ou síndromes;
- Categoria 3: medicamentos que devem ser empregados com cautela
em idosos. 

a principal novidade na nova versão dos critérios é a categoria 3,
inexistente nas versões anteriores. os medicamentos constantes dessa
classe, a princípio, seriam classificados na categoria 1, mas decidiu-se
que haveria justificativa e segurança suficientes para seu emprego cuida-
doso na população idosa. parte dos medicamentos dessa categoria cor-

responde a fármacos recentes, como o pasugrel e o dabigatran; é possível
que o surgimento futuro de novas evidências venha a modificar os con-
ceitos vigentes e as categorias desses e de outros medicamentos. a re-
lação completa dos medicamentos constantes nas três categorias pode
ser encontrada no artigo “american Geriatric Society Updated Beers Cri-
teria for potentially Medication Use in older adults” (JaGS 2012; 60:
616-31), cujo acesso é livre na internet.

o principal objetivo dos critérios de Beers é aperfeiçoar a quali-
dade do cuidado aos idosos, através da redução de sua exposição aos
medicamentos considerados potencialmente inapropriados. a So-
ciedade americana de Geriatria recomenda que seu emprego seja es-
tendido a toda a população idosa norte-americana, tanto ambulatorial
quanto institucionalizada. novas atualizações dos critérios de Beers
devem ocorrer regularmente nos próximos anos. 

MEsA-REDONDA

Quedas nos diversos ambientes: 
uma visão da prevenção e do manejo

Ambiente domiciliar
Roberta Abduch Rolim Credidio, terapeuta ocupacional

o planejamento da adequação ambiental no domicílio fundamenta-
se no conhecimento do diagnóstico do paciente, em suas alterações
clínicas e informações em relação à perspectiva de evolução do
quadro e prognóstico, além do histórico de quedas e informações a
respeito do desempenho ocupacional e rotina. 

para tal, indica-se a aplicação de uma escala de medida funcional
para avaliar o impacto da intervenção no ambiente na otimização da
capacidade funcional do indivíduo. em seguida, deve ser realizada uma
análise dos ambientes acessados pelo paciente, de maneira que se man-
tenham as características do domicílio, com o menor número de modi -
ficações possível e valorizando a utilização do ambiente a todas as
pessoas da casa. esse processo inclui os locais por onde o paciente cir-
cula, o mobiliário que ele utiliza, as rotas que interligam os ambientes
e o planejamento e a viabilização do ambiente em casos de emergência. 

após esses dados, inicia-se o processo de avaliação ambiental,
que consiste na identificação das barreiras relacionadas aos objetos
e aos dispositivos necessários para o desempenho funcional e o nível
de alcance; mobiliário; segurança/risco de acidentes; circulação/es-
paço; e pistas visuais e auditivas.

realizada essa avaliação, espera-se ter dados suficientes para o
planejamento da adequação do ambiente, a exploração de alternati-
vas de facilitadores, o uso provisório das adaptações, caso possível; a
aquisição das adaptações ou modificações ambientais; o treino da uti-
lização das mesmas e o monitoramento das adequações.
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Ambiente hospitalar
Tatiana Vieira do Couto, terapeuta ocupacional do Hospital do

servidor Público Estadual de são Paulo

Quedas são o deslocamento não intencional do corpo para um nível
inferior sem possibilidade de correção em tempo hábil. para idosos,
cair é considerado um problema de saúde pública. 

no ambiente hospitalar a possibilidade de o idoso cair é muito
maior, devido à rotina institucional e a intercorrências do ambiente
físico, bem como a fatores de agudização de doenças e medicamen-
tos, entre outros aspectos. alguns dados que corroboram para tal
afirmação estão a seguir:
- 15% a 80% dos acidentes hospitalares notificados são quedas de
pacientes;
- 2% a 17% dos pacientes vão cair enquanto estiverem hospitalizados;
- 15% a 50% das quedas em hospitais provocam lesões, sendo que de
1% a 10% serão sérias;
- 88% das quedas acontecem no quarto e usualmente quando o pa-
ciente está desacompanhado;
- 48% a 58% das quedas ocorrem durante a noite.

as consequências das quedas ocorridas no hospital podem ser:
- Fraturas (64% quadril), entorse, luxação;
- efeito cascata: imobilização no leito, acarretando o desenvolvimento
de outras afecções (respiratórias e vasculares), que podem evoluir para
complicações e até óbito;
- Medo de uma nova queda;
- diminuição da funcionalidade;
- aumento do risco de cair novamente (60% a 70% dos pacientes que
caem têm risco de cair novamente no ano subsequente).

o Hospital do Servidor público estadual de São paulo, preocu-
pado com essas questões, criou um grupo interdisciplinar para
fazer a vigilância e a prevenção de quedas no ambiente hospitalar.
esse grupo é composto por profissionais de terapia ocupacional,
fisioterapia, enfermagem, geriatria e fisiatria, e já iniciou algumas
ações, como capacitação da equipe de enfermagem acerca da ho-
mogeneização do conceito de quedas; nova ficha de notificação de
queda no ambiente hospitalar bem como seu fluxo; avaliação mul-
tidisciplinar pós-queda; protocolo de prevenção de quedas: uma
ação global; orientação institucional (banner e cartilhas); ambu-
latório de quedas, entre outros.

além disso, estamos num processo de implantação da avaliação dos
pacientes internados para identificação do grau de risco para quedas.

Como conclusão, podemos afirmar que esse tipo de acidente no
hospital deve ser evitado, contando com o apoio de toda a equipe e
com a conscientização dos pacientes e acompanhantes para que te -
nhamos uma melhor qualidade no atendimento prestado.

CONFERÊNCIA

Envelhecimento cerebral, 
memória e neuroplasticidade
Paulo Renato Canineu, professor assistente doutor da Pontifícia

Universidade Católica de são Paulo (PUC-sP)

importante histopatologista espanhol proclamou em 1928 que nenhum
novo neurônio apareceria após o período de desenvolvimento no
período intrauterino. no entanto, essa afirmação científica sempre
gerou alguma dúvida e nos últimos anos já não é tão verdadeira.

Fala-se atualmente em neuroplasticidade, que é um processo con-
tínuo em reação à atividade neuronal quando há dano e morte neu-
ronal, envolvendo remodelação estrutural e funcional de axônios,
dendritos e sinapse. pode haver inicialmente uma resposta adaptativa,
com aumento de fosforilação e desdobramento da proteína precursora
da amiloide (app) com formação de placas amiloides e emaranhados
neurofibrilares, podendo resultar numa cascata neurodegenerativa e
morte neuronal (Mesulam, 2000). aparentemente esses neurônios que
estão mais sujeitos ao acometimento são também os mais sujeitos a de-
feitos de reparação. entre as substâncias envolvidas destacam-se:
- Fator neurotrófico derivado do cérebro (BdnF)
- Fator de crescimento nervoso (nGF)
- Fator de crescimento endotelial vascular (VeGF)
- Fator de crescimento insulina-like 1 (iGF-1)
- Modulação de receptores (n-Metil-d-aspartato – nMda)

essas substâncias têm propriedades de reorganização cortical
(hipocampo e regiões frontais), de atuar na sinaptogênese, na neurogê-
nese, nas células da glia, no crescimento axonal e na angiogênese. assim,
servem de suporte para a resiliência cerebral e reserva cognitiva, funcio-
nando como uma possível proteção contra a doença de alzheimer.

Baseando-se nesses conhecimentos teóricos preexistentes, utilizei
o caso clínico de uma paciente como motivador para esta discussão. 

na ocasião (quatro anos atrás), essa paciente tinha 86 anos de
idade e uma demência mista havia vários anos com provável doença
de alzheimer, tendo sido acometida por um aVe 18 meses antes
(região hipotalâmica direita), o que fez piorar o quadro cognitivo e
comportamental. pioraram o esquecimento e o desinteresse no dia a
dia, além de ela ter ficado depressiva. Foi medicada com rivastigmina
oral e memantina, vindo à consulta com esse quadro. 

após avaliação cuidadosa, foram acertadas as doses desses dois
medicamentos e foi proposto escitalopram (20 mg diários), além de
rea bilitação cognitiva com uma terapeuta ocupacional experiente.
Havia uma expectativa de evolução: desaceleração da evolução da
demência com perda cognitiva lentificada, maior participação em
casa e na família, algum ganho funcional, melhora do humor e
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manutenção da reabilitação o maior tempo possível (sempre há a pos-
sibilidade de ser interrompida pela recusa da paciente ou porque a
família não vê grande resultado, custo, etc). no entanto, sua família
era bem consciente, investindo na paciente tanto farmacológica como
não farmacologicamente. 

Há quatro anos, além de tomar corretamente os medicamentos,
a paciente vem fazendo reabilitação cognitiva semanalmente. Suas
filhas organizaram, juntamente com a terapeuta ocupacional, um pro-
grama de atividades diárias e por várias horas, enfocando artes, arte-
sanato, orientação da realidade, celebrações familiares, serviços
domésticos, com intensa participação e cumplicidade familiar. Houve
também readequação do ambiente onde a paciente vive. 

Como resultado, essa paciente, agora com 90 anos, vem integrada
a uma atividade diária de pintura, artesanato, participação nas tarefas
domésticas e participação na vida familiar, embora o quadro demen-
cial permaneça, mas de forma desacelerada. a paciente recuperou a
vontade de viver, readquiriu os horários anteriores de levantar e
deitar, teve os hábitos alimentares normalizados em relação à dieta e
aos horários, passou a realizar várias atividades que nunca antes havia
concebido, com relutância inicial mas com aderência, capricho e
prazer. É preciso que uma das filhas esteja por perto para animá-la e
dar orientações quando necessário e uma orientação geral da tera -
peuta ocupacional, experiente em reabilitação cognitiva.

Junto com esse acompanhamento clínico, um estudo experimen-
tal realizado em ratos agiu como motivador. o estudo mostrou que
os ratos submetidos a atividades físicas e cognitivas, ao fim de alguns
meses, tinham neurogênese na região do hipocampo cinco vezes
maior que os ratos que não foram submetidos a essa mesma estimu-
lação. eles também apresentavam menor depósito de lipofuscina,
substância presente quando há destruição neuronal. Chamou a
atenção o fato de esses ratos estudados já estarem no período da meia-
idade, entrando no período de senescência. Foram utilizados métodos
que permitiram observar que os animais treinados tiveram perfor -
mance muito melhor que os que não tiveram o mesmo treinamento,
constatado através do exame histopatológico de seus cérebros.

