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A beleza dos 40

Fazer 40 anos é um marco. Talvez 
seja a percepção da passagem 
do tempo, talvez seja a consci-

ência da maturidade. Para a maioria 
das pessoas, chegar aos 40 anos leva a 
uma reflexão sobre o que se conquis-
tou até agora e sobre o que se deseja 
alcançar nas próximas décadas. 

Chegamos à 40ª edição da revista 
Aptare cheios de gratidão e planos. 
Acompanhamos de perto as mudan-
ças ocorridas na geriatria e gerontolo-
gia brasileiras. Ao longo de quase 
uma década, vimos o envelhecimento 
ocupar cada vez mais espaço nos de-
bates públicos e privados e ser incluí-
do na lista de pautas urgentes. Teste-
munhamos a sociedade civil se 
mobilizar em prol de uma velhice 
mais digna para todos, apesar dos 
obstáculos. Vibramos com idosos en-
tendendo seu valor e assumindo seu 
protagonismo. Há quase dez anos a 
Aptare tem o privilégio de registrar os 
grandes avanços e conquistas do en-
velhecimento no Brasil.

Ao olhar para a frente, estende-se 
um sem-fim de possibilidades. Quere-
mos continuar sendo referência em 
informação sobre a longevidade, tra-
zendo conhecimento para nossos lei-
tores. Para cumprir esse papel, este 
número da Aptare traz algumas novi-
dades, que certamente vão nos ajudar 
nessa direção.

A primeira delas é a inclusão de 
novos membros em nosso conselho 
editorial. A função desse grupo, for-
mado pelos principais nomes da ge-
riatria e gerontologia no país, é auxi-
liar a equipe editorial com pautas, 
fontes, entrevistas e artigos. Com as 
mudanças que vivemos, acreditamos 
que se fazia necessário ter em nosso 
conselho especialistas que refletissem 
essa amplitude de temas. A atualiza-
ção foi liderada por nossas novas edi-
toras, que estarão à frente da revista 
no biênio 2021-2023: Maisa Kairalla, 
geriatra e presidente da Comissão de 
Vacinação da Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG), e 
Valmari Aranha, psicóloga e docente 
do Centro Universitário São Camilo.

Outra mudança que você encon-
trará são as novas seções multimídia. 
Graças à tecnologia, a revista agora 
não se encerra em si. As matérias das 
editorias Sala de Leitura, Meu Acervo 
e Casos e Soluções contam com QR 
codes que permitem aos leitores aces-
sar estudos, assistir a vídeos e se apro-
fundar nos temas trazidos em nossa 
publicação. É mais uma maneira de 
trazer conhecimento e inovação na 
área do envelhecimento.

Por fim, daremos mais espaço a te-
mas que promovam o diálogo com ou-
tras áreas do conhecimento. Sabemos 
que a saúde não se resume a questões 

físicas e por isso é urgente que o enve-
lhecimento seja pensado para além 
dos limites a que estamos habituados. 
Como veículo de informação, a Aptare 
tem a responsabilidade de criar um 
ambiente propício para essas refle-
xões, convidando profissionais de 
saúde a construir uma nova forma de 
encarar e lidar com o envelhecimento 
– uma forma mais abrangente e me-
nos preconceituosa, porque embasa-
da em conhecimento e empatia

Um dos maiores ganhos dos 40 
anos é ter clareza de quem se é. Che-
gamos à 40ª edição da revista Aptare 
cada vez mais certos de nossa missão 
e com o compromisso renovado de 
trabalhar para um envelhecimento 
justo e digno para todos. Obrigada por 
terem nos acompanhado até aqui.

Boa leitura!

Lilian Liang 
Editora
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6 COLÓQUIO

Numa época em que a medici-
na se apoia principalmente 
em técnica, tecnologia, medi-

camentos e produtividade, dedicar 
mais tempo ao paciente e dar espaço 
às suas histórias durante a consulta 
médica pode parecer um contrassenso.

No entanto, é exatamente nesse 
prin cípio que se baseia a medicina 
nar rativa: uma abordagem do binô-
mio saúde-doença a partir da pers- 
pectiva da narrativa do paciente, de 
uma maneira mais abrangente, in-
cluindo não apenas questões bioló- 
gicas, mas também sociais, culturais e 
a própria compreen são do processo 
de adoecimento.

O neurologista Afonso Carlos Ne-
ves, coordenador do Setor de Neuro- 
Humanidades da Disciplina de Neu-

rologia da Universidade Federal de 
São Paulo, é um dos pioneiros em me-
dicina narrativa no Brasil – e não teria 
como ser diferente.

“Ao prestar vestibular, fiquei na dú-
vida entre medicina e história”, conta. 
“Mesmo na faculdade de medicina eu 
fazia coisas que tinham a ver com arte, 
leitura, música. Sempre tive um pé nas 
ciências humanas.”

Mas foi quando terminou a resi-
dência em neurologia, em 1982, que 
as duas áreas começaram de fato a con-
vergir. Segundo ele, em meados da dé-
cada de 1980 a saúde no Brasil passa-
va por uma grave crise, o que levou ao 
acúmulo de pacientes em corredores, 
nas macas dos prontos-socorros. “A 
gente começou a se incomodar com 
isso e algumas pessoas estavam achan-

do que a medicina estava ficando de-
sumana. Criamos então um grupo vol-
tado para o humanismo e a medicina. 
Tínhamos a nossa prática dura no coti-
diano, mas uma vez por semana nos 
reuníamos para discutir obras como 
Cidadela, de Saint-Exupery”, relembra.

Essa inquietação diante dos rumos 
que a medicina tomava foi a semen - 
te para toda uma carreira dedicada à 
humanização. “Nós já tínhamos essa 
tendência, mas muitas situações fo-
ram confirmando essa nossa preocu-
pação”, diz o neurologista. Neves este-
ve à frente da criação de inúmeros 
grupos voltados para humanização e 
saúde na própria Unifesp e foi um dos 
mentores da Política Nacional de Hu-
manização da Atenção e Gestão do 
SUS – HumanizaSUS, criado em 2003.

Mais do que focar na doença, a medicina narrativa faz uso  
da história do paciente para ajudar no seu diagnóstico, tratamento e cuidado

Por Lilian Liang

A NARRATIVA

AFONSO CARLOS NEVES Coordenador do Setor de Neuro-Humanidades 
da Disciplina de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo.
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Suas experiências deram origem 
ao livro Humanização em Medicina e 
Seus Mitos, em 2005. Foi nas pesquisas 
para a obra que Neves se deparou com 
o conceito de medicina narrativa, ter-
mo cunhado pela médica americana 
Rita Charon, professora da Columbia 
University. Em 2015 ele teve a oportu-
nidade de participar de um seminário 
sobre o tema com a especialista. “Eu já 
era um convertido, mas, quando des-
cobri a medicina narrativa, percebi 
que eu não estava só e que não éramos 
tão poucos”, comemora.

Confira a seguir trechos da entre-
vista para a revista Aptare.

Aptare – Qual o conceito  
de medicina narrativa? 

Afonso Carlos Neves – O nome ofi-
cial foi estabelecido no ano 2000 por 
Rita Charon, professora de clínica 
geral da Columbia University, que 
introduziu a medicina narrativa no 
curso de graduação da universidade. 
Ela criou o conceito a partir de suas 
vivências práticas enquanto residen-
te. Rita fazia residência em uma área 
precária da parte social e observou 
que, com a anamnese tradicional, os 
pacientes iam e voltavam das con-
sultas, mas o tratamento não surtia 
efeito. Alguma coisa estava escapan-
do. Ela resolveu então dar espaço 
para que as pessoas se manifestas-
sem de outras formas, que não ficas-
sem só na formalidade do que dói ou 
do que causa o sofrimento.
Os profissionais da saúde de modo 
geral acabam ficando em torno da-
quilo que está doendo, que não está 
funcionando bem, e se o paciente 
tem um pendor de sair do assunto, 

temos até uma tendência de puxar 
de volta, de cortar para o assunto 
central. Nós aprendemos a fazer isso, 
temos um know-how para esgotar o 
conhecimento da dor e do sofrimen-
to físico. Porém, faltam outros aspec-
tos na vida do paciente que muitas 
vezes são importantes para entender 
o que está acontecendo com ele. 
A professora Rita Charon foi desco-
brindo que esses outros fatores mui-
tas vezes eram até mais importantes 
para que essas pessoas aderissem à 
proposta terapêutica convencional. 
Intrigada com esse lado das coisas, 
ela acabou fazendo doutorado em 
língua inglesa, focando em literatu-
ra, e acabou aprofundando esse co-
nhecimento antes de criar a própria 
medicina narrativa. A partir desse 
aprofundamento e de estudos atra-
vés de narratologia, juntou tudo isso 
para fazer a medicina narrativa.
Portanto, quando você me pergunta 
a respeito dos pilares da medicina 
narrativa, é um olhar para uma pes-
soa que sofre, que tem uma dor e 
etc., mas com fundamentos em cima 
da possibilidade de aderir às narrati-
vas desses pacientes. É preciso de 
uma certa expertise, uma certa habi-
lidade, um certo treino para atentar 
para a narrativa no sentido amplo do 
termo. Esse treino é feito um pouco 
através da própria narrativa literária 
e um pouco através do debruçar-se. 
É um treinamento do ouvir que vai 
além de ouvir as dores tradicionais, 
convencionais.

Aptare – Existe um roteiro para fazer 
a anamnese do paciente. Há um 
roteiro também para a medicina 
narrativa, considerando que as 
narrativas são subjetivas?

Neves – Existe realmente aquele ro-
teiro da anamnese que aprendemos 
e ensinamos aos nossos alunos, e 
isso continua valendo. A medicina 
narrativa não dispensa essa parte. 
Existem inclusive alguns questioná-
rios, como a entrevista no padrão 
Calgary-Cambridge, que seguem um 
modelo um pouco mais amplificado 
do que o da anamnese em si. De cer-
ta forma, as pessoas que desenvolve-
ram essa entrevista foram um pouco 
influenciadas por esse novo olhar, 
por essa busca de uma maneira mais 
ampla de ver. Mas esse não precisa 
ser o único modelo. 
O risco dos modelos é o profissional 
querer seguir pari passu aquele ca-
minho e cair num certo quadradi-
nho. Portanto, é preciso manter uma 
certa abertura para esse ouvir a mais. 
Esse ouvir a mais pode seguir um ro-
teiro ou pode dar essa abertura para 
a pessoa falar sobre sua história. 
Esse modelo Calgary-Cambridge 
acaba ajudando essa linha, mas cos-
tumo explicar para os alunos que é 
importante ter essa abertura para 
perceber se aquilo que o paciente 
vem contando já está claro. Existem 
algumas queixas que são um pouco 
mais objetivas, e ali se encerra tudo e 
percebemos que não há necessidade 
de algo a mais. Por exemplo, uma 
pessoa que venha com uma queixa 
muito objetiva de dor de garganta e 
um certo mal-estar associado a isso. 
Fazemos o interrogatório tradicional 
e não há nenhum indício de que ela 
tenha outras coisas. Aí se examina e 
se confirma a queixa. A história clí-
nica e o exame físico estão de acordo 
e é só isso mesmo. Não há necessida-
de de nada a mais. 
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Mas existem casos em que a pessoa 
vem inicialmente com uma queixa, 
uma dor, uma espécie de sofrimen-
to, que pode ser psíquico ou mesmo 
existencial. Então dizemos para os 
alunos que é importante ter essa an-
tena ligada, não estar ali só cum-
prindo um protocolo, de tal forma 
que se perceba que dar espaço para 
esse a mais eventualmente até facili-
ta o processo. Porque às vezes, no 
meio, o paciente começa a falar ou-
tras coisas e aí vamos vendo se isso é 
indício para irmos por ali ver algu-
ma coisa que está em torno do que 
trouxe a pessoa para a consulta.
A medicina convencional procura 
transformar o subjetivo em objetivo, 
tentando interpretar onde dói no 
corpo. Até falamos para os estudan-
tes: primeiro você tem que esgotar 
todas as possibilidades orgânicas, 
para depois pensar em possibilida-
des psíquicas, pois existem manifes-
tações estranhas que eventualmente 
podem parecer psíquicas e têm cau-
sa orgânica. Lembramos também 
que cada pessoa chega com um de-
terminado tipo de queixa e aí vamos 
destrinchando. Há pessoas com 
quei xas orgânicas bem concretas, 
mas por trás disso pode haver outras 
coisas que essa abertura para a nar-
rativa pode ajudar. Seria o que em 
inglês se diferenciaria em history, 

que é a história clínica, e stories, ou 
estórias, que é um termo que não 
usamos mais em português.

Aptare – Uma consulta que envolva a 
medicina narrativa parece ser mais 
longa do que se é possível praticar em 
nosso sistema de saúde, em que os 
médicos trabalham contra o tempo. 
Como conciliar esses cenários?

Neves – Temos uma variedade de 
cenários. Primeiro, vou dizer que 
aquele sistema da entrevista de mo-
delo Calgary-Cambridge tem um 
item interessante para o profissional 
sinalizar que, se ele estiver em um 
dia atribulado, a consulta não vai 
terminar necessariamente ali. Esse 
já é um profissional treinado para 
esse olhar. Não é um “despachar”, 
“deixa eu me livrar logo”, mas criar 
um vínculo mínimo onde é possível 
até deixar claro: “Nossa, hoje aqui 
está tão corrido, mas pelo que esta-
mos conversando dá para continuar-
mos outro dia” ou “Pelo que estou 
vendo, terei que mandar você para o 
pronto-socorro, pois parece ser algo 
mais urgente”.
Em relação à variação de cenários, 
ainda temos no SUS a possibilidade 
de aplicar isso, seja o que o Calgary- 
Cambridge está dizendo ou even-
tualmente até mesmo essa detecção 
de que é preciso ir por outro cami-
nho. Eu sou testemunha de que é 

possível fazer isso no SUS, mesmo 
num SUS eventualmente cheio. A 
Organização Mundial da Saúde esti-
pula essa história de que a consulta 
pode durar 15 minutos, mas é possí-
vel relativizar isso. Com pacientes 
de retorno você pode ser mais breve, 
já pacientes que você está vendo 
pela primeira vez requerem mais 
tempo, então é possível fazer um 
equilíbrio entre pacientes de retor-
no e casos novos. A consequência 
disso é que as pessoas vão demorar 
mais para ser atendidas, mas todas 
elas serão consultadas. Eu, como 
profissional, vou ter que despender 
o meu tempo para atendê-las.
No convênio isso é mais difícil, por-
que eles costumam dizer: “Você tem 
cinco minutos para cada paciente”. 
Aí eventualmente você acaba, como 
já vi acontecer, ficando na frente do 
computador. A pessoa está aqui do 
lado e você nem olha para ela, ape-
nas escreve o que ela vai falando e aí 
diz “Sua receita está saindo na im-
pressora” ou “O exame que você vai 
ter que fazer está saindo com a se-
cretária”. É uma pseudoanamnese, e 
muitas vezes nem exame físico tem. 
Às vezes o profissional está sentado 
à mesa, o paciente entra, nem senta 
e já escuta “Mas você está muito 
bem. Ah, você tem essa doença? En-
tão não é aqui, não é comigo, você 
tem que ir nesse lugar”. Então, a me-
dicina narrativa, assim como o Cal-
gary-Cambridge, são sistemas que 
procuram dar uma abertura maior 
para tentar detectar essas coisas.
Agora, como diz o próprio doutor 
Bobbio [Marco Bobbio, autor de O 
Doente Imaginado], às vezes uma 
consulta mais ou menos rápida per-

 A MEDICINA NARRATIVA É DIAGNÓSTICA, 
TERAPÊUTICA E TAMBÉM PODE SER HUMANIZANTE 
PARA O LADO DO PROFISSIONAL.

p06-10 entrevista.indd   3p06-10 entrevista.indd   3 19/08/21   21:4119/08/21   21:41



Aptare 
ago | set | out 2021

9

mite detectar certas coisas. Uma vez 
atendi uma paciente e disse a ela 
“Pode falar”, como faço muitas ve-
zes. Ela respondeu “Mas, doutor, 
pode falar mesmo?”. Repeti “Pode 
falar” e ela disse “Mas se eu falar 
tudo que eu tenho para falar aqui 
vai demorar muito”. Por essa respos-
ta se vê que ela já tinha passado por 
outros médicos que não a tinham 
deixado falar. Insisti que ela podia 
falar e em cinco minutos ela disse 
tudo o que queria. Perguntei “Era 
isso que a senhora queria dizer?”. 
Ela disse que sim. Portanto, em cin-
co minutos ela falou tudo que ela 
queria. Depois eu gastei mais tempo 
destrinchando as caixas de remédio 
que ela havia trazido num saco.

Aptare – Pesquisas mostram que os 
estudantes de medicina entram no 
curso com um foco muito humano e 
o perdem ao longo dos anos por 
causa da ênfase à técnica. O senhor 
acha que as faculdades estão 
preparando profissionais aptos para 
trabalhar de maneira mais integral?