Traçando um paralelo entre o caso clínico e o estudo experimen-
tal: a paciente recebeu nesses últimos anos estimulação global, espe-
cialmente na área cognitiva, através de treinamento progressivo e
repetitivo, além de permanente estímulo geral. na prática clínica, não
se observa, na maioria dos pacientes nessa faixa etária, essa intensi-
dade de resposta, englobando atenção, persistência, interesse e 
capacidade executiva. o envolvimento familiar não costuma, habi -
tualmente, ser tão intenso, constante e responsável, como nesse caso.
a intervenção no ambiente também propiciou esse tipo de resposta.
da mesma forma, vários pontos chamam a atenção nesse experi-
mento: ratos do sexo feminino sociabilizam-se muito melhor que os
do sexo masculino; os animais iniciaram a atividade programada em
sua meia-idade, ou seja, depois de totalmente desenvolvidos; o

período de exposição foi longo (10 meses), o que corresponde a quase
1/3 de seu período de vida; os ratos entraram no período de senescên-
cia sendo submetidos a atividade física e de aprendizado; mesmo
após as atividades terem cessado, os efeitos obtidos foram mantidos. 

pela observação do caso da paciente estudada, infere-se que “algo”
positivo aconteceu em seu cérebro e a levou a ter melhor qualidade de
vida, bem como sua família. não podemos mensurar objetivamente
muitos desses resultados, mas a pontuação da escala de depressão
Geriátrica (edG), que estava bastante alterada antes do escitalopram,
foi normalizada e houve manutenção da pontuação do pfeffer (medida
de funcionalidade). a paciente, apesar de não ter aparentemente re-
cuperado suas perdas anteriores, foi capaz de novos aprendizados e
de desfrutar deles. Sua qualidade de vida melhorou muito, seu humor
manteve-se bem mais estável e diminuiu bastante a instabilidade de
seu quadro. o tratamento conjunto instituído superou expectativas.

dessa forma, há grande interesse no desenvolvimento de inter-
venções farmacológicas e não farmacológicas que irão alterar as
mudan ças bioquímicas após a lesão, no sentido de diminuí-las. a
neuro plasticidade é uma realidade no organismo adulto e também
no envelhecimento. necessita-se conhecê-la melhor em relação aos
seus mecanismos e como ela pode ocorrer.  

CAsOs ClíNICOs INTERATIVOs

Interdição judicial e dementados: 
qual o melhor caminho?
Naira Dutra lemos, coordenadora da Especialização em Geron-

tologia da Universidade Federal de são Paulo (Unifesp)

o caso apresentado relata uma situação bastante comum, que é a
dificuldade de aceitação da família em iniciar o processo de inter-
dição judicial de um familiar com diagnóstico de demência. os de-
batedores abordaram questões como:

- Qual o momento mais indicado para a interdição?
- Quais as possibilidades de intervenção pela equipe que podem

auxiliar na condução de casos em que é evidente a dificuldade de
aceitação por parte da família?

- Qual o profissional mais indicado para abordar essa questão
com a família?

o caso colocou a plateia diante de um importante impasse. de um
lado, a preservação da suposta autonomia do paciente; de outro, a sua
proteção material. Foram discutidos os limites entre a assistência que
deve ser prestada pela família e os riscos que o idoso poderá correr se
não tiver preservados os seus bens patrimoniais. a interdição não pode
ser encarada como um ato de desamor, mas sim de proteção no mo-
mento de maior vulnerabilidade e fra gilidade dos pacientes. 
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Introdução
A osteoporose é um tema frequentemente estudado no processo do
envelhecimento, em especial no que diz respeito à sua alta prevalên-
cia em mulheres no pós-climatério. No entanto, sua íntima relação
com a sarcopenia – causas, complicações e, principalmente, trata-
mento conjunto – ainda é pouco discutida.

Também no contexto da osteoporose se encaixa a importante
questão de quedas e fraturas, que levam ao prejuízo na qualidade de
vida da população idosa e estão muitas vezes relacionadas ao au-
mento de mortalidade. Por isso, é fundamental ter conhecimento
clínico e oferecer o tratamento adequado em sua totalidade a idosos
com sistema locomotor deficiente.

Embora pareça óbvio, considerar os diversos fatores de risco de
quedas e fraturas de forma conjunta é uma tendência recente. A reu -
nião desses fatores de risco vem sendo denominada de Dysmobility
Syndrome (DS), ou Síndrome da Mobilidade Comprometida. Trata-se
de um conceito novo, que propõe uma visão do paciente num contexto
interativo das doenças, e não apenas como comorbidades coinci-
dentes. Dessa forma, a Dysmobility Syndrome é definida como o com-
prometimento severo da mobilidade causado pela concomitância de
sarcopenia, obesidade sarcopênica e osteoporose, levando ao aumento
do risco de problemas musculoesqueléticos, com quedas e fraturas.

Relação osso-músculo
O comprometimento da mobilidade, maior problema do sistema lo-
comotor de idosos, é geralmente atribuído a distúrbios articulares e à
osteoporose, doenças mais bem conhecidas tanto em relação a causas
como a tratamentos. Contudo, o surgimento de um maior número de
estudos sobre sarcopenia trouxe o questionamento quanto à sua im-
portância nas complicações referentes aos déficits de locomoção.

De acordo com a European Working Group on Sarcopenia in Older
People (EWGSOP) 2010, a sarcopenia é a perda de massa e força mus-

cular que resulta na perda de performance e capacidade física e na má
qualidade de vida. Essa perda é associada à atrofia de miofibrilas, fi-
brose e gordura intramuscular. A diminuição do número e da habili-
dade de diferenciação dessas células é uma marca do envelhecimento
do músculo e pode estar relacionada à perda de massa muscular.

A sarcopenia é causada tanto por fatores fisiológicos como por re-
sultado dos hábitos de vida de cada indivíduo. As causas fisiológicas já
diagnosticadas são alterações no tecido muscular, aumento de ativi-
dades inflamatórias, stress oxidativo, aumento de citosinas, doenças
neurodegenerativas, resistência a insulina e alterações hormonais. A
diminuição de testosterona associada à diminuição de vitamina D e a
redução de GH e do fator de crescimento (IGF-1) são alterações hormon-
ais importantes. Já em relação aos hábitos há a nutrição inadequada,
como a falta de ingestão de aminoácidos, o sedentarismo e o uso de ál-
cool e tabaco. A sarcopenia depende também de fatores étnicos: indiví-
duos negros, por exemplo, têm menor propensão a ter sarcopenia devido
à maior massa muscular definida por fatores genéticos.

Condição também diretamente relacionada ao envelhecimento,
a osteoporose se caracteriza pela diminuição da massa e da densidade
do osso, causada por alterações na microarquitetura óssea. Essa
diminuição leva à queda da resistência e ao aumento de risco de fra -
turas, que podem ser espontâneas ou causadas por pequenos im-
pactos. A qualidade e a densidade do osso são reflexos da sua
geometria, arquitetura e remodelação óssea. Os fatores mais comuns
que contribuem para o desenvolvimento da osteoporose são dife -
renças em maturação, tamanho e composição do corpo, bem como
regulação hormonal, ingestão inadequada de cálcio e vitamina D, fa-
tores genéticos, sedentarismo e consumo de tabaco e de álcool.

Há mais de uma década se demonstra a relação entre as estruturas
óssea e muscular. Leva-se sempre em consideração a íntima relação
entre elas do ponto de vista físico, com destaque para carga ou tração
muscular e consequente melhora ou piora da condição óssea, na 
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dependência de músculos com mais massa e maior força. A relação
entre ossos e músculos é clara, inclusive pela similaridade nas causas,
consequências e tratamentos. Ambas as doenças estão relacionadas
ao envelhecimento de massa e qualidade do músculo e do osso, res -
pectivamente, e prejudicam a qualidade de vida, causando invalidez,
aumento nos custos na área da saúde e mortalidade de idosos.

As causas para ambas são muito semelhantes: inflamações, déficits
hormonais ou nutricionais, toxinas e sedentarismo. Os tratamentos
são igualmente similares, tendo como base nos dois casos a ingestão
de vitamina D, proteína, cálcio e realização de atividade física, tanto
aeróbica quanto de resistência. Portanto, a melhor forma de entender
a relação entre as estruturas não é apenas física, mas principalmente
fisiológica. A deficiência de um tecido tem complicações no outro: a
falta da secreção de fatores pelo osso afeta as células do músculo, e o
mesmo ocorre na via oposta, já que a fraqueza do músculo provoca
fragilidade do osso. Mudanças que afetam células ósseas também
podem afetar células musculares e causar perda de massa muscular.
Uma dessas evidências foi publicada recentemente citando a secreção
de fatores proteicos pelo músculo (proteína beta-catenina), protegendo
o osteócito contra a apoptose induzida por glicocorticoides.

Devido às semelhanças, essas condições podem ser consideradas
alterações fisiopatológicas similares em tecidos diferentes da mesma
doença. Publicações recentes demonstram comprovada relação entre
sarcopenia e osteoporose em idosos que tiveram uma fratura de
quadril, estando também a obesidade presente nessa relação. Apesar
da maior carga, maior densidade e força do osso em obesos, a força
relativa ao peso do corpo é menor, contribuindo para a fraqueza no
sistema locomotor. A gordura intramuscular (obesidade sarcopênica)
é, inclusive, fundamental para piorar o quadro de sarcopenia, que,
por sua vez, influi na fragilidade do osso. A tendência atual, portanto,
é tratar a sarcopenia, a osteoporose e a obesidade sarcopênica como
manifestações da Dysmobility Syndrome para melhorar a abordagem
global dos problemas locomotores.

estudo sobre DS
A DS, no entanto, é uma doença nova, e suas causas, seus fatores
agravantes, o quadro resultante e o tratamento apropriado ainda
não são devidamente conhecidos. Por isso, apenas como uma
forma inicial de testar a funcionalidade da síndrome, realizou-se
recentemente um estudo cujo objetivo era comparar a prevalência
da Dysmobility Syndrome com a prevalência de sarcopenia e a re-
lação de ambas com a prevalência de quedas e fraturas na popu-
lação. Dessa forma, é possível chegar a um consenso clínico sobre
a definição da doença e tratamentos.

Para avaliar a prevalência de DS foi utilizada uma abordagem ar-
bitrária baseada em escores/pontuação. Os fatores que geraram esses
escores foram diagnóstico e histórico de osteoporose, baixa massa
magra, aumento da quantidade de tecido adiposo (obesidade sar-

copênica), históricos de quedas e fraturas no último ano, baixa veloci-
dade de marcha e pequena força de preensão palmar. Cada fator vale
1 ponto, totalizando no máximo 6 pontos. A DS foi considerada pre-
sente quando alcançada pontuação maior ou igual a 3.

O estudo envolveu 97 indivíduos caucasianos acima de 70 anos,
de ambos os sexos. A média de idade foi de 80,7 anos e do IMC foi
de 25,6 kg/m2. 

Os métodos de avaliação dos fatores foram baseados, em sua
maioria, em parâmetros convencionais. A avaliação da osteoporose,
por exemplo, utilizou a classificação da OMS que considera um 
T-score na densidade óssea menor ou igual a -2,5. Tanto para esse
exame quanto para a avaliação da massa corpórea foi utilizado a
DEXA (densitometria óssea), sendo que a massa magra foi definida
como massa dos membros/altura2 e os valores limítrofes usados foram
menor ou igual a 7,26kg/h2 e 5,45 kg/h2, em homens e mu lheres, res -
pectivamente. A força da preensão palmar foi obtida através de um
dinamômetro em que o limiar era um valor até 30 kg para os homens
ou até 20 kg para as mulheres. Já a velocidade da marcha foi definida
através de um percurso de 4 m e um corte de 1,0 m/s. Nesse caso e
na avaliação do tecido adiposo, no entanto, não há um consenso sobre
valores ideais. Por último, o histórico de quedas e fraturas foi obtido
através dos pacientes, resultando num total de 24 quedas e 30 fraturas
por fragilidade no último ano.