Neves – Realmente as pesquisas 
constatam isso, que os estudantes 
vão chegando ao fim do curso mais 
cínicos diante do sofrimento. Agora 
essas pesquisas também mostram 
que, na verdade, não é só a questão 
técnica, é a questão do exemplo de 
cima. Elas dão a entender que o 
bom ou o mau exemplo são mais 
fortes do que o próprio ter que se 
aprimorar tecnicamente. Posso di-
zer que vi bons e maus exemplos e 
preferi seguir os bons em relação à 
forma como lidar com as pessoas. 
Sou formado há 41 anos e no meu 
tempo já existiam professores e mé-
dicos que, mesmo com a técnica, es-

tavam ligados na pessoa como um 
todo, assim como também havia 
aqueles mais reducionistas. 
Hoje os cursos procuram de uma 
maneira mais visível, consciente e 
palpável ligar os alunos para essa 
questão. Então na oficialidade do 
curso digamos que já existe, mas 
isso começou há cerca de 20 ou 30 
anos. Se a gente for ver no livro ca-
nadense Medicina Centrada na Pes-
soa, a autora Moira Stewart diz que, 
quando eles começaram a trabalhar 
com isso, eles eram ridicularizados 
por quem tinha uma abordagem 
mais hard, dizendo que eles esta-
vam fazendo uma medicina soft. 
Com o passar do tempo eles foram 
ganhando campo, inclusive nos cur-
sos de medicina em geral, de tal for-
ma que hoje isso é visto de outra 
maneira. O que eles propõem é visto 
de uma maneira complementar. A 
medicina baseada em evidências e a 
medicina baseada em narrativa se 
complementam. Um detalhe: a pró-
pria medicina baseada em evidên-
cias tem como um dos seus pilares 
respeitar a cultura, a visão e a lin-
guagem do paciente. Às vezes quem 
cita as evidências científicas esque-
ce de lembrar que a própria medici-
na baseada em evidências já tem 
uma abertura para isso. 
O fato é que de 30 anos para cá isso 
vem ganhando espaço aos poucos. 
Em 2000 a doutora Rita Charon fez 
essa oficialização e em 2009 ela 
criou a pós-graduação em medicina 
narrativa na Columbia University. 
Vemos através dos anos que as dife-
rentes áreas vão enveredando por 
esse caminho. Por exemplo, há cerca 
de 20 anos, em um curso da Escola 

Paulista da Unifesp, o doutor Mario 
de Marco iniciou a disciplina de Ob-
servação da Prática Médica, que já 
buscava trazer esse olhar um pouco 
diferente para os alunos ingressan-
tes no curso de medicina. Atualmen-
te essa mesma área chama-se Intro-
dução à Prática Médica, que é ofere-
cida no início do curso, onde chama-
mos a atenção para a questão da 
narrativa. Em outras instâncias tem 
que haver isso também. Por exem-
plo, na psicologia médica, que é 
dada pela psiquiatria, eles têm tam-
bém um espaço para isso. Mas é um 
processo que vai em conjunto, por-
que deve haver aos poucos também 
a adesão dos professores a esse ca-
minho.

Aptare – A pandemia gerou inúmeras 
mudanças na forma como se pratica 
a medicina. A medicina narrativa 
também teve que se adaptar?

Neves – De maneira geral, talvez a 
pandemia de certa forma tenha até 
favorecido a medicina narrativa. Ela 
acabou fazendo com que se passe a 
dar um pouco mais de valor a essas 
narrativas, além da narrativa formal, 
da dor e da doença. Por esse aspecto 
parece que há até uma abertura 
maior, ao mesmo tempo em que há 
uma divulgação maior na mídia de 
forma geral da medicina técnica e 
formal. Hoje em dia todo mundo 
sabe até falar com detalhes a respei-
to de intubação ou do oxímetro. 
Acabaram aparecendo também ou-
tros aspectos que as pessoas até cha-
mam de práticas humanizantes que 
acontecem nas UTIs, nos quartos 
onde as pessoas estão internadas, e 
aí justamente é um avanço técnico. 
Sobre a consulta médica por teleme-
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dicina, eventualmente pode ser que 
o profissional diga para o paciente: 
“Pelo que você está falando, vou ter 
que vê-lo pessoalmente, não dá para 
tomar decisões sem examiná-lo” ou 
“Eu recomendo procurar um pronto- 
socorro, pois isso que você está fa-
lando precisa ser examinado”. Mas 
outras vezes pode ser que a telecon-
sulta permita a abertura para ouvir 
outras narrativas, outras histórias, 
até pelas próprias condições, pois 
qual a ferramenta mais disponível 
na teleconsulta? É a conversa, a nar-
rativa. Então por aí pode ser que se 
tenha que caminhar por caminhos 
de conversa que vão além do formal.
Algo que ensinamos aos nossos alu-
nos é perguntar ao paciente como é o 
dia dele. Não como foi, mas como é o 
dia. Porque às vezes a pessoa tem 
aquela história muito lisa, muito bo-
nitinha, mas a gente vê que a coisa 
está um pouco travada. Como vamos 
extrair as informações se a pessoa 
não quer falar? Uma maneira é dizer: 
“Me fale como é o seu dia. Você acor-
da e o que acontece?”.
Uma vez fizemos o diagnóstico de 
uma senhora que havia sido interna-
da e estava fazendo uma série de 
exames, mas não descobríamos o 
que ela tinha. Ela chegou ao pronto- 
socorro com muita tosse. Evidente-
mente pensa-se primeiro em pneu-
monia, tuberculose, câncer. É uma 
sequência, dependendo das outras 
queixas que estão juntas ali no exa-
me. Procurando essas três hipóteses 
e partindo para outras menos co-
muns que estavam também sendo 
investigadas, fizemos a pergunta 
“Como é o seu dia?”. Ela começou a 
falar de outras coisas que deram pis-

tas até para a causa orgânica da tos-
se. A principal tarefa dela era cuidar 
do marido aposentado, porque ele 
tinha sido operado de um câncer de 
cérebro e, embora tivesse sobrevivi-
do, tinha algumas sequelas. Ela era 
aquela esposa que dava tudo na mão. 
E ele em casa tinha um carro velho, 
que era seu xodó. Ele tinha que ligar 
o carro todo dia senão ele não pega-
va mais, e esse carro fazia uma fuma-
ceira tremenda. Ele ficava em uma 
garagem que dava para a janela da 
sala dela e todo dia dentro da casa 
ficava uma fumaceira. Então a causa 
da tosse era essa poluição diária, ela 
tinha que respirar aquilo diariamen-
te porque o marido não iria se desfa-
zer nunca do carro. Existe um con-
texto social específico aí, outras 
questões foram trazidas na narrativa, 
mas a causa da tosse era o fato de ela 
estar sendo intoxicada diariamente. 
Ela estava desenvolvendo até uma 
bronquite crônica, mas que só foi 
desvendada por causa dessa pergun-
ta. Esse é o tipo de dado que pode ser 
obtido na teleconsulta, por exemplo. 
A pessoa diz como é o dia dela e nós 
identificamos coisas surpreendentes 
em seu relato.

Aptare – Algum caso foi marcante em 
sua experiência com a medicina 
narrativa?

Neves – São vários. Além dos que já 
contei, um outro caso que me vem à 
mente é o de um paciente que, ao 
ouvir o meu “Pode falar”, respondeu 
indignado “Como ‘pode falar’? Não 
sou eu que tenho que falar, é o se-
nhor que tem que falar”. Afirmei 
que só poderia falar depois que ele 
dissesse o que estava sentindo, o 
que estava acontecendo.

Antes da pandemia, o chefe da Disci-
plina de Neurologia pediu que eu 
cuidasse de um ambulatório de neu-
rofuncional, que são casos borderli-
ne, que não se encaixam nem no or-
gânico nem no psiquiátrico. Esses 
casos sempre ficam um pouco soltos 
e acabam sendo acompanhados pelo 
neurologista, mas existe uma certa 
dificuldade de lidar com eles. O che-
fe da neurologia me procurou justa-
mente por eu ter essa abertura.
Várias pessoas que atendemos di-
ziam “Nunca o médico me pergun-
tou isso” ou “Nunca me fizeram per-
guntas desse jeito”. Dependendo da 
situação, a gente acha um pouco es-
tranho não terem perguntado, prova-
velmente porque ficaram martelan-
do na tecla orgânica. Mas em outras 
situações percebemos que, na verda-
de, é a gente que foi desenvolvendo 
o lado técnico, a maneira de conver-
sar essa abertura.

Aptare – A medicina narrativa 
beneficia apenas os pacientes?

Neves – O treinamento em medici-
na narrativa acaba beneficiando os 
profissionais de saúde, porque cola-
bora para a pessoa enxergar melhor 
a si mesma e os outros profissionais 
também. Evidentemente o paciente 
vem primeiro, mas existe uma espé-
cie de efeito reflexo. A medicina nar-
rativa é diagnóstica, terapêutica e 
também pode ser humanizante para 
o lado do profissional.  A  

Para ouvir a 
entrevista na 
íntegra, acesse o 
QR code ao lado.
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12 SALA DE LEITURA :: artigos recomendados por especialistas

 INTEGRATION OF PALLIATIVE CARE INTO  
 COVID-19 PANDEMIC PLANNING 

Nada Fadul, Ahmed F Elsayem and Eduardo Bruera

No momento em que o presente artigo foi escrito, Edu-
ardo Bruera e seus colaboradores provavelmente não ima-
ginavam quão devastador seria o impacto da pandemia de 
Covid-19 em número de mortes pelo mundo. Mas certa-
mente imaginavam quantas questões éticas e de racionali-
zação e prestação de cuidados aos pacientes acometidos 
pela doença teríamos, bem como o sofrimento ao qual os 
profissionais de saúde estariam submetidos.

Nesse contexto, deparamo-nos com a necessidade de 
lidar com decisões e dilemas de proporções nunca imagina-
das, como optar por quem deveria receber medidas prolon-
gadoras de vida em vista do racionamento de insumos e 
vagas de UTI. Por outro lado, tivemos que aprender a de-
tectar e paliar sintomas com excelência e possibilitar parti-
das dignas e sem sofrimento aos pacientes que não eram 
candidatos a medidas invasivas. Isso se tornou ainda mais 
relevante para os profissionais da geriatria e da gerontolo-
gia, aos vermos um número absurdo de infecções e mortes 
em pacientes idosos, sobretudo no início do contágio.

A lição desse artigo é valiosa e perene enquanto durar a 
pandemia de Covid-19 e para as próximas que ainda pode-
rão surgir.

 PALLIATIVE AND END-OF-LIFE CARE 
 FOR THE OLDER ADULT WITH CANCER 

Lise Huynh and Jennifer Moore

Esse artigo de revisão teve por objetivo levantar em li-
teratura científica a aplicação de cuidados paliativos e de 
fim de vida em pacientes idosos portadores de câncer e 
traz uma desanimadora conclusão: apesar da irrefutável 
indicação de cuidados paliativos ao idoso portador de do-
ença oncológica avançada, ainda se observa uma insufici-
ência na literatura científica no que diz respeito à oferta de 
cuidados paliativos mais abrangentes e de fim de vida a 
essa população.

Sendo assim, precisamos discutir (e publicar) mais a 
respeito do bom controle da dor e de outros sintomas, pla-
nejamento de cuidados avançados e de final de vida, bem 
como levar em consideração a associação das diferentes 
síndromes geriátricas nos pacientes idosos portadores de 
doenças oncológicas. Isso pode nos auxiliar muito no prog-
nóstico e na programação de cuidados a esse paciente.

POR ROSMARY TATIANE ARIAS BUSE

Formada em medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí; especialização em geriatria pelo 
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE); especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia; área de atuação em cuidados paliativos pela Associação Médica Brasileira; especialização em acupuntura 
pela Associação Médica Brasileira de Acupuntura; médica assistente dos Serviços de Geriatria e de Cuidados Paliativos 
do HSPE; diretora científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção São Paulo

#cuidadospaliativos
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 PALLIATIVE CARE IN ADVANCED DEMENTIA: 
 COMPARISON OF STRATEGIES  
 IN THREE COUNTRIES 

Shelley A. Sternberg, Shiri Shinan-Altman, Ladislav Volicer, 
David J. Casarett and Jenny T. van der Steen

Trago o presente artigo com a intenção de estimular 
nossas discussões em relação a como, quanto e quando 
oferecemos cuidados paliativos ao idoso portador de de-
mência avançada. O estudo questiona também o momento 
na evolução da demência avançada em que seriam mais 
amplamente aplicados os cuidados paliativos.

Esse trabalho mostra de forma comparativa como três 
países desenvolvidos –  EUA, Holanda e Israel – promovem 
a oferta de cuidados paliativos a pacientes demenciados 
graves, utilizando-se de um caso clínico hipotético de uma 
senhora com demência avançada e diagnosticada com 
uma pneumonia broncoaspirativa.

O artigo mostra que os cuidados são mormente ofereci-
dos em hospices e instituições de longa permanência nos 
EUA, enquanto na Holanda e em Israel essa assistência se 
dá principalmente na comunidade, na residência do idoso. 
Os cuidados paliativos foram oferecidos em maior propor-
ção nos dois últimos países. 

O artigo também traz dados sobre a realização do trata-
mento nos três países em questão. Nos EUA, a paciente hi-
potética possivelmente receberia condutas mais invasivas, 
enquanto em Israel e na Holanda “os tratamentos conside-
rados fúteis ou onerosos em pessoas com demência avan-
çada são evitados”. Obviamente, esses aspectos estão bas-
tante relacionados a questões culturais e diferentes cená-
rios de cuidados entre os países.

Esse estudo levanta questões importantes sobre as 
quais é necessário refletir: como o Brasil vem oferecendo 
cuidados paliativos a idosos gravemente demenciados? De 
forma precoce ou tardia? O local em que essas condutas 
são aplicadas oferece boas condições de cuidados? O que 
precisamos melhorar em nossas políticas públicas no que 
diz respeito ao direito do idoso portador de demência gra-
ve receber cuidados paliativos? Conversamos o suficiente 
com nossos pacientes sobre isso enquanto eles ainda têm 
capacidade de decisão e com seus familiares ao longo da 
evolução de sua doença, a fim de levantarmos suas direti-
vas antecipadas de vontade?

 PREVALENCE OF ADVANCED HEART FAILURE AND      
 USE OF PALLIATIVE CARE IN ADMITTED PATIENTS:   
 FINDINGS FROM THE EPICTER STUDY.

Javier Fernández-Martinez, Miriam Romero-Correa, Prado 
Salamanca-Bautista, Óscar Aramburu-Bodas, Francesc For-
miga, Patricia Vázquez-Rodríguez, Alicia Conde-Martel, 
José Angel García-García, Inmaculada Páez-Rubio, Manuel 
López-Reboiro, Cristina Sánchez-Sánchez, José Luis Arias- 
Jiménez, EPICTER Investigators group.

O presente estudo avaliou mais de 3 mil pacientes inter-
nados em 47 diferentes hospitais espanhóis com diagnósti-
co de insuficiência cardíaca avançada. Apenas uma minoria 
deles recebeu cuidados paliativos para controle de sinto-
mas, e aqueles que os receberam mostravam-se extrema-
mente sintomáticos, ou apresentavam diagnóstico de cân-
cer concomitantemente.

A partir dos resultados desse estudo, torna-se relevante 
colocar novamente no centro de discussão a importância 
de instituirmos cuidados paliativos o mais precocemente 
possível, de preferência no momento do diagnóstico de do-
enças crônicas e/ou potencialmente ameaçadoras da vida, 
entre elas uma das mais prevalentes entre os idosos: a insu-
ficiência cardíaca.

O emprego de drogas como os diuréticos de alça, vaso-
dilatadores, corticoides, benzodiazepínicos e opioides fo-
ram escolhas extremamente importantes no manejo de 
sintomas desses pacientes.

O estudo também revela, de forma indireta, que as 
equipes médicas ainda demonstram resistência ao chama-
do precoce das equipes de cuidados paliativos para o con-
trole de sintomas em pacientes portadores de outras doen-
ças que não as neoplásicas. Precisamos refletir sobre isso e 
mudar este cenário.
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Interseccionalidade é a palavra mais exata para descre-
ver a Alzheimer’s Association International Conference 
2021 (AAIC), realizada entre 26 e 28 de julho em Den-

ver, no Colorado (EUA), e também em ambiente virtual.
Nessa edição do encontro, que reuniu 11 mil participan-

tes, questões ambientais, diversidade de gênero, Covid-19 
e estratégias para aumentar a diversidade racial em estudos 
clínicos sobre a doença de Alzheimer dividiram as atenções 
com novas drogas e exames diagnósticos, mostrando que a 
discussão sobre essa condição – que atinge cerca de 50 mi-
lhões de pessoas – ganha cada vez mais espaço e nos mais 
variados contextos.

A doença de Alzheimer tomou proporções de problema 
de saúde pública. Pesquisadores do Institute for Health 
Metrics and Evaluation da University of Washington  
School of Medicine relataram durante a conferência que 
estimam que o número de pessoas com demência quase 
triplique – serão mais de 152 milhões em 2050. O maior 
aumento da prevalência é projetada para ser no leste da 
África Subsaariana, Norte da África e Oriente Médio.

Confira a seguir alguns dos principais estudos divulga-
dos durante a AAIC 2021.

  PROJEÇÕES-

Prevalência global de demência 
crescerá rapidamente até 2050
Para prever com mais precisão a prevalência global de de-
mência e produzir estimativas em níveis nacionais, Emma 
Nichols, pesquisadora do Instituto de Métricas e Avaliação 
de Saúde da Escola de Medicina da Universidade de  
Washington, e colegas utilizaram dados de 1999 a 2019 do 
Global Burden of Disease (GBD), um conjunto abrangente 
de estimativas das tendências de saúde em todo o mundo. 
Esse estudo também teve como objetivo melhorar as previ-
sões anteriores, incorporando informações sobre as ten-
dências dos fatores de risco de demência.

Emma e equipe observaram que a demência aumentaria 
de cerca de 57,4 (50,4 a 65,1) milhões de casos globalmente 
em 2019 para uma estimativa de 152,8 (130,8 a 175,6) mi-
lhões em 2050. Os maiores aumentos devem ser observa-
dos no leste da África Subsaariana, no norte da África e no 
Oriente Médio. A análise sugeriu que os aumentos projeta-

Na Conferência Internacional da Alzheimer’s Association de 2021 (AAIC 2021), as discussões sobre 
doença extrapolaram os limites da saúde e ganharam outras áreas do conhecimento

e suas interseccionalidades
DOENÇA DE ALZHEIMER
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Maria C. Carrillo, chief science officer da Alzheimer’s Association
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dos de casos poderão ser atribuídos em grande parte ao 
crescimento e ao envelhecimento populacional, embora  
a importância relativa desses dois fatores varie por região 
do mundo.