Os estudos de sarcopenia mostraram que sua prevalência gira em
torno de 23%, segundo o EWGSOP. Já esse estudo sobre DS apresen-
tou prevalência de 33% da população, de acordo com o diagnóstico
baseado na pontuação dos seis fatores. As quedas e fraturas repor-
tadas tiveram incidência de 30% e 36%, respectivamente, demon-
strando que são numericamente mais comuns em indivíduos com DS
do que aqueles apenas com sarcopenia, e comprovando a importância
dessa nova tendência. Contudo, os fatores e os valores utilizados são
passíveis de discussão, uma vez que a relevância dos fatores e alguns
valores foram escolhidos de forma arbitrária e devem ser mais bem
elaborados para a obtenção de um resultado mais preciso no diag-
nóstico e no tratamento da Dysmobility Syndrome.

Conclusão
O objetivo da “unificação” na abordagem das doenças é tratar o pro -
blema da mobilidade e seus riscos no paciente idoso como um todo,
e não apenas ossos e músculos danificados. Analogamente ao en-
tendimento da síndrome metabólica, em que a hipertensão arterial,
o diabetes, a obesidade e a dislipidemia em conjunto são responsáveis
por importantes alterações do aparelho circulatório, a sarcopenia, a
obesidade sarcopênica, a osteoporose e até outros fatores neurológi-
cos, vasculares e articulares comprometem o sistema locomotor.
Dessa forma, teremos maior reconhecimento clínico e adequação no
diagnóstico e tratamento para essa condição, que causa importante
prejuízo na qualidade de vida dos idosos.
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fonoaudIologIa

Introdução
Vertente mais conhecida do trabalho fonoaudiológico, o gerencia-
mento da alimentação, que compreende as funções de mastigação e
deglutição, é cada vez mais reconhecido como fator determinante na
qualidade de vida do idoso.

A deglutição é o processo pelo qual o alimento é transportado da
boca até o estômago. É bastante complexa, porque envolve uma série
de músculos e nervos que devem funcionar de forma coordenada e
rápida. Compreende três fases: oral, faríngea e esofágica. 

Durante o envelhecimento é possível encontrar, juntas ou isolada-
mente, mudanças fisiológicas que podem interferir na mastigação e
na deglutição:

- problemas de mastigação por deficiência da arcada dentária ou
por próteses inadequadas

- diminuição do volume de saliva por uso de medicações e
doenças associadas

- diminuição da força máxima da língua
- diminuição da pressão da parte oral da faringe
- redução do limiar de excitabilidade de deglutição
- presença de penetração no vestíbulo laríngeo
- diminuição dos reflexos protetivos da via aérea
- aumento da incidência de refluxo gastroesofágico

- denervação senil do esôfago
- presença de afecções associadas que comprometem a atividade

motora visceral (neuropatias, miopatias e diabetes)
- uso de medicamentos que potencialmente podem comprometer

a atividade muscular dos órgãos envolvidos na deglutição.
A disfagia é qualquer dificuldade na efetiva condução do alimento

da boca até o estômago por meio das fases inter-relacionadas, coman-
dadas por um complexo mecanismo neuromotor. Em idosos, ela é fre-
quentemente e erroneamente ignorada, sendo associada ao processo
da senescência, postergando intervenções. A detecção do risco de
disfagia é multiprofissional e pode ter como pilar a identificação de
componentes como:

• doença de base, antecedentes e comorbidades
• sinais clínicos de aspiração
• complicações pulmonares
• funcionalidade da alimentação

exames de imagem
Para uma avaliação mais precisa das causas da disfagia, o profissional
pode lançar mão de exames de imagem para concluir seu diagnóstico
clínico. Os principais exames utilizados são a videoendoscopia da
deglutição e o videodeglutograma, ou estudo dinâmico da deglutição. 
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Deglutição no idoso

• A disfagia em idosos é frequentemente e erroneamente ignorada, sendo associada ao processo da senescência,
postergando intervenções.
• O videodeglutograma tem sido apontado como o exame de maior utilidade na investigação diagnóstica da
disfagia. Quando precedido de anamnese clínica adequada, consegue caracterizar convenientemente o grau de
disfunção e, frequentemente, identificar a causa da anomalia com grande precisão. É considerado o método ob-
jetivo padrão-ouro standard, utilizado com maior frequência.
• Durante o deglutograma de idosos com doenças neurológicas utilizam-se manobras que podem melhorar a
deglutição e a proteção das vias aéreas, bem como auxiliar no processo terapêutico da disfagia. 

Take home message 
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A videoendoscopia da deglutição permite a avaliação da con-
tenção do alimento na cavidade oral, a presença de escape nasal, o
fechamento velofaríngeo, o tempo da deglutição, a presença de pe -
netração e/ou a aspiração laríngea. Com o paciente sentado, procede-
se, inicialmente, à fibronasofaringolaringoscopia e, com o aparelho
em posição de modo a visualizar a faringe e a laringe, são oferecidos
alimentos (coloridos artificialmente) com várias consistências: sóli-
dos, líquidos e pastosos. O exame é gravado para análise posterior.

O videodeglutograma tem sido apontado como o exame de maior
utilidade na investigação diagnóstica da disfagia. Tal método, quando
precedido de anamnese clínica adequada, consegue caracterizar con-
venientemente o grau de disfunção e, frequentemente, identificar a
causa da anomalia com grande precisão. É considerado o método ob-
jetivo padrão-ouro, utilizado com maior frequência. 

Além de englobar os objetivos citados na endoscopia, o
videodeglutograma realiza importante investigação da anatomia e
da fisiologia do esôfago, estômago, duodeno e jejuno. Utiliza-se um
aparelho de escopia, podendo acomodar o paciente sentado ou em
pé, em vistas anterior e lateral, e são oferecidos alimentos com meio
de contraste bário nas consistências líquida, pastosa e sólida. O meio
de contraste não é absorvido pelo organismo, a quantidade de radia -
ção é baixa e o procedimento dura dez minutos. Também é gravado
em DVD para análise posterior.

Em 2012, realizei um levantamento dos videodeglutogramas rea -
lizados no Fleury Medicina e Saúde e analisei pacientes com queixas
de tosse, engasgo, sensação de alimento parado na garganta, pneumo-
nia sem doenças de base, antecedentes e comorbidades (Quadro 1).     

Observa-se que no grupo de 40 a 59 anos as alterações da fase eso -
fágica são mais ocorrentes. No entanto, no grupo de 80 anos e mais au-
mentam as ocorrências na fase faríngea e na fase faríngea e esofágica.

As ilustrações desses achados estão na coluna ao lado. 

Disfagia neurogênica decorrente de acidente vascular encefálico,
traumatismo cranioencefálico, doença de Parkinson, demências, escle-
rose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, tumores do sistema nervoso
central, distrofias musculares, miastenia grave e polineuropatia do
doente crítico, bem como disfagia mecânica sintoma de cirurgias, feri-
mento por arma de fogo em região de cabeça e pescoço e tratamento de

radioterapia, beneficiam-se muito da avaliação por imagem da deglu-
tição para orientar a terapia fonoaudiológica e nutricional.
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Quadro 1 Fases da deglutição alterada 

faixa etária esofágica oral
alterações 

no estômago

faríngea 

e esofágica
pfaríngea

40 a 59 anos

60 a 69 anos

70 a 79 anos

80 anos e mais

Total

21 (72,4%)

14 (56%)

17 (63%)

11 (28,9%)

65 (54,62%)

6 (20,7%)

–

5 (18,5%)

12 (31,6%)

23 (19,3%)

1 (3,4%)

4 (16%)

–

1 (2,6%)

6 (5%)

–

5 (20%)

3 (11,1%)

13 (34,2%)

19 (16%)

< 0,001

0,003

< 0,001

0,007

<0,001

1 (3,4%)

2 (8%)

2 (7,4%)

1 (2,6%)

6 (5%)

Aspiração laringotraqueal – fase faríngea

Esôfago em saca-rolha ou discinesia esofágica

Divertículo de Zenker, hérnia hiatal,
refluxo gastroesofágico
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O protocolo do videodeglutograma permite a observação dos
seguintes aspectos (Bilton e Lederman, 1998):

Fase oral
• adequação do vedamento labial
• amplitude de elevação do palato mole (ajustamento incompleto do
palato contra o istmo faríngeo que impede o escape do alimento para
as fossas nasais e consequente dissipação da pressão em sentido retró-
grado para a parte nasal da faringe)
• movimentos de preparo, organização e ejeção do bolo alimentar

Fase faríngea
• amplitude e duração da elevação hioídea e laríngea (diminuição na
elevação e na duração da elevação trazem como consequência a
diminuição da expansão da transição faringoesofágica)
• retenção do meio de contraste em valéculas e recessos piriformes
• sucessivas deglutições para limpeza do meio de contraste
• abertura da transição faringoesofágica (a transição faringoesofágica é
sede do esfíncter esofágico superior; no repouso, o cricofaríngeo atua
como ramos de pinça que comprime a faringe e gera pressão elevada;
durante a deglutição, a elevação e a anteriorização da laringe em acom-
panhamento ao deslocamento do hioide fazem com que o pinçamento
se desfaça e a pressão caia a zero; a diminuição da expansão da transição
faringoesofágica dificulta o fluxo do alimento para o esôfago, aumen-
tando o risco de aspiração) 
• permeação laríngea pelo meio de contraste
• habilidade na limpeza do meio de contraste que permeou a laringe
• aspiração laringotraqueal antes da deglutição, durante a deglutição

ou após a deglutição
• tosse efetiva (tosse que consegue provocar a retirada do alimento
aspirado da via aérea)
• aspiração silenciosa (entrada de saliva ou alimento na laringe ultra-
passando o plano definido pelas pregas vocais sem tentativa de reti-
rada através da tosse)
• osteofitos afetando a deglutição (alterações degenerativas hipertró-
ficas da coluna vertebral na região anterior das vértebras cervicais
pressionando a faringe ou o 1/3 proximal do esôfago)

Fase esofágica
• esôfago de calibre, topografia, peristaltismo e esvaziamento normais
ou anormais
•  observação de sinais de hérnia hiatal ou de refluxo gastroesofágico
nas diferentes manobras
• observação de acalasia (afilamento da porção proximal do esôfago
e dificuldade de abertura da cárdia causando obstáculo ao esvazia-
mento esofágico)
• presença ou não de divertículo (projeção sacular extraluminar)
• observação de lesões estenosadas (redução da luz esofágica por al-
teração secundária da parede, como tumores, por exemplo)

Estômago
• forma, topografia e funcionalidade
• tempo de esvaziamento

Bulbo duodenal e jejuno proximal
• forma, funcionalidade e aspectos morfológicos do bulbo duodenal
e do jejuno proximal

Durante o deglutograma de idosos com doenças neurológicas,
utilizam-se manobras que podem melhorar a deglutição e a pro-
teção das vias aéreas, bem como auxiliar no processo terapêutico
da disfagia. São elas:

1. Mudanças posturais
- Cabeça para baixo: o objetivo é proteger a via aérea inferior man-
tendo o queixo inclinado durante a deglutição;
- Cabeça virada para o lado comprometido: o objetivo é isolar com-
prometimentos laterais da parede faríngea e prega vocal, favorecendo
a descida do bolo pelo lado bom ou permitindo que o fechamento da
rima glótica esteja compensado

2. Manobras voluntárias
- Deglutição de esforço: o objetivo é aumentar a força muscular das
estruturas envolvidas, otimizando o envio e a passagem do bolo para
a orofaringe. O paciente deve ser instruído a fazer força e poderá uti-
lizar qualquer apoio que viabilize empuxe corpóreo ou específico du-
rante a deglutição do bolo. Deve-se pedir ao paciente que se concentre
e exagere no momento de ejeção oral do bolo. 
- Deglutição múltipla: o objetivo é retirar o bolo alimentar retido em
cavidade oral e recessos faringeais. O paciente deve deglutir várias
vezes consecutivas o mesmo volume de bolo alimentar ingerido.
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B- Ausência de penetração laríngea após 
tratamento fonoaudiológico e melhora da
contratilidade faríngea

A - Penetração laríngea do líquido, com 
pequena mudança na contratilidade faríngea
(estase do meio de contraste)
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3. Manobra de Masako
- O objetivo é aumentar a movimentação da parede posterior da
faringe durante a deglutição. Depois que o bolo for introduzido na
cavidade oral, o paciente deve protruir a língua, o mais confortavel-
mente possível, prender entre os incisivos centrais e deglutir.

No Consenso de Nutrição e Disfagia da Sociedade Brasileira de
Geria tria e Gerontologia (2010), no quadro abaixo que descreve as
evi dências das avaliações da disfagia e do estado nutricional, a
videofluo ros copia da deglutição ou deglutograma aparece com 
evidência A (Quadro 2).

A realização do deglutograma permitirá estabelecer o grau da
disfagia pela Escala da severidade da disfagia – O’Neil:

Dieta oral normal
Nível 7: - Normal em todas as situações

- Dieta normal
- Não necessita de estratégias ou tempo extra

Nível 6:  - Com limites ou modificações funcionais – independência
- Dieta normal, deglutição funcional
- Paciente pode ter leve atraso na fase oral ou faríngea, mas 
é independente com compensações espontâneas. 

- Pode necessitar de tempo extra para ingestão da carne.
- Sem penetração e aspiração das diferentes consistências.

Dieta oral – modificada e independência
Nível 5: - Disfagia leve. Supervisão à distância; pode haver necessi-

dade de restrição de uma consistência.
- Aspiração somente de líquido fino, com reflexo de tosse efi- 
ciente efetuando-se a limpeza de via aérea
- Disfagia oral leve com redução da mastigação e/ou retenção 
oral, mas com limpeza espontânea

Nível 4: - Disfagia leve a moderada. Supervisão frequente e restrição
de uma ou duas consistências
- Resíduo na cavidade oral e limpeza sob comando
- Aspiração laringotraqueal de uma consistência com ou sem 
tosse reflexa

Nível 3: - Disfagia moderada. Dieta assistida com restrição de duas 
ou mais consistências

- Retenção moderada na cavidade oral, com limpeza sob co-
mando
- Aspiração laringotraqueal de duas consistências com ou
sem tosse reflexa

Quadro 2 Evidências da avaliação do estado nutricional e da disfagia 

Recomendações evidência localização

Avaliação clínica

de deglutição

Videofluoroscopia

da deglutição

Videoendoscopia

da deglutição

MNA®

CP

FPP

Ingestão 

adequada

Colesterol total

Pré-albumina

Protocolo de avaliação clínica

Protocolo de videofluoroscopia

Protocolo de videoendoscopia

Utilização da MAN para avaliação do

estado nutricional de idosos

Utilização da CP como indicador mais

sensível de reserva proteica em idosos

FPP como medida de força e reserva

funcional

≥ 75% ou 3/4 do volume dos alimentos

oferecidos em 24 horas

≤ 160 ml/dL é indicador de desnutrição

em idosos

Indicador de desnutrição e

inflamação/infecção

Avaliação clínica

Videofluoroscopia 

da deglutição

Videoendoscopia 

da deglutição

MNA®

Avaliação antropométrica

Avaliação antropométrica

Avaliação dietética

Avaliação bioquímica

Avaliação bioquímica

C

A

B

A

A

C

A

B

A
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Necessidade de vias alternativas de nutrição
Nível 2: - Disfagia moderada a severa. Dieta assistida com uso de

manobras facilitadoras e consistência segura
- Retenção severa do bolo alimentar na fase oral com dificul-
dade para limpeza, necessitando de múltiplos comandos
- Aspiração de duas ou mais consistências sem reflexo de
tosse ou tosse voluntária fraca
- Aspiração de uma ou mais consistências sem tosse

Nível 1: - Disfagia severa. Incapacidade para nutrição segura por via oral
- Aspiração silente com duas ou mais consistências e tosse 

voluntária ineficaz
- Inabilidade para iniciar deglutição
- Tempo da fase oral aumentado

Principal causa de morte no Brasil, o acidente vascular encefálico
(AVE) tem como complicação mais frequente a disfagia, seja em sua
fase aguda ou de recuperação: 

Outras doenças podem cursar com disfagia, como Parkinson e
Alzheimer, em suas fases moderada e avançada, sendo, portanto, um
sintoma importante a se considerar tanto na avaliação quanto no
acompanhamento.

A disfagia é um sintoma que deve ser abordado interdisciplinar-
mente por médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas e enfermeiros, uma
vez que cada profissional contribui de forma interdependente para a
melhora do paciente. A disfagia pode levar à desnutrição e à
desidratação por inadequação dietética e em razão da consistência dos
alimentos. Na tentativa de se adaptar ao sintoma, o paciente altera a
consistência dos alimentos e/ou das prepa rações acrescentando maior
quantidade de água, reduzindo, assim, o valor calórico total. 

Com a dificuldade para deglutir líquidos finos, inclusive saliva,
que requerem coordenação e controle, ocorre o aumento do risco de
pneumonia aspirativa, sendo a avaliação precoce fundamental para
minimizar ou mesmo evitar intercorrências clínicas.

A aspiração silente é um achado frequente que pode ocasionar
reduzido número de diagnósticos se forem utilizados apenas méto-
dos de baixa sensibilidade, sendo o videodeglutograma fundamen-
tal no diagnóstico. A incidência de disfagia em estudo populacional
de acompa nhamento de um ano com pacientes internados por AVE
foi de 76,5% quando avaliados clinicamente. Todavia, esse per-
centual elevou-se para 91% quando a avaliação foi realizada por
videodeglutograma.
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A: Aspiração laringotraqueal importante B: Estase do meio de contraste nas valécu-
las e recessos piriformes. Diminuição da
contratilidade faríngea

C: Consequente aspiração laringotraqueal
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ClínICa médICa

Introdução
Há mais de dez anos, o professor David H. Salomon, da Universi-
dade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), resumiu com a frase do
título a importância da avaliação geriátrica ampla (comprehensive
geriatric assessment).

Na verdade, para a maioria dos profissionais de saúde, os
primeiros contatos com um paciente idoso podem dar a impressão
de que a relação profissional-paciente e a abordagem clínica serão
muito difíceis, principalmente se ele for frágil, portador de múltiplas
doenças crônicas, de síndromes geriátricas e de incapacidades fun-
cional e  cognitiva.

A avaliação geriátrica ampla (AGA) é a resposta a essa complexi-

dade e à multiplicidade de problemas apresentados pelos idosos.
Seus princípios básicos têm mais de 60 anos, porém a forma como é
atualmente aplicada foi desenvolvida no início da década de 1970 e
foi largamente aceita, de modo que acabou sendo incorporada por
outras especialidades médicas que também têm o desafio de cuidar
de pacientes cada vez mais idosos, como a oncologia.

Ao longo de mais de 40 anos, sua eficácia foi demonstrada em
inú meros ensaios clínicos e até em metanálises, com descrição de
benefícios que incluem não só a melhora da acurácia diagnóstica
como também de desfechos clínicos, inclusive redução de mortali-
dade, menor tempo de hospitalização, melhora funcional e cognitiva
e diminuição da necessidade de transferência para uma instituição
de longa permanência para idosos (ILPI).

elisa Franco de assis Costa
Médica especialista em clínica médica e em geriatria pela Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG/AMB); mestre em
doenças infecciosas e parasitárias pelo Instituto de Patologia 
Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás; 
professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Goiás

Contato efrancoacosta@gmail.com

Avaliação geriátrica ampla (AGA):
coração e alma da geriatria

• O idoso deve ser avaliado globalmente. Seus órgãos e sistemas não podem ser vistos separadamente, assim como
a sua capacidade funcional e seus aspectos cognitivos, sociais, psicológicos e culturais nunca devem deixados para
o segundo plano.
• O objetivo da AGA é detectar as incapacidades e desvantagens e fazer o planejamento terapêutico e de reabilitação
focalizando as suas ações não só no diagnóstico e tratamento de doenças específicas, mas principalmente na
manutenção e recuperação da capacidade funcional.
• A AGA deve se tornar um procedimento padrão para o atendimento dos idosos, e a abordagem dela resultante
deve ser sempre interdisciplinar.

Take home message 

3
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por que os idosos necessitam 
de uma avaliação ampla?
O médico geriatra deve ter habilidades para abordar com segurança
os problemas clínicos complexos ocasionados por situações pouco dis-
cutidas no ensino médico habitual (multimorbidade, síndromes geriá -
tricas, fragilidade, incapacidade funcional, apresentações atípicas e
polifarmácia) e que podem ocorrer com quaisquer grupos de idosos,
embora sejam muito mais prevalentes no grupo de 80 anos e mais.

Convém definir cada uma dessas situações para que se possa
compreender melhor a complexidade de sua abordagem (Quadro 1).

A complexidade desses quadros clínicos é difícil de ser abordada
em consensos, diretrizes e protocolos, e somente avaliações e inter-
venções multidimensionais são capazes de detectar os diversos proble-
mas que contribuem para cada situação clínica apresentada pelos idosos.

O objetivo principal da AGA é detectar os idosos frágeis e em risco
de declínio da capacidade funcional e nortear a abordagem para pre-
venir, melhorar ou estabilizar essa perda.

O estado funcional do idoso depende da interação de vários fa-
tores médicos, psicológicos, sociais, ambientais e culturais. A avalia -

ção de todas essas dimensões com o objetivo de estabelecer um plano
de cuidados deve ser a mais ampla possível e estruturada para que
possa permitir o acompanhamento clínico.

A Figura 1 mostra como diversos fatores podem interagir entre si
e contribuir para o estado funcional do idoso.

aspectos históricos
Os princípios básicos da AGA surgiram há mais de 60 anos no Reino
Unido, com a médica inglesa Marjory Warren. Em 1936, ela assumiu
a chefia de um grande hospital londrino com pacientes crônicos e in-
capacitados, em sua maioria idosos. Após avaliar sistematicamente
cada um deles, iniciou a reabilitação dos pacientes em equipes mul-
tidisciplinares, possibilitando que muitos recebessem alta do hospi-
tal. Posteriormente, vários serviços geriátricos surgiram na Inglaterra
e o método de Marjory Warren passou a ser adotado por eles. 