Além disso, os pesquisadores previram a prevalência de 
demência atribuível a tabagismo, alto índice de massa cor-
poral (IMC) e glicose plasmática em jejum usando a relação 
esperada entre esses fatores de risco e a prevalência de de-
mência. Eles encontraram um aumento de 6,8 milhões de 
casos de demência globalmente entre 2019 e 2050 devido 
especificamente às mudanças esperadas nesses fatores de 
risco. Separada e inversamente, constatou-se também que 
as mudanças esperadas nos níveis de educação levarão a 
um declínio na prevalência de demência de 6,2 milhões de 
indivíduos globalmente entre 2019 e 2050. Juntas, essas 
tendências opostas chegam perto de se equilibrar.

“Essas estimativas permitirão que os formuladores de 
políticas e tomadores de decisão entendam melhor os au-
mentos esperados no número de indivíduos com demência, 
bem como as causas desses aumentos em um determinado 
cenário geográfico”, disse Emma. “O grande aumento previs-
to no número de indivíduos com demência enfatiza a neces-
sidade vital de pesquisas focadas na descoberta de trata-
mentos modificadores da doença e intervenções eficazes de 
baixo custo para a prevenção ou retardo de seu início.”

Publicado recentemente no periódico Alzheimer’s & De-
mentia: The Journal of the Alzheimer’s Association, Emma e 
equipe usaram o mesmo conjunto de dados para estimar 
que as taxas de mortalidade de Alzheimer aumentaram 
38% entre 1990 e 2019.

“Sem tratamentos eficazes para parar, retardar ou preve-
nir o Alzheimer e todos os tipos de demência, esse número 
aumentará além de 2050 e continuará a impactar indiví-
duos, cuidadores, sistemas de saúde e governos em todo  
o mundo”, disse Maria C. Carrillo, chief science officer da  
Alzheimer’s Association. “Além da terapêutica, é funda-
mental descobrir intervenções adaptadas culturalmente 
que reduzam o risco de demência por meio de fatores de 
estilo de vida, como educação, dieta e exercícios.

  MEIO AMBIENTE-

Melhor qualidade do ar pode desacelerar o declínio cog-
nitivo e reduzir o risco de demência em idosas nos EUA

Embora estudos tenham descoberto que a melhora da qua-
lidade do ar está associada a uma melhor saúde respiratória 
e maior expectativa de vida, não se sabe se ela também im-
pacta a saúde do cérebro. Para investigar o tema, Xinhui 
Wang, professor assistente de pesquisa em neurologia na 
University of Southern California, e colegas investigaram se 
mulheres idosas residentes em locais com maior redução da 
poluição do ar podem ter declínio mais lento em sua função 
cognitiva e menor propensão a desenvolver demência.

Wang e equipe examinaram um grupo de mulheres ido-
sas (com idade entre 74 e 92) do Women’s Health Initiative 
Memory Study-Epidemiology of Cognitive Health Outco-
mes (WHIMS-ECHO), iniciativa financiada pelo National 
Institutes of Health. As participantes, que não tinham de-
mência no início do estudo, foram acompanhadas de 2008 
a 2018 e foram submetidas a testes detalhados de função 
cognitiva anualmente para determinar se haviam desenvol-
vido demência. Seus endereços residenciais foram anota-
dos e modelos matemáticos foram usados   para estimar os 
níveis de poluição do ar nesses locais ao longo do tempo.

Observou-se que, em geral, a qualidade do ar melhorou 
muito nos dez anos anteriores ao início do estudo. Durante 
uma mediana de seis anos de acompanhamento, as funções 
cognitivas tenderam a declinar com o envelhecimento das 
mulheres, como esperado. Porém, para aquelas que vivem 
em locais com redução maior do padrão atual da Environ-
mental Protection Agency a cada 10%, tanto em PM2,5 
(partículas finas 30 vezes mais finas do que um cabelo hu-
mano) como no NO2 (indicador de poluentes relacionados 
ao tráfego), o risco de demência diminuiu 14% e 26%, res-
pectivamente. Isso foi semelhante ao menor nível de risco 
observado em mulheres dois a três anos mais jovens.

Os benefícios também foram observados para o declí-
nio mais lento na função cognitiva geral e memória, seme-
lhante a mulheres um a dois anos mais jovens, e em testes 
específicos de memória de trabalho, memória episódica e 
atenção/função executiva – domínios cognitivos com declí-
nio precoce detectável no estágio pré-clínico da demência. 
Esses benefícios foram observados independentemente de 
idade, nível de escolaridade, região geográfica onde mora-
vam e presença de doenças cardiovasculares.

“Nossas descobertas são importantes porque reforçam a 
evidência de que altos níveis de poluição do ar externo na 
vida adulta prejudicam nosso cérebro e também fornecem 
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novas provas de que, ao melhorar a qualidade do ar, pode-
mos reduzir significativamente o risco de declínio cogniti-
vo e demência”, disse Wang. “Os possíveis benefícios en-
contrados em nossos estudos se estenderam a uma 
variedade de habilidades cognitivas, sugerindo um impac-
to positivo em várias regiões cerebrais subjacentes.”

Redução de partículas finas associada à redução 
do risco de demência em idosos franceses
Num estudo estruturado de forma semelhante, Noemie Le-
tellier, pós-doutoranda na University of California, San 
Diego, e colegas trabalharam com o French Three-City Stu-
dy, uma grande coorte de mais de 7 mil participantes com 
65 anos ou mais, para investigar as ligações entre a exposi-
ção à poluição do ar e o risco de demência. Os pesquisado-
res observaram redução da concentração de PM2,5 entre 
1990-2000, que foi associada a 15% de redução do risco de 
demência e a 17% de redução do risco de doença de Alzhei-
mer para cada micrograma reduzido de poluente gasoso 
por metro cúbico de ar (µg/m3) em PM2,5, independente-
mente de fatores sociodemográficos e de comportamento 
de saúde e do genótipo APOE.

“Esses dados destacam pela primeira vez os efeitos be-
néficos da redução da poluição do ar na incidência de de-
mência em idosos”, disse Noemie. “As descobertas têm im-
plicações importantes para reforçar os padrões de qualidade 
do ar para promover o envelhecimento saudável. No con-
texto das mudanças climáticas, urbanização massiva e en-
velhecimento da população mundial, é crucial avaliar com 
precisão a influência da mudança da poluição do ar na de-
mência incidente para identificar e recomendar estratégias 
de prevenção eficazes.”

Poluição do ar de longo prazo associada 
ao aumento das placas de beta-amiloide
O acúmulo de placas de beta-amiloide é uma das marcas da 
doença de Alzheimer. Embora tenha sido encontrada uma 
relação entre a poluição do ar e o aumento da produção de 
beta-amiloide em estudos com animais e humanos, pouco 
se sabe sobre os efeitos da exposição de longo prazo à po-
luição do ar na beta-amiloide.

Christina Park, doutoranda no Departamento de Epide-
miologia da Universidade de Washington, e colegas exami-
naram associações entre a exposição aos níveis de poluen-

tes do ar de partículas finas (PM2,5), partículas maiores 
(PM10) e dióxido de nitrogênio (NO2), e os níveis de Ab1-
40 (um dos principais componentes proteicos das placas) 
em mais de 3 mil indivíduos sem demência no início do 
Ginkgo Evaluation of Memory Study. O estudo avaliou e fez 
a média dos níveis de poluição do ar nos endereços resi-
denciais dos participantes por períodos de até 20 anos an-
tes de fazer exames de sangue para medir a beta-amiloide.

Pessoas que estiveram no estudo por mais tempo (oito 
anos) mostraram uma forte ligação entre os três poluentes 
do ar e o Ab1-40. Esses são alguns dados humanos sugerin-
do que a exposição de longo prazo aos poluentes do ar está 
associada a níveis mais elevados de Ab1-40 no sangue.

“Nossas descobertas sugerem que a poluição do ar pode 
ser um fator importante no desenvolvimento da demên-
cia”, disse Christina. “Muitos outros fatores que afetam a 
demência não são alteráveis, mas as reduções na exposição 
à poluição do ar podem estar associadas a um risco menor 
de demência. São necessárias mais pesquisas”, afirmou.

  GÊNERO-

Adultos transgênero relatam mais declínio cognitivo
subjetivo do que adultos cisgênero
Usando dados de 2015-2019 da Behavioral Risk Factor Sur-
veillance System (BRFSS), uma grande pesquisa anual de 
comportamento de saúde liderada pelos Centros de Con-
trole e Prevenção de Doenças (CDC), Ethan Cicero, profes-
sor assistente da Nell Hodgson Woodruff School of Nur-
sing da Emory University, e colegas examinaram dados so-
bre declínio cognitivo subjetivo (DCS) e limitações 
funcionais associadas – incluindo desistência de ativida-
des cotidianas ou interferências na capacidade de traba-
lhar, ser voluntário ou se envolver em atividades sociais – 
entre adultos transgênero e cisgênero.

Cerca de 17% dos adultos transgênero (1 em 6) relata-
ram DCS, taxa significativamente maior do que de 10,6% 
para adultos cisgênero (cerca de 1 em 10). Entre os que re-
lataram DCS, os adultos transexuais tiveram 2,3 vezes mais 
risco de relatar limitações sociais e de autocuidado associa-
das quando comparados aos adultos cisgênero. Entre os 
que relataram DCS, os adultos transexuais eram cerca de 
três anos mais jovens e mais propensos a pertencer a uma 
minoria racial, a não ter seguro de saúde e ter depressão.
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As barreiras aos cuidados de saúde eram uma preocupa-
ção entre os adultos transgênero: 1 em cada 3 adultos trans-
gênero que experimentaram agravamento dos problemas 
de memória e 1 em cada 2 adultos transgênero com limita-
ções sociais e de autocuidado relacionadas não conseguiam 
se consultar com um médico devido aos custos.

“Não temos certeza do que pode estar causando as ele-
vadas taxas de declínio cognitivo subjetivo entre adultos 
transexuais. Acreditamos que seja em parte devido ao es-
tigma e ao preconceito que expõem as pessoas transgênero 
a altos índices de maus-tratos e discriminação onde vivem, 
trabalham, aprendem, procuram atendimento médico e en-
velhecem”, disse Cicero. “Mais pesquisas são necessárias 
para identificar e direcionar estratégias de intervenção pre-
ventiva, desenvolver rastreios culturalmente relevantes e 
moldar políticas para melhorar a saúde e o bem-estar da 
população trans.”

Taxas de depressão e deficiência cognitiva maiores 
entre transexuais e adultos não binários
Usando dados do BRFSS 2019, Nickolas H. Lambrou, pes-
quisador assistente da Divisão de Geriatria e Gerontologia 
da Escola de Medicina e Saúde Pública da Universidade de 
Wisconsin, e colegas examinaram associações entre condi-
ções de saúde, deficiência cognitiva e identidade de gêne-
ro. Dos entrevistados que forneceram uma identidade de 
gênero (n = 231.414), 955 foram identificados como trans-

gênero ou de gênero não binário (TNB).
Os pesquisadores descobriram que a prevalência de de-

pressão foi significativamente maior para adultos transgê-
nero e não binários (37%) em comparação com adultos cis-
gênero (19,2%). Além disso, os relatos de deficiência 
cognitiva foram significativamente maiores em entrevista-
dos TNB (24,7%) em comparação àqueles cisgênero 
(10,5%). Os entrevistados não binários relataram a maior 
proporção de depressão (49,6%) e deficiência cognitiva 
(30,5%) em comparação com todos os outros grupos de gê-
nero. A análise também sugeriu que os homens, transgêne-
ro ou cisgênero, eram mais propensos a relatar deficiência 
cognitiva associada à depressão em comparação com ou-
tros grupos. No entanto, é importante notar que os homens 
cisgênero também relataram as menores proporções de de-
pressão (14%) e deficiência cognitiva (9,4%) em compara-
ção com todos os outros grupos de identidade de gênero.

“Essa pesquisa demonstra que a saúde cognitiva de 
adultos transgênero ou não binários é diferente da de adul-
tos cisgênero e que há diferenças de saúde na população 
TNB. Notadamente, os entrevistados do TNB relataram de-
pressão e deficiência cognitiva em mais de duas vezes a 
taxa de adultos cisgênero ”, disse Lambrou.

“Essas taxas são preocupantes, porque a deficiência cog-
nitiva pode ser um fator de risco ou indicador precoce de 
Alzheimer ou outra demência. Mais pesquisas são necessá-
rias; é fundamental que os pesquisadores incluam medidas 

Centro de Convenções de Denver
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para identificar os participantes do TNB, para que tenha-
mos uma representação precisa de sua saúde e comporta-
mentos de saúde ”, acrescentou o pesquisador.

  COVID-19- 

Comprometimento cognitivo se correlaciona 
com perda persistente do olfato em pacientes 
com Covid-19 recuperados
Gabriel de Erausquin, da University of Texas Health Scien-
ce Center na San Antonio Long School of Medicine, junta-
mente com colegas do consórcio global SARS-CoV-2 lidera-
do pela AA, estudou cognição e sentidos olfativos em uma 
coorte de quase 300 idosos ameríndios da Argentina que 
tiveram Covid-19.

Os participantes foram estudados entre três e seis meses 
após a infecção por Covid-19. Mais da metade apresentou 
problemas persistentes de esquecimento e cerca de um em 
cada quatro teve problemas adicionais de cognição, incluin-
do linguagem e disfunção executiva. Essas dificuldades fo-
ram associadas a problemas persistentes na função do olfa-
to, mas não com a gravidade da doença Covid-19 original.

“Estamos começando a ver conexões claras entre Co-
vid-19 e problemas com cognição meses após a infecção”, 
disse Erausquin. “Temos que continuar estudando essa po-
pulação, e outras ao redor do mundo, por um longo período 
de tempo para entender melhor os impactos neurológicos 
de longo prazo da Covid-19.”

Infecção por Covid-19 associada a aumento nos biomar-
cadores de Alzheimer no sangue
Certos marcadores biológicos no sangue – incluindo tau to-
tal (t-tau), luz de neurofilamento (NfL), proteína ácido fibri-
lar glial (GFAP), ubiquitina hidrolase 1 do terminal carbo-
xila (UCH-L1) e espécies de beta-amiloide (Ab40, Ab42 ) e 
tau fosforilada (pTau-181) – são indicadores de lesão no 
cérebro, neuroinflamação e doença de Alzheimer.

Para estudar a presença desses biomarcadores sanguí-
neos, neurodegeneração e neuroinflamação em pacientes 
mais velhos que foram hospitalizados com Covid-19, Tho-
mas Wisniewski, professor de neurologia, patologia e psi-
quiatria da Grossman School of Medicine da New York 
University, e colegas coletaram amostras de plasma de 310 
pacientes que foram admitidos na New York University 

Langone Health com Covid-19. Dos pacientes, 158 foram 
positivos para Sars-CoV-2 com sintomas neurológicos e 
152 foram positivos para Sars-CoV-2 sem sintomas neuro-
lógicos. O sintoma neurológico mais comum foi confusão 
devido à encefalopatia tóxico-metabólica (ETM).

Em pacientes que eram inicialmente cognitivamente 
normais com e sem ETM relacionados à infecção por Co-
vid-19, os pesquisadores encontraram níveis mais elevados 
de t-tau, NfL, GFAP, pTau-181 e UCH-L1 em   pacientes com 
Covid-19 com ETM em comparação com pacientes com Co-
vid-19 sem ETM. Não houve diferenças significativas com 
Ab1-40, mas a razão pTau/Ab 42 mostrou diferenças signi-
ficativas em pacientes com ETM. Além disso, t-tau, NfL, 
UCH-L1 e GFAP se correlacionaram significativamente com 
marcadores de inflamação, como o peptídeo C reativo, o 
que pode sugerir ruptura da barreira hematoencefálica rela-
cionada à inflamação que acompanha lesão neuronal/glial.

“Essas descobertas sugerem que os pacientes que tive-
ram Covid-19 podem ter uma aceleração dos sintomas e 
patologia relacionadas ao Alzheimer”, disse Wisniewski. 
“No entanto, mais pesquisas longitudinais são necessárias 
para estudar como esses biomarcadores impactam a cogni-
ção em indivíduos que tiveram Covid-19 a longo prazo.”

Indivíduos recuperados de Covid-19 que apresentam 
declínio cognitivo são mais propensos a ter má condição 
física e baixa saturação de oxigênio
George Vavougios, pós-doutorando da University of Thes-
saly (UTH), e colegas estudaram o comprometimento cog-
nitivo e medidas relacionadas a saúde em 32 pacientes 
com Covid-19 leve a moderada previamente internados. A 
pesquisa foi feita dois meses após a alta do hospital. Entre 
os avaliados, 56,2% apresentaram declínio cognitivo. Com-
prometimentos de memória de curto prazo e comprometi-
mento de múltiplos domínios sem déficits de memória de 
curto prazo foram os padrões predominantes de compro-
metimento cognitivo.

Piores pontuações em testes cognitivos se correlaciona-
ram com maior idade, circunferência da cintura e propor-
ção cintura-quadril. Após o ajuste para idade e sexo, piores 
escores de memória e raciocínio foram independentemen-
te associados a níveis mais baixos de saturação de oxigênio 
durante o teste de caminhada de 6 minutos, comumente 
usado para avaliar a capacidade funcional de pessoas com 
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doença cardiopulmonar.
“Um cérebro privado de oxigênio não é saudável, e a pri-

vação persistente pode muito bem contribuir para as difi-
culdades cognitivas”, disse Vavougios. “Esses dados suge-
rem alguns mecanismos biológicos comuns entre o espectro 
discognitivo da Covid-19 e a fadiga pós-Covid-19 que fo-
ram relatados de forma anedótica nos últimos meses.”