Na década de 1970, o Department of Veteran Affairs (VA) ame -
ricano criou as primeiras Unidades de Avaliação e Manuseio Geriá -
trico (Geriatric Evaluation Units – GEM), utilizando a avaliação
geriátrica ampla para estabelecer o prognóstico e planejar o cuidado
do idoso hospitalizado através de equipes interdisciplinares. Em
1990, 75% das unidades do VA tinham o programa GEM. 

Atualmente, a AGA é amplamente difundida no mundo e apli-
cada não apenas no contexto hospitalar, mas também em instituições
de longa permanência, ambulatórios e atendimento domiciliar.

definição e objetivos da aga
A AGA é definida como um processo diagnóstico multidimensional,
frequentemente interdisciplinar, que serve para determinar as defi-
ciências ou habilidades dos pontos de vista médico, psicossocial e
funcional, com o objetivo de formular um plano terapêutico e de
acompanhamento, coordenado e integrado, a longo prazo, visando a
recuperação e/ou a manutenção da capacidade funcional. Ela faz parte
do exame clínico do idoso, especialmente do muito idoso e do frágil,
pois só a anamnese e o exame físico tradicionais não são suficientes
para um levantamento das diversas funções necessárias à vida dos
pacientes geriátricos.
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Quadro 1
Definições de condições complexas comuns na população geriátrica 

mulTImorbIdade Coexistência de três ou mais doenças crônicas.
Está associada a inúmeros desfechos desfavoráveis, como hospitaliza-
ção, institucionalização, incapacidade, piora da qualidade de vida,
maior risco de iatrogenia, mais usos dos recursos de saúde e morte.

síndromes gerIáTrICas Grupos de sinais e sintomas que ocor-
rem com mais frequência na população idosa, em especial de idosos
frágeis. Resultam não só de doenças específicas, mas também de
múltiplos e acumulativos déficits que produzem declínio funcional e
dependência. Caracterizam-se por ter múltiplas etiologias; por não
trazer risco de vida eminente, mas se associarem a maior mortalidade;
por coexistir e compartilhar fatores de risco entre si; e por causar perda
funcional e comprometer a qualidade de vida.

FragIlIdade Síndrome associada à idade, caracterizada por
fraqueza muscular, perda de peso e inatividade física, associada a di-
versos desfechos desfavoráveis. É ocasionada por alterações dos sis-
temas endócrino e imune e manifesta-se por vulnerabilidade a
estressores, diminuição da reserva funcional e dificuldades de manter
a homeostase.

InCapaCIdade FunCIonal Incapacidade para realizar as
funções necessárias para manter o autocuidado e a autonomia e a in-
dependência nas atividades físicas, mentais e sociais cotidianas.

apresenTações aTípICas Manifestações não usuais, caracte -
rizadas por sinais e sintomas que, embora não clássicos de uma
doença, trazem pistas de uma ou mais doenças que podem estar en-
volvidas no processo.

polIFarmáCIa Uso de quatro ou mais medicamentos.

Figura 1 Fatores que contribuem para o estado 
funcional do idoso (adaptado de Rosen & Reuben, 2011)

esTado 
FunCIonal

Cognitivos Médicos

Ambientais

Econômicos Espirituais

Sociais

Psicológicos

p28-34 clin medica_aptare  29/10/13  12:45  Page 37



38 aptare novembro/dezembro 2013 | janeiro 2014

Convém ressaltar que a AGA detecta as deficiências e incapaci-
dades, bem como a síndrome de fragilidade, assim como contribui
para o diagnóstico de outras síndromes geriátricas. No entanto, é im-
precisa quando realizada isolada do exame clínico tradicional, para
diagnosticar o dano ou lesão responsável por elas. 

O principal objetivo da AGA é identificar os pacientes geriátricos
de risco, especialmente os frágeis. Entretanto, ela também é impor-
tante para que se possam estabelecer o grau e a extensão da incapaci-
dade e planejar a reabilitação.

estruturas e componentes da aga
A avaliação geriátrica deve ser eficiente e completa, de modo a per-
mitir um diagnóstico funcional e a identificação dos indivíduos em
risco, e estruturada para que possa servir para acompanhamento da
evolução do paciente e para avaliação do prognóstico. Entretanto, não
pode ser extensa e deve ter custo razoável.

Inúmeros estudos têm demonstrado que ela só tem relação custo-
benefício aceitável se houver um processo de identificação dos idosos
que realmente podem se beneficiar de sua aplicação. Portanto, a AGA
é composta de três fases: a primeira consiste em testes de triagem
para detecção de idosos que se beneficiam de uma avaliação mais
ampla; a segunda é a AGA propriamente dita; e a terceira consiste na
formulação do plano terapêutico.

O uso de testes de triagem é muito útil em unidades não geriátricas,
como os serviços de ortopedia e oncologia. Já nas unidades geriátricas,
todos os pacientes devem ser submetidos a uma avaliação ampla.

Se o rastreio indicar a presença de risco ou de vulnerabilidade,
o idoso deverá ser submetido à AGA. Caso contrário, a avaliação ter-
mina, recomendando-se avaliação de rastreio periódica. A Figura 2
mostra como se deve proceder nos dois passos da AGA: triagem e
avaliação ampla.

A maioria dos testes de triagem foi desenvolvida para pacientes
oncológicos, e a maior parte dos estudos, inclusive os de validação, é
com esse grupo específico de pacientes geriátricos. Os instrumentos
de rastreio mais utilizados são:

– G8- Geriatric 8: instrumento validado com oito perguntas re-

tiradas da MiniAvaliação Nutricional (MAN) somadas a um item que
divide os idosos em três grupos etários (menos de 80 anos; entre 80
e 85 anos; e mais de 85 anos). O escore máximo é de 17 pontos, e val-
ores menores ou igual a 14 são indicativos de risco e justificam a re-
alização da AGA.

– aCGA - Abbreviated comprehensive geriatric assessment
(avaliação geriátrica ampla abreviada): composta por três questões
sobre AVD, quatro questões sobre AIVD, quatro questões do MiniExa -
me do Estado Mental (MEEM) e quatro questões da Escala de De-
pressão Geriátrica (GDS). Diferente de outros instrumentos de
tria gem, não há uma pontuação de corte, e sim recomendações, de-
pendendo das dificuldades. São elas: 

• GDS ≥ 2: completar a GDS de 15 pontos;
• uma dificuldade em AVD: completar a avaliação das AVD;
• uma dificuldade em AIVD: completar a avaliação das AIVD;
• pontuação no rastreio cognitivo ≤ 6: completar o MEEM.

– VES-13 - Vulnerable elders survey (inquérito de idosos vul-
neráveis) 13: um dos poucos que não foram validados especifica-
mente para pacientes idosos com câncer. Compõe-se de quatro
perguntas. O escore máximo é de 10 pontos, e valores maiores ou
iguais a 3 indicam vulnerabilidade, suscitando a aplicação da AGA.

Uma dificuldade que se apresenta é que a maior parte dos instru-
mentos de triagem utilizados não é validada e/ou adaptada ao nosso
meio. Apenas o VES-13 teve sua adaptação transcultural recentemente
publicada no Brasil, e o instrumento ainda está em fase de validação.

Mesmo entre os pacientes idosos com câncer, uma revisão sis-
temática recentemente publicada comparou diversos instrumentos
de triagem e demonstrou que o G8 é um dos que têm melhor sensi-
bilidade, porém com valor preditivo negativo e especificidade baixos.
Os autores recomendam que todos os idosos com doença oncológica
sejam submetidos à AGA, já que os instrumentos de triagem têm pe-
queno poder de discriminação entre frágeis e não frágeis.

A avaliação geriátrica ampla tem uma estrutura muito variável.
Seus componentes e os instrumentos de avaliação utilizados podem
ser diferentes dependendo da equipe que a aplica, se especializada
ou não, e do local onde é realizada, se em hospital, ILPI, pronto-so-
corro ou ambulatório.

Apesar da diversidade, ela tem características próprias e cons -
tantes, como o fato de ser sempre multidimensional e utilizar instru-
mentos padronizados (escalas e testes) para quantificar a capacidade
funcional e avaliar parâmetros psicológicos e sociais que interferem
na saúde do idoso.

Os conceitos básicos e os parâmetros utilizados atualmente na AGA
evoluíram ao longo de mais de 40 anos, incorporando elementos do
exame clínico tradicional, da avaliação realizada por assistentes sociais,
da avaliação funcional realizada pelos especialistas em reabilitação, da
avaliação nutricional e dos métodos de avaliação neuropsicológica
(Figura 3). Ao incorporar os métodos de diversas disciplinas em uma
avaliação única e compacta, os geriatras e gerontólogos criaram um
meio prático e objetivo de “ver o idoso como um todo”.

Figura 2 Passos para a aplicação da AGA

Idoso

Teste de
rastreio

Normal

Reavaliar periodicamente

Anormal

Avaliação Geriátrica Ampla (AGA)
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Pode-se dividir a AGA em dimensões, e cada uma delas contém
vários parâmetros a serem avaliados. Uma avaliação completa deve
conter pelo menos as quatro grandes dimensões que englobam a ca-
pacidade funcional, as condições médicas, o funcionamento social e
a saúde mental (Figura 3). 

Cada um desses parâmetros pode ser avaliado por inúmeros
testes, questionários ou escalas. A escolha dos instrumentos a serem
utilizados deve ser baseada no nível de atenção de saúde, no local de
atendimento, no tipo de atendimento (na urgência demandam-se
testes mais abreviados), na disponibilidade local, na validação e na
expertise da equipe (Quadro 2).

Figura 3 Dimensões e parâmetros avaliados na AGA

a. esTado FunCIonal

d. FunCIonamenTo soCIal

b. CondIções médICasC. saúde menTal 
(CognIçÃo e humor)

1. Equilíbrio e mobilidade
2. Atividades da Vida Diária (AVD)
3. Atividades Instrumentais da
Vida Diária (AIVD)

4. Lista ou mapa de problemas
5. Comorbidades
6. Gravidade das doenças
7. Inventário de medicamentos
8. Deficiências sensoriais
9. Avaliação nutricional

12. Disponibilidade e adequação
de suporte familiar e social
13. Condições ambientais

10. Função cognitiva
11. Rastreio para depressão

Quadro 2
Parâmetros e instrumentos de avaliação usados na AGA

Equilíbrio e mobilidade

Função cognitiva

Deficiências sensoriais – Avaliação auditiva

Deficiências sensoriais – Avaliação visual

Sintomas depressivos

Suporte familiar e social

Condições ambientais

Capacidade funcional – Atividades da Vida Diária (AVD) 

Capacidade funcional – Atividades 
Instrumentais da Vida Diária (AIVD)

Estado e risco nutricionais

POMA (Performance Oriented Mobility Assessment) POMA-Brasil
Teste do “Levantar e Andar” - Get Up And Go Test (GUG) – que pode ser cronometrado: 
Timed Get Up and Go Test (TGUG)
Avaliação da velocidade da marcha

MiniExame do Estado Mental de Folstein (MEEM)
Questionário Resumido do Estado Mental de Pfeiffer
Teste do relógio
Fluência verbal

Teste do sussurro
Questionário de Handicap Auditivo para Idosos (Hearing-Handicap Inventory for the Elderly)

Teste de Snellen binocular

Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage

Apgar da Família e de Amigos (Family and Friends Apgar)
Mapa Mínimo de Relação do Idoso (MMRI)

“Checklist” para avaliar a segurança no ambiente domiciliar 
e dos espaços coletivos e urbanos

Escala de Barthel
Índice de Katz
Escala de Lawton
Medida de Independência Funcional (MIF)

Escala de Lawton
Questionário das Atividades Funcionais de Pfeffer
Medida de Independência Funcional (MIF)

Medidas antropométricas: peso, altura, circunferência da panturrilha, 
circunferência abdominal, Índice de Massa Corporal (IMC)
MiniAvaliação Nutricional (MAN)
MAN forma abreviada

parâmeTros InsTrumenTos de aValIaçÃo

a

bC

d
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eficácia da aga e evidências científicas
As evidências têm demostrado que a AGA só é eficaz para a detecção
de idosos de risco e para o planejamento de intervenções se (1) hou-
ver um processo de identificação dos idosos que realmente podem se
beneficiar de sua aplicação, (2) a avaliação resultar em um plano de
cuidado, e (3) esse plano de cuidado for implementado preferencial-
mente por equipe interdisciplinar.

Podem se beneficiar com a AGA os idosos frágeis, com incapaci-
dade funcional, portadores de multimorbidades, portadores de sín-
dromes geriátricas, portadores de neoplasias malignas, portadores de
insuficiência cardíaca ou de outras insuficiências orgânicas; e hospi-
talizados com doenças agudas.

A clássica metanálise publicada em 1993 por Stuck e colabo-
radores incluiu 28 estudos controlados, perfazendo um total de 10
mil pacientes, e demonstrou a importância estatística e clínica da
maioria dos benefícios encontrados nesses estudos, como redução do

risco de morte, aumento das chances de voltar a residir na comu-
nidade, redução das readmissões hospitalares, além de maiores
chances de melhora cognitiva e funcional.

Mais recentemente, uma revisão sistemática e metanálise publi-
cada por Ellis e colaboradores na Biblioteca Cochrane e no British
Medical Journal comparou o uso da AGA com o cuidado tradicional
em idosos admitidos em hospitais. Foram avaliados 10.315 partici-
pantes em 22 ensaios clínicos randomizados realizados em seis
países. A conclusão dos autores foi que a avaliação por meio da AGA
aumenta a possibilidade de os idosos estarem vivos e em seu próprio
domicílio 12 meses depois da internação.

As implicações clínicas desses estudos são claras e demonstram
que a AGA deve se tornar um procedimento padrão para o atendi-
mento dos idosos, não só porque ela contribui para a redução da mor-
talidade, mas porque reduz custos, readmissões hospitalares e
admissões em instituições de longa permanência.
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aproximando o profissional clínico 
da geriatria e da gerontologia

Para acessar as edições anteriores, visite:
www.dinamoeditora.com.br
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SBgg lança novo Site 
deStinado à população  

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
lançou no fim de agosto um portal voltado para o
público leigo, com informações sobre longevidade,
envelhecimento saudável, qualidade de vida e políti-
cas públicas da terceira idade.

O site permite ao internauta ter acesso a livros,
manuais e vídeos explicativos sobre diferentes temas
e acompanhar o calendário de eventos e palestras
sobre envelhecimento ativo. Um dos destaques do
novo portal é a seção “ABC da Geriatria e Gerontolo-
gia”, uma espécie de glossário de termos e explicações
sobre doenças que acometem a população idosa.

Para conhecer, acesse:www.sbgg.org.br/publico.
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em movimento  ::  ideias e recursos para o paciente e o cuidador

A Secretaria de Estado da Saú -
de de São Paulo implantou no
final de agosto um mo delo iné -
dito de hospitais especializados
em cuidados prolongados. O in-
tuito é oferecer me lhores condi -

ções para recuperação de pacientes e liberar leitos de internação
em hospitais gerais.

Inicialmente o modelo de atendimento será disponibilizado
nas Santas Casas de Ipuã e Pedregulho, na região de Franca, que
foram adaptadas para receber pacientes que precisam de cuida-
dos mais especializados. São 42 leitos, no total, dos quais 22 em
Pedregulho e 20 em Ipuã. Até o segundo semestre de 2014 ou -
tras quatro unidades serão revitalizadas nas regiões de Araçatuba,
Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto, totalizando
160 leitos. As Unidades de Cuidados Prolongados serão insta -
ladas em hospitais de pequeno porte, com cerca de 50 leitos.

O projeto das Unidades de Cuidados Prolongados é pioneiro
no Brasil, oferecendo aos pacientes convalescentes até 60 dias
de internação com reabilitação física, nos casos em que a recu-
peração é demorada e requer atenção especial antes do retorno
do paciente ao seu município ou ao tratamento na rede básica.

Sp inaugura hoSpitaiS 
de cuidadoS prolongadoS

Smartphone para terceira idade

A empresa japonesa do setor de eletrônica Fujitsu se prepara para oferecer smartphones a uma nova

faixa etária: a dos consumidores mais velhos, que, segundo a companhia, nem sempre são atendidos

de maneira adequada por produtos como o iPhone, da Apple, e o Galaxy, da Samsung.

Em parceria com a Orange, antiga France Telecom, a Fujitsu começou a vender na França um smart-

phone que usa uma tecnologia conhecida como Raku-Raku, ou “fácil-fácil”. O novo aparelho Raku-Raku

Fujitsu Stylistic S01 tem tela sensível ao toque e oferece acesso à internet, mas vem com botões maiores

e outras características dirigidas a usuários mais velhos. Entre elas estão um sistema de discagem que exige uma pressão mais

firme na tela, evitando que o número errado seja contactado; uma tela mais brilhante que de smartphones comuns, para facilitar

a leitura debaixo de sol direto; e dispositivos de segurança, como um botão que envia um torpedo a algum amigo ou membro da

família com coordenadas do GPS em caso de emergência.

Fonte: The New York Times
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cartilha de 
cuidadoS paliativoS

Muita gente
ainda acredita
que os cuida-
dos paliativos
só se aplicam
quando não
há nada mais a
ser feito pelo

paciente. Essa noção, no entanto, não poderia
estar mais distante da realidade: qualquer um
que tenha uma doença que ameaça a vida pode
receber esse tipo de cuidado, que olha o pa-
ciente de maneira integral.

A cartilha Cuidar na Essência – Uma Con-
versa sobre Cuidados Paliativos, uma ini-
ciativa da Academia Nacional de Cuida-
dos Paliativos e da Dínamo Editora, foi 
cria da para desfazer esse e outros mitos. Com
texto e diagramação cuidadosos, a publicação
traz informações básicas sobre cuidados
paliativos numa linguagem simples e aces -
sível. O objetivo é que pacientes e familiares
entendam os cuidados paliativos como um
aliado no enfrentamento de uma doença que
ameaça a vida. 

A publicação, com tiragem inicial de 
7 mil exemplares, foi lançada em outubro,
por ocasião do VI Congresso Internacional
de Cuidados Paliativos, em Porto de Gali -
nhas (PE). Entre os patrocinadores da car-
tilha estão Casa do Cuidar, Hospital Paulis-
tano, Hospital Premier, Hospital Sírio-Liba -
nês e Instituto Paliar.

Para acessar a cartilha, visite: www.
dinamoeditora.com.br.

nova cara da terceira idade

O movimento nova cara da terceira idade deu

um primeiro e importante passo para mudar a

percepção da figura do idoso na sociedade:

lançou no Dia Internacional do Idoso (1/10) o

novo símbolo que representa as pessoas com

mais de 60 anos na sinalização de vagas, filas e

assentos preferenciais para esse público.

O senhor curvado, com bengala, que pas -

sa a sensação de fragilidade, foi substituído por um homem com a pos-

tura corrigida, em movimento e sem bengala. O algarismo 60+ entra

como principal elemento de representação da figura do idoso.

A agência Garage foi a responsável pela campanha, que pediu su -

gestões aos internautas. Foram recebidas 1,5 mil ideias e criados três

pictogramas, que foram votados pelo público. O símbolo vencedor

deve estrear em breve em agências do Banco do Brasil e poderá ser

adotado por qualquer estabelecimento.

iamSpe lança manual 
para prevenir deSreSpeito 
e violência contra idoSoS 

O instituto de assistência mé dica ao Servi-

dor público esta dual (Iamspe) lançou no Dia

Internacional do Idoso (1/10) o Manual de Se-

gurança e Direitos da Pessoa Idosa, com

tiragem inicial de 300 mil exemplares. A car-

tilha reúne esclarecimentos para prevenir o

desrespeito e a violência contra os idosos e dá

dicas de como lidar com situações de risco. 

“O manual servirá para conscientizar os idosos de seus direitos

e da luta pelo respeito e qualidade de vida”, afirma Diva Leonor

Corrêa Monteiro, uma das idealizadoras da cartilha. O Iamspe res -

ponde pelo atendimento de 10% da população idosa do estado de

São Paulo, e quase 60% dos pacientes internados no HSPE têm 60

anos ou mais.

para acessar a cartilha, visite: www.iamspe.sp.gov.br/images/

CartilhasManuais/manual-segurana-direitos-pessoa-idosa.pdf.
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diferençA

ODia Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa
Idosa foi celebrado em 15 de junho. Instituída pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Inter-
nacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, em

2006, a data serve para sensibilizar a sociedade civil na luta contra
as diversas formas de violência contra esse público.

As estatísticas divulgadas pela Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, no módulo temático sobre idosos no
Disque Direitos Humanos (Disque 100), revelam que de janeiro a no-
vembro de 2011 foram registradas 7.160 denúncias de violência con-
tra a pessoa idosa. Entre janeiro e novembro de 2012 esse número
triplicou, chegando a 21.400 denúncias. Péssima notícia, certo?

Depende. O número poderia, realmente, significar o crescimento
de casos de violência. Por outro lado, serviria também para indicar
uma maior consciência da sociedade sobre o problema, que estaria
sendo mais repassado às autoridades. “É muito difícil dizer, mas acho
que os casos estão sendo mais reportados. As pessoas estão mais preo -
cupadas, olhando mais para isso”, explica Flávia Campora, médica
geria tra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni -
versidade de São Paulo. 

Isso também pode ter uma relação direta com o crescimento
dessa população, que no Brasil aconteceu mais rápido do que em ou -
tros países, especialmente os desenvolvidos. “A adaptação a esse
evento é imposta, não acontece naturalmente. O aumento da popu-
lação idosa e a maneira rápida como isso aconteceu devem ter relação
com esse aumento”, explica Flávia.

Segundo a médica clínica Diva Leonor Monteiro, organizadora do
Manual de Segurança e Direitos da Pessoa Idosa do Instituto de Assistên-
cia Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), estudos mostram que
antes a violência contra idosos era velada, algo que a família empurrava
para debaixo do tapete. O Estatuto do Idoso lançou uma série de

questões e acabou destacando esse tema. “Quando se chama a atenção
para o assunto, algumas pessoas querem ajudar e denunciam. Houve
aumento de notificação de algo que provavelmente já existia”, diz.