  ETNIA-

Pessoas têm mais probabilidade de participar de estu-
dos clínicos se convidadas por alguém da mesma etnia
Dorothy Farrar Edwards, diretora do corpo docente do 
Collaborative Center for Health Equity da University of 
Wisconsin, e colegas criaram a pesquisa Voices Heard para 
identificar os fatores associados com disposição para parti-
cipar de pesquisas biomédicas. A pesquisa foi administra-
da a uma amostra diversa de 406 residentes de Wisconsin, 
incluindo adultos brancos (n = 100), afro-americanos (n = 
105), latinos (n = 100) e índios americanos (n = 101). A 
pesquisa de 96 itens avaliou a confiança na pesquisa médi-
ca e identificou fatores que afetam positiva ou negativa-
mente a vontade de participar de ensaios clínicos.

Os fatores mais associados à vontade de se voluntariar 
para um estudo no grupo completo foram (1) Convidado 
para Participar (85%); (2) Objetivo da Pesquisa (83%); e (3) 
Membro da Família com Doença (74%).

Diferenças significativas foram observadas entre os gru-
pos brancos e minoritários. Notadamente, os entrevistados 
afro-americanos, latinos e índios americanos são significa-
tivamente mais propensos a se voluntariar para um estudo 
de pesquisa se convidados por uma pessoa da mesma et-
nia, e são mais preocupados do que os brancos com a inter-
rupção do trabalho e responsabilidades familiares, disponi-
bilidade de transporte e cuidados infantis.

“Identificamos oportunidades para mensagens persona-
lizadas destinadas a aumentar a conscientização sobre o 
valor da participação na pesquisa de Alzheimer”, disse Do-
rothy. “À medida que melhoramos o recrutamento, aumenta 
a urgência de conduzir os testes corretamente.”

Os critérios de exclusão comuns em estudos clínicos 
de Alzheimer estão impedindo a entrada 
de grupos sub-representados?

Em uma análise sistemática dos critérios de exclusão co-
mumente usados   em ensaios clínicos de doença de Alzhei-
mer e de demência relacionada financiados pelo National 
Institute of Aging (NIA), os pesquisadores da instituição 
sugerem que muitos critérios têm o potencial de excluir 
inadvertidamente participantes afro-americanos e hispâni-
cos/latinos. Essa nova pesquisa mostra que um olhar mais 
próximo e colaborativo nos critérios pode melhorar a ins-
crição. Os critérios de elegibilidade são componentes inte-
grais dos ensaios clínicos, ajudando a garantir a segurança 
dos participantes e reduzindo os fatores que podem con-
fundir os resultados.

Alexandra Mitchell, coordenadora de Pesquisa Clínica 
do NIA, e colegas conduziram uma análise de conteúdo de 
235 ensaios clínicos de Alzheimer e demência financiados 
pelo NIA para identificar os critérios mais amplamente usa-
dos e seu potencial para excluir de maneira desproporcional 
afro-americanos e hispânicos/latinos da pesquisa. Eles iden-
tificaram 2.761 critérios de exclusão e os agruparam em 56 
categorias. Em média, cada ensaio tinha 11,75 critérios de 
exclusão, sendo que os ensaios para drogas apresentavam o 
maior número (18,14 por ensaio). Não surpreendentemen-
te, “demência/deficiência cognitiva” foi a categoria mais co-
mum (identificada em 49% dos ensaios). No entanto, as três 
categorias mais comuns seguintes incluíram critérios médi-
cos, neurológicos e psiquiátricos que foram classificados 
como “amplamente definidos”, trazendo o risco de se intro-
duzir de forma não intencional um nível de subjetividade 
por parte dos investigadores ao determinar a elegibilidade 
dos participantes. Além disso, os pesquisadores descobri-
ram que 142 ensaios (60%) tinham pelo menos uma catego-
ria de exclusão que poderia afetar desproporcionalmente  
as populações afro-americanas ou hispânicas/latinas.

“Essa análise está nos ajudando a fazer uma pergunta 
importante: podemos fortalecer nossos critérios para en-
saios clínicos para maximizar o número de pessoas elegí-
veis de comunidades diversas e sub-representadas?”, ques-
tionou Alexandra. “Esperamos que a comunidade do 
Alzheimer olhe mais atentamente para isso e imite o suces-
so no campo da oncologia, onde um esforço conjunto resul-
tou em critérios de exclusão reformulados e mais equitati-
vos”, afirmou.  A  

AAIC Press
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Efeitos da sarcopenia aguda no idoso  
pós-infecção Covid-19 x sarcopenia no idoso 
da comunidade durante o isolamento social

  TAKE HOME MESSAGE

- É importante despertar a atenção de médicos de to-
das as especialidades na busca ativa do diagnóstico 
precoce de sarcopenia aguda e na evolução da sarco-
penia no idoso da comunidade e que adotou o isola-
mento social. É necessário oferecer um tratamento 
adequado com uma equipe multidisciplinar, em tempo 
hábil para proporcionar melhora funcional e qualidade 
de vida aos pacientes. 

- A intervenção e a terapia nutricional devem ser con-

sideradas parte integrante da abordagem dos pacien-
tes após infecção por Covid-19 em qualquer cenário em 
que o paciente estiver inserido, seja em uma unidade 
de tratamento intensivo, nos leitos de uma enfermaria 
ou no próprio domicílio, e nos idosos da comunidade 
restritos ao domicílio e submetidos a inatividade física.

- Para compreender melhor essa condição de sarcope-
nia aguda, será necessário aumentar as pesquisas que 
visam a caracterizar alterações na quantidade, quali-
dade e função do músculo em pacientes hospitalizados 
com Covid-19 e outras condições.

MARIANA SANTOS LYRA CORTE REAL                  
Residência médica em clínica médica SES/RJ; residência médica em geriatria no 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HCUFMG); 
título em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG/AMB); 
médica e preceptora da residência médica em geriatria Ebserh/HCUFMG; 
professora da pós-graduação em geriatria da Ipemed Afya Educacional.

MARCELO ANDRADE STARLING 
Especialista em fisiologia do exercício pela Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp); residência médica em medicina física  
e reabilitação pela EPM/Unifesp; especialização em geriatria pelo Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Minas Gerais (HCUFMG); título em geriatria pela 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG/AMB); professor responsável 
pelo Ambulatório de Doenças Musculoesqueléticas do Serviço de Geriatria do HCUFMG; 
professor da pós-graduação em geriatria da Ipemed Afya Educacional.
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Problemática
Desde o início da pandemia por 

SARS-CoV 2 (Covid-19), cerca de 147 
milhões de pessoas foram contamina-
das e 3,1 milhões tiveram suas vidas 
perdidas (CSSE, 2021). Trata-se de 
uma doença infecciosa aguda e grave, 
que resultou em uma demanda global 
sem precedentes (WELCH et al., 
2020). Devido à sua alta infectividade 
e rápida taxa de transmissão, as socie-
dades se mobilizaram para limitar a 
circulação de pessoas, adotando polí-
ticas de isolamento social (DE MELLO 
et al., 2020).

A sarcopenia está associada com a 
redução da força muscular, massa 
muscular e performance física, culmi-
nando na síndrome da fragilidade e 
aumentando consideravelmente o ris-
co de desfechos negativos e mortali-
dade (RYGIEL; PICARD; TURNBULL, 
2016). 

Introdução
O envelhecimento populacional já é 
uma realidade e hoje estima-se que 
haja cerca de 900 milhões de idosos no 
mundo. Esse aumento da expectativa 
de vida, assim como as mudanças no 
estilo de vida e no comportamento das 
pessoas, torna as doenças crônicas 
mais prevalentes (PRINCE et al., 2015). 

A senescência é o processo do en-
velhecimento fisiológico e natural vi-
venciado por todos. Ela está associada 
a mudanças na composição corporal 
(aumento da gordura corporal e dimi-
nuição da massa muscular e óssea) 
que, juntamente com o declínio da 

função cognitiva, visual e auditiva, 
distúrbios do sono, alterações do hu-
mor e comportamento, podem levar a 
um prejuízo da função física com per-
da de independência (BRADY; STRAI-
GHT; EVANS, 2014).  

Segundo o European Working 
Group on Sarcopenia in Older People 
2 (EWGSOP2), a sarcopenia pode ser 
classificada como uma condição de in-
suficiência muscular extrema, defini-
da por perda de força muscular, com 
redução da quantidade muscular e/ou 
qualidade muscular, e, quando asso-
ciada a um baixo desempenho físico, 
pode ser considerada sarcopenia grave 
(CRUZ-JENTOFT et al., 2019).

Sua etiologia pode ser:
- primária: relacionada ao processo 

do envelhecimento e; 
- secundária: os principais fatores 

de risco associados são imobilidade, 
dieta inadequada e doenças crônicas 
como diabetes, osteoartrite, doenças 
neuromusculares (CRUZ-JENTOFT et 
al., 2019) (Figura 1).

A prevalência de sarcopenia em 
idosos residentes na comunidade va-
ria de 1% a 50%, e essas taxas são 
mais altas em grupos com idade mais 
avançada (MIJNARENDS et al., 2016). 

Antes da pandemia de Covid-19, as 
recomendações da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) para a prática de 
atividade física eram de 150 minutos 
por semana para exercícios aeróbicos 
de intensidade moderada, e dois dias 
por semana de exercícios de resistên-
cia para fortalecimento muscular. A 

grande maioria dos idosos, no entan-
to, não conseguia segui-las (KIRWAN 
et al., 2020). 

Após as medidas instituídas de 
distanciamento, isolamento social e 
restrição domiciliar, os idosos da co-
munidade que não se infectaram pelo 
vírus apresentaram um maior risco 
para o desenvolvimento da sarcopenia 
(WOODS et al., 2020). 

A crise catabólica proposta por En-
glish e Paddon-Jones, descrita como 
redução abrupta de qualquer ativida-
de física com o aumento agudo do se-
dentarismo, poderia ser utilizada 
como justificativa para a evolução da 
sarcopenia após as medidas do isola-
mento social (ENGLISH; PADDON- 
JONES, 2010). Vale ressaltar que essa 
redução do desempenho de atividades 
físicas, tanto intra quanto extradomi-
ciliares, pode provocar um prejuízo na 
execução das atividades de vida diá-
rias (AVDs) básicas e instrumentais, 
respectivamente. Isso pode resultar 
em um impacto na funcionalidade, 
com um provável descondicionamen-
to cardiorrespiratório e perda da força 
e resistência muscular.

A sarcopenia aguda 
pós-Covid-19
Os sobreviventes pós-infecção por Co-
vid-19, com ou sem internação prolon-
gada, em todas as faixas etárias, po-
dem apresentar sarcopenia aguda. O 
grupo de maior risco continua sendo o 
de idosos, principalmente os mais frá-
geis e com doenças crônicas, que são 
mais propensos a apresentar os casos 
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Figura 1 –  Os fatores primário e secundários 
que resultam em sarcopenia
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mais graves e os piores desfechos. Se-
melhante à insuficiência aguda de um 
órgão e ainda como uma condição pou-
co reconhecida, esse tipo de sarcope-
nia pode ser definida por declínio agu-
do na função e força muscular. Geral-
mente ocorre dentro de seis meses 
após um evento agudo estressor que 
leva a um desequilíbrio na homeostase 
muscular, com aumento da sua degra-
dação e redução da síntese muscular 
(WELCH et al., 2020).

Inúmeros mecanismos têm sido 
propostos e atribuídos à sarcopenia 
aguda após um episódio de infecção 
por Covid-19. A deficiência de vita- 
mina D é considerada um dos mais 
importantes, podendo ser um fator 
implicador, tanto na sarcopenia aguda 
quanto na crônica (WELCH et al., 
2020).  É proposto, como hipótese, 
que a vitamina D pode afetar a respos-
ta imunológica e a predisposição a in-
fecções respiratórias (KIRWAN et al., 
2020). 

Já está bem descrito na literatura 
que a inflamação aumenta as vias cata-
bólicas e diminui as vias anabólicas. 
No contexto atual da pandemia de Co-
vid-19 é relatado uma “tempestade de 
citocinas inflamatórias”, que ocorre 
principalmente em pacientes graves 
(HANSDOTTIR; MONICK, 2011). O 
aumento significativo da reação infla-
matória sistêmica e da liberação das 
citocinas inflamatórias, entre elas o 
TNF- alfa (fator de necrose tumoral 
alfa) interleucinas IL-6, IL-12, IL-17, IL-
18, IL-33, resulta em um estado de re-
sistência anabólica e, consequente-
mente, exige um requisito para maior 
ingestão de proteína para estimular a 
síntese muscular (WELCH et al., 2020).

A obesidade, considerada uma do-
ença crônica multifatorial, foi demons-
trada como um dos principais fatores 
de risco para desfechos negativos e 
piores prognósticos, sendo associada a 
um risco aumentado de hospitaliza-
ção, admissão em cuidados intensivos 

e mortalidade (WELCH et al., 2020).
O aumento da demanda nutricio-

nal, particularmente de proteína, 
como consequência da inflamação se-
cundária a Covid-19, está associada a 
um estado de catabolismo e resistên-
cia anabólica (WELCH et al., 2020). 

A restrição ao leito, com imobilida-
de prolongada e redução aguda da ati-
vidade física, ocorre frequentemente 
em pacientes hospitalizados por Co-
vid-19. Destaca-se que mesmo os pa-
cientes que não foram hospitalizados 
apresentaram o sintoma de fadiga in-
tensa após a Covid-19 (WELCH et al., 
2020). A restrição ao leito também 
está associada com declínios na quan-
tidade e qualidade muscular, força e 
desempenho aeróbio em estudos com 
voluntários saudáveis, sendo esse 
efeito exacerbado pelo fator idade 
(KORTEBEIN et al., 2007; TANNER et 
al., 2015) (Figura 2). 

O estudo de coorte The Post Hospi-
talisation COVID-19 (PHOSP-COVID) 
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Study incluiu um subgrupo com sarco-
penia, que permitiu uma fenotipagem 
dos pacientes que desenvolveram sar-
copenia aguda de forma detalhada e 
uma maior compreensão da recupera-
ção dentro de um ano após a doença 
(WELCH et al., 2020).

A sarcopenia aguda necessita de 
um diagnóstico precoce, se possível 
através da aferição da força muscular 
com o uso do dinamômetro, ou, se in-
disponível, o teste de levantar e sentar 
da cadeira. Devem ser realizadas tam-
bém a avaliação do desempenho físico 
e a quantificação muscular, através de 
solicitação de propedêutica comple-
mentar (densitometria de corpo total, 
ultrassom ou análise por bioimpedân-
cia) (CRUZ-JENTOFT et al., 2019) ou 
pela antropometria pela aferição da 
circunferência de panturrilha (RO- 
LLAND et al., 2003). Torna-se manda-
tória a intervenção adequada através 
da oferta de um tratamento em tempo 
hábil, para proporcionar melhora fun-

cional e qualidade de vida aos pacien-
tes, além de uma fundamental aborda-
gem multidisciplinar (DE BIASE et al., 
2020). 

Declarações de especialistas que in-
tegram o The European Society for Cli-
nical Nutrition and Metabolism (ES-
PEN) despertam a necessidade do 
manejo nutricional em indivíduos com 
risco do desenvolvimento da sarcope-
nia. Por apresentarem os piores desfe-
chos durante a infecção por Covid-19, 
idosos e portadores de várias comorbi-
dades devem ser avaliados quanto à 
desnutrição por meio de uma triagem 
e avaliação nutricional (BARAZZONI 
et al., 2020). Pacientes obesos sarcopê-
nicos são associados às desordens me-
tabólicas com importante aumento de 
morbidade e mortalidade (CHOI, 
2016). Avaliações nutricionais por 
equipes multidisciplinares são neces-
sárias para adequar e otimizar a inges-
ta proteica, podendo em alguns casos 
alcançar 2g/kg de peso corporal por 

dia (HOFFER; BISTRIAN, 2012). Em 
um estudo italiano, a desnutrição foi 
observada em 26%-45% dos pacientes 
com Covid-19, conforme avaliado pelo 
Malnutrition Universal Screening Tool 
(NALBANDIA et al., 2021). 

A reabilitação, tanto motora quan-
to respiratória, dentro do ambiente 
hospitalar e com proposta de segui-
mento no domicílio, é indispensável 
para o treino de marcha e equilíbrio, 
exercícios de fortalecimento muscu-
lar, orientação e prevenção de quedas 
e da melhora do condicionamento car-
diorrespiratório.  A  

Conteúdo patrocinado

Figura 2 –  O ciclo vicioso após a infecção por Covid-19
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Disfagia no paciente idoso pós-Covid-19

Os pacientes idosos com Covid-19 podem apresentar 
dificuldades relacionadas à deglutição. Essa con-
dição impacta de forma negativa a manutenção da 

capacidade funcional e a independência para alimentação, 
além de trazer riscos de broncoaspiração, desnutrição e de-
sidratação. A disfagia é um sintoma que fragiliza ainda 
mais o quadro geral do paciente, contribuindo para o au-
mento do tempo de hospitalização e a dificuldade no mane-
jo clínico. Portanto, é fundamental compreendermos a 
relação entre a Covid-19 e a disfagia para, dessa forma, aval-
iar e intervir de forma mais assertiva.

Em dezembro de 2019 ouvimos falar do SARS-CoV-2 
em Wuhan, China. Pouco tempo depois, a infecção por co-
ronavírus 2019 (Covid-19), causada por coronavírus tipo 2 
associado a síndrome respiratória aguda grave (SARS-
Cov-2), se alastrou de forma exponencial. Em março de 
2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
estarmos diante de uma