O Estatuto do Idoso realmente é uma ferramenta importante para
combater esse tipo de violência. No entanto, em dez anos de existên-
cia, os dados sobre a violência contra a pessoa idosa ainda não são
assertivos. “Fazemos algumas relações, mas não sabemos exatamente
o que acontece. É importante analisar e trabalhar esses dados como
informações para ajudar no direcionamento de políticas públicas”,
afirma o professor Eliazer Rodella, inspetor-comandante da Guarda
Civil Metropolitana de São Paulo (GCM) e um dos organizadores do
Manual de Segurança do Iamspe. 

Subnotificação
Uma questão que deve ser considerada é a subnotificação. Muitos
idosos não querem denunciar o próprio filho. Alguns até contam o
que acontece, mas não têm coragem para ir a uma unidade policial
fazer a denúncia e, muitas vezes, acabam vivendo com a situação de
violência para não perder o convívio e a relação familiar. 

Segundo estudos, 70% das agressões e das violências sofridas pelos
idosos não constam das estatísticas. “Temos poucos estudos que mos -
tram dados significativos em relação a esta realidade. Os dados ainda
são subnotificados e não apresentam o retrato desta questão”, afirmam
Vanessa Alves da Silva, assistente social, e Andréia Cristiane Magalhães,
coordenadora do Serviço Social do Centro de Referência da Zona Norte
de São Paulo (CRI Norte), ambulatório de atenção secundária do Sistema
Único de Saúde (SUS) especializado na atenção à saúde do idoso. 

Os motivos para a subnotificação são vários. Desde a vergonha
do idoso pela falta de apoio de sua própria família até a própria de-
pendência para a realização de suas atividades diárias. Além disso,
em alguns casos o agressor pode sofrer pena de prisão. “A família não

contra idosos
A violência física é apenas uma das formas de agressão sofridas por idosos.

Profissionais da saúde precisam estar atentos para perceber e notificar os

casos  Por Sergio Azman

VIOLÊNCIA
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quer ver o filho preso, muitas vezes quer dar um susto, mas a legis-
lação tem de ser aplicada. Por isso é importante o trabalho da assis -
tência social. A questão penal deve ser a última e não a primeira
al ternativa a ser aplicada”, afirma Eliazer. 

Diferentemente do que acontece com as crianças – para as quais
foram criadas creches e redes de apoio para avaliar a relação com a
família e tentar sua reinserção –, isso ainda não acontece de forma
organizada para o idoso. “A população tem onde denunciar, mas para
onde vai essa população em caso de penalidade? Sozinho em sua casa
o idoso não pode ficar. Quem vai cuidar?”, questiona.

Realmente, muitos idosos têm um familiar que é seu cuidador
único. No caso da prisão do agressor, como fica a situação do idoso
em casa? Existem casas de abrigo para idosos, mas algumas ainda
estão longe de oferecer a qualidade de vida necessária. “O estado
ainda tem de avançar muito nesse sentido. Mas, se não enfrentarmos
o problema, nunca chegaremos a uma solução”, diz Eliazer.  

Cada casa, um caso
Antes da punição, no entanto, é preciso avaliar cada casa e cada si -
tuação. O idoso muitas vezes tem um temperamento difícil, não aceita
novidade. E violência gera violência. Uma pessoa que foi violenta du-
rante toda a vida também envelhece. 

Alguns idosos foram agressivos com seus filhos e recebem essa
agressividade de volta. Não se justifica, mas é algo que acontece.
“Nesses casos o médico pode ajudar com orientação, com medicação
para controlar os sintomas da agressividade”, afirma Flávia.

O senso comum diz que o agressor é a pior pessoa do mundo,
certo? Nem sempre. Grande parte tem o seguinte perfil: é cuidador
único há mais de dois anos, alterou toda a sua rotina, não trabalha,
não tem lazer e se dedica exclusivamente ao cuidado do idoso. Sofre
transtornos por cansaço, sente-se impotente perante a situação crítica
do idoso, muitas vezes tem alterações emocionais evidentes, ligadas
ao abuso de álcool e outros vícios. Outras características muito obser-
vadas são a dependência financeira do cuidador por parte do idoso e
a falta de capacitação para exercer os cuidados. “É um perfil muito
complicado. Alguns precisam ser enquadrados na Justiça. Outros pre-
cisam de tratamento”, explica Diva.

Algumas vezes, a falta de cuidado acontece pela falta de conhe -
cimento. O cuidador não sabe o que fazer, não entende que um pa-
ciente com Alzheimer, por exemplo, pode ficar agressivo não por ser
mal-educado, mas por uma característica da doença. “Existe muita
falta de conhecimento e acho que esse seria um caminho bem inte -
ressante para diminuir a violência”, diz Flávia.

Por isso, é preciso avaliar também a situação do cuidador. Claro
que existem cuidadores violentos e aproveitadores. Muitas vezes, eles
querem mesmo é o dinheiro da pessoa idosa e tentam de qualquer
forma conseguir seus bens. Mas um cuidador único pode estar estres-
sado, cansado, e precisa ser abordado sob esse ponto de vista. Para
Diva, cada lar tem uma história diferente e por isso é importante ter
uma avaliação criteriosa. “Eu não vou punir alguém que está cansado
e é o único cuidador da pessoa. Não faz sentido”, diz.

Além do estudo de caso, ela defende a transmissão de conheci-
mento para esse cuidador, que muitas vezes teve de abandonar suas
atividades e se viu na função do dia para a noite. “Acredito que um
curso de cuidador, com orientações de cuidados ao idoso e dicas para
ajudar em suas atividades diárias, pode ajudar”, sugere. 

Tipos de violência
A violência contra o idoso não é assunto novo. O problema foi iden-

tificado por gerontólogos britânicos em meados da década de 70, e a
primeira menção ao tema foi o artigo publicado no mesmo ano “Granny
battered” (Espancamento de avós – Baker, 1975, Burston 1975).

Se no artigo de Baker a agressão física era o centro da discussão,
hoje a violência assume outras formas. Além de mostrar um aumento
de denúncias, os números divulgados do Disque 100 também reve-
lam uma mudança no tipo de violência. Entre os atendimentos a
idosos, as principais denúncias no ano passado foram negligência,
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violência psicológica, abuso financeiro, econômico e violência patri-
monial. Violência física era a última opção listada nesse ranking. “O
que nós vemos é uma mudança no padrão. Existe um aumento do
que chamamos de abuso ou violência psicológica e financeira, com
diminuição da violência física”, explica Flávia. 

Vânia Herédia, presidente do departamento de Gerontologia da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do
Sul (SBGG-RS) e uma das autoras do livro Violência Contra a Pessoa
Idosa: Reflexões sobre a Família, o Estado e a Sociedade (editora Letra
& Vida, 2012), explica que a violência pode se manifestar nas formas
mais diversas. Entre elas, as agressões físicas, mentais, psicológicas,
sexuais, financeiras. “Pode também se apresentar sob a forma de
maus-tratos, negligência e abandono. Todas as formas ferem os
idosos, que em muitas situações não conseguem se defender por
causa da fragilidade em que se encontram”, diz. 

Segundo ela, os profissionais se deparam com barreiras para iden-
tificar algumas situações de violência devido à naturalização do fenô-
meno e ao silêncio do idoso agredido. A violência física, a psicológica
e a sexual são as formas mais evidentes. No entanto, os profissionais
devem estar atentos a outros tipos, como violência financeira, insti-
tucional, abandono, negligência e autonegligência. “O acolhimento e
a escuta qualificada são instrumentos para identificar possíveis situa -
ções de violência e direcionar a intervenção profissional para notifi-
cação dos casos e visibilidade junto à rede de atendimento que
promova a proteção social da vítima”, afirma Vânia.

no consultório 
Uma boa conversa sempre ajuda, é claro. Mas o problema é que a
maioria dos médicos não foi treinada para isso. É preciso considerar
uma abordagem ampla, que vá além de sinais e sintomas clínicos.
Não existe um questionário padrão estabelecido, mas alguns estudos
estão sendo realizados nesse sentido. Um deles propõe a equivalência
transcultural do Caregiver Abuse Screen (Case), instrumento conce-
bido por Reis & Nahmiash e desenvolvido no Canadá. O Case contém
perguntas sobre situações que se referem a dimensões de violência
física, psicossocial, financeira e negligência, sem questionar direta-
mente sobre comportamentos ou atos violentos.  

Enquanto não são definidos os métodos de avaliação, existem al-
guns sinais que podem ser percebidos pelos médicos. Como identi-
ficar uma eventual negligência com os próprios cuidados, ou seja,
examinar se o paciente chega com roupas sujas, desproporcionais ou
até cheirando mal. Também é preciso observar se o idoso tem dificul-
dades de se comunicar, se apresenta sinais de depressão ou alterações
do sono, apetite, irritabilidade, agressividade, sentimento de culpa,
solidão, desamparo. “Muitos sofrem de isolamento social, tentam o
suicídio, começam a beber, abusar de drogas ilícitas e de medicamen-
tos como tranquilizantes, narcóticos, opioides”, alerta Diva.

Também é importante atentar para o comportamento do
cuidador. Às vezes, ele e o paciente têm duas versões diferentes sobre
lesões ou outras questões, ou o cuidador não sabe informar sobre a
doença que essa pessoa tem – apesar de acompanhá-lo sempre às con-

sultas. “Dá para ver quando o cuidador é muito ansioso, não quer que
a pessoa fale muito porque, quando o médico pergunta se o paciente
está bem, o idoso olha para o cuidador como se estivesse pedindo li-
cença para falar”, revela. A falta constante em consultas e exames tam-
bém pode ser um indicativo de que algo não vai bem – isso sem falar
nos casos em que a equipe médica, parentes e amigos são impedidos
de realizar visitas. “Eles também dependem da renda do idoso e recla-
mam que os medicamentos são muito caros, que não podem comprar.
Esse é o perfil que os profissionais de saúde têm de identificar no lar
onde está acontecendo a violência contra a pessoa idosa”, alerta Diva.

notificação compulsória
Nem todos os profissionais da saúde estão atentos a esses sinais.
Muitos acham que isso é um problema da família, que não devem se
intrometer. No entanto, segundo o Estatuto do Idoso, o profissional
de saúde deve realizar a notificação compulsória de maus-tratos ou
qualquer tipo de violência que ele perceba em uma consulta. Caso
não denuncie, pode ser enquadrado no artigo 57 do Estatuto e ter de
pagar uma multa cujo valor dobra em caso de reincidência.

“Os procedimentos da notificação precisam ser mais bem estuda-
dos. É um momento importante para pensarmos sobre isso. Como
garantir o encaminhamento das notificações? Eu defendo a existência
de um procedimento operacional padrão. O hospital deve notificar as
autoridades – o policial, o Ministério Público, os Conselhos municipal,
estadual e federal do idoso – para que haja acompanhamento. Muitas
vezes, é mais um problema social do que um crime”, ressalta Eliazer.  

46 Aptare novembro/dezembro 2013 | janeiro 2014

Como denunCiAr

Todas as autoridades policiais podem receber denúncias

de violência e maus-tratos em idosos. Mas existem alguns

locais específicos para realizar as denúncias.

Profissionais da saúde

Verificar o procedimento adotado pela instituição em que

trabalha e/ou notificar o Ministério Público. 

População

• Disque Denúncia – Crimes, abandono, maus tratos: 181

• Disque Direitos Humanos: 100

• Delegacias de Proteção à Pessoa Idosa

• Conselhos Municipal, Estadual e Federal da Pessoa Idosa

• Ministério Público
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

teste neuropsiCoLógiCo 
Computadorizado 

Foi lançado pela Me -
dical Técnica Bra sil
um teste neuropsico -
lógico computado ri -
za do para o rastreio
do comprometimen to
cognitivo leve (CCL),

consi derado um estado transicional entre o enve -
lhecimento normal e o desenvolvimento de demências.
O teste foi originalmente desenvolvido nos EUA, e a ver-
são brasileira foi adaptada e validada pelo Instituto 
de Psiquiatria da USP ao longo de três anos. A bateria
avalia memória, funções executivas e aspectos de lin-
guagem através de testes como desenho do relógio,
nomeação de imagem, stroop, pareamento de fi guras 
e palavras, entre outros.

As instruções são auditivas e visuais, dispensando
a presença do médico durante a aplicação, que dura em
torno de 30 minutos. Os pacientes não precisam ter
conhecimentos de informática. No final, é enviado ao
médico um relatório com a probabilidade do diagnós-
tico de CCL.

Hidratação para peLe seniL 

O laboratório ISDIN
acaba de ampliar a
linha Ureadin® no
Brasil. O Ureadin Rx®
10, com Ureia Isdin®
a 10% + Dexpantenol,
para hidratação pro-
funda da pele corpo-
ral, ajuda a diminuir o
prurido, um dos sin-
tomas da pele seca.

Outros sintomas incluem ausência de brilho, rugosi-
dade e descamação. 

O produto, indicado especialmente para pacientes
com pele senil, vem num frasco de 400 ml com válvula
pump, que facilita o uso diário e a aplicação.

Lançamento da franquia 
CardiometabóLiCa 

O Aché Laboratórios acaba de lançar Cipide, medicamento para tratamento de dis-
lipidemias e hipertrigliceridemia. Trata-se de um ciprofibrato, antilipêmico indicado
em casos de hiperlipidemia e primeira opção para redução de triglicerídeos.

Cipide é um moderador lipídico de amplo espectro, altamente eficiente na re-
dução de triglicérides. Ele atua também em múltiplos outros fatores aterogênicos,
como na melhora da função endotelial e na redução dos níveis da proteína C-reativa,
além de reduzir as partículas de LDL-C aterogênico e o fibrinogênio.

O novo produto chega com a apresentação de 30 comprimidos de 100 mg.
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seringa de insuLina 
Com a menor aguLHa 
do mundo 

A BD acaba de lançar no Brasil a seringa de in-
sulina com a menor agulha do mercado, a BD
Ultra-FineTM 6 mm, desenvolvida para propor-
cionar maior conforto na aplicação e segurança
ao paciente com diabetes.

Estudos clínicos afirmam que as agulhas
curtas são capazes de injetar a quantidade correta de insulina
no tecido subcutâneo, reduzindo o risco de aplicação intramus-
cular, que costuma gerar dor e pode levar o paciente a hipogli -
gemia. “Com a nova seringa, grande parte da população que
convive com o diabetes poderá se sentir mais confiante e segura
no momento da aplicação”, afirma Fernanda Villalobos, diretora
de negócios Diabetes Care, da BD.

A Associação Americana de Educadores em Diabetes reco -
nhece a segurança e a eficácia das agulhas curtas e afirma que
elas intimidam menos os pacientes em tratamento do diabetes.

bigfraL na 16ª edição do teLeton

A Bigfral, marca líder no mer-
cado de cuidados adultos, par-
ticipou da 16a edição do Teleton

fazendo uma doação de fraldas em apoio à Associação de Assistência
à Crian ça Deficiente (AACD), que atende pessoas com deficiências
físicas há mais de 60 anos. O evento contou mais uma vez com a
parceria do SBT e foi rea lizado no final de outubro. O mote da edição
deste ano foi a relação entre pais e filhos.

O Teleton 2013 teve como meta a arrecadação de R$ 26 mi -
lhões, destinados à ampliação do hospital da AACD – Abreu
Sodré, em São Paulo, e à manutenção das 14 unidades em todo o
Brasil. Ainda em 2013, serão inauguradas as unidades de Vitória
(ES) e Campina Grande (PB). Desde a sua primeira edição no
Brasil, em 1998, o Teleton é a principal fonte de captação de re-
cursos da AACD.

nova embaLagem, 
novo sabor 

Acaba de ser lançada a embalagem econômica
de FortiFit, suplemento nutricional para recu-
peração de força e massa muscular da divisão
de nutrição especializada da Danone. Em em-
balagem de 600 g, o “latão” agora oferece um
total de 15 doses (ante 7 da versão de 280 g) e
chega nos sabores baunilha e morango. 

FortiFit tem alta concentração de proteína
isolada do soro do leite, cálcio e vitamina D,
que são absorvidos rapidamente e estimulam
a síntese dos músculos. FortiFit é recomendado
para idosos com queixas de redução de força,
na osteopenia ou osteoporose e na prevenção
e no tratamento da sarcopenia.

Outra novidade da mesma divisão da
Danone é o Souvenaid sabor morango. Lan -
çado no ano passado em frascos de 125 ml ape-
nas no sabor baunilha, o composto nutricional
tem efeito positivo em pacientes com doença
de Alzheimer graças a uma combinação de nu-
trientes que pode auxiliar o bom funciona-
mento das células cerebrais e a formação de
novas sinapses.
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apLiCativo para o dia a dia 

A Nestlé Health Science lançou recentemente o
aplicativo NHScalc BR, voltado para profissionais de saúde. A ferramenta traz cinco funções que podem aju-
dar nas questões de nutrição: MiniAvaliação Nutricional (MAN), que permite identificar e avaliar pacientes
que apresentam risco ou quadro de desnutrição; Instrução de Avaliação da Alimentação (EAT-10), uma fer-
ramenta de triagem que pode ser aplicada por qualquer profissional de saúde para avaliação do risco de
disfagia; Calculadora TNE, que calcula a necessidade energética total do paciente; portfólio de produtos da
Nestlé Health Science; e receitas desenvolvidas pela Cozinha Experimental da Nestlé.

O aplicativo pode ser encontrado na Apple Store e baixado no iPad e no iPhone. Na área de busca da
Apple Store, basta digitar NHScalc BR.

novo 
supLemento 
aLimentar 

Acaba de chegar ao Brasil o
Genacol®, um suplemento
alimentar canadense indi-
cado para o cuidado e o
alívio de problemas os-

teoarticulares como artrite, artrose, fibromialgia,
tendinite, bursite, condromalácia, síndrome do
túnel do carpo, entre outros. Genacol® é uma ma-
triz biotiva de aminoácidos provenientes do
colágeno hidrolisado 100% puro, produzido
através de uma tecnologia exclusiva e patenteada
AminoLock® Sequence, que fornece uma se-
quência específica de todos os aminoácidos, com
um baixo peso molecular e alta biodisponibili-
dade, resultando numa absorção significativa-
mente maior e mais efetiva.

Genacol® é um suplemento seguro, livre de
açúcar, de conservantes e sem contraindicações.
Fornece os elementos necessários para a pro-
dução dos colágenos tipo I, II, III, IV e V, benefi-
ciando o organismo como um todo e pro-
movendo um suporte nutricional essencial para
a saúde e a regeneração das cartilagens, ligamen-
tos, tendões, músculos, ossos, pele e demais teci-
dos conjuntivos. 

proposta inovadora 
de atenção ao idoso

O Serviço de Assistência Domici -
liar do Hospital Israelita Albert
Einstein (Home Care Einstein)
criou o Family Care: uma proposta
integrada e personalizada de aten -

ção à saúde do idoso, com foco na segurança do paciente e na
qualidade e humanização do atendimento. 

O Family Care conta com módulos customizados de produtos
voltados a idosos independentes e ativos, assim como para aque-
les total ou parcialmente dependentes. Abrange ações de pro-
moção de saúde, prevenção de doenças e oferta continuada de
cuidados especializados, de acordo com o grau de necessidade do
paciente. O Serviço contempla atividades domiciliares persona -
lizadas, com entrevista inicial, elaboração do Plano de Atenção
Continuado, gerenciamento de doenças crônicas, oficinas de 
o rientação e preparo para o autocuidado, entre outros. Para pa-
cientes com maior demanda, existe ainda a modalidade de Inter-
nação Domiciliar, com enfermagem por 12 ou 24 horas/dia, visita
médica e supervisão de enfermagem periódicas.
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abr/mai 3 XIX Congresso Brasileiro 

de Geriatria e Gerontologia

29 de abril a 3 de maio • Centro 
de Convenções Hangar, Belém, PA • 
www.cbgg2014.com.br

3 2014 Annual Scientific meeting of

the American Geriatrics Society (AGS)

14 a 17 de maio • Walt Disney World Swan
and Dolphin – Orlando, FL, EUA • 
www.americangeriatrics.org/

annual_meeting/attendees/

fev/mar 3 Delirium in Older Adults: Finding

Order in the Disorder (AGS)

9 a 11 de fevereiro • Bethesda, Maryland,
EUA • www.americangeriatrics.org/

3 International Research Confe -

rence on Frailty & Sarcopenia (IAGG)

13 e 14 de março • Barcelona, Espanha • 
www.frailty-sarcopenia.com

3 5o Congresso pan-Americano 

de Gerontologia e Geriatria

27 a 29 de março • Cartagena de Índias,
Colômbia • administrativo@

acgg.org.com
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pROGRAme-Se  ::  cursos, congressos e simpósios

nov
3 12o Congresso Brasileiro Interdis-

ciplinar de Assistência Domiciliar

8 a 10 de novembro • Centro de Con-
venções Rebouças, São Paulo, SP •
www.ciad.com.br

3 IOF Osteoporosis Update

12 a 14 de novembro – Dubai, Emirados
Árabes Unidos •
www.iofbonehealth.org/dubai-2013

3 IV Congresso Brasileiro 

de Tratamento de Feridas

12 a 15 de novembro • João Pessoa, PB
www.jzbrasil.com/congressos/

feridas2013

3 II Congresso Latino-Americano 

de Gerontologia Comunitária

14 a 16 de novembro • Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidade de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina •
www.congresogerontologiacomuni-

taria.info/

3 6o Congresso Brasileiro de

Telemedicina e Telessaúde

20 a 22 de novembro – Faculdade 
de Medicina da USP, Sao Paulo, SP •
congresso2013.cbtms.org.br

3 13o Seminário Amazônico 

de Geriatria e Gerontologia

21 e 22 de novembro • Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas –
Manaus, AM • www1.uea.edu.br/

noticia.php?notId=27206

3 International Research 

Conference on Nursing Homes

22 e 23 de novembro • St. Louis, 
Missouri, EUA • www.nursing-home-

research.com

3 XV Simpósio Internacional 

de Geriatria e Gerontologia

27 a 29 de novembro • PUCRS, 
Porto Alegre, RS • www.pucrs.br/

eventos/simposiogeriatria

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

2014

2013
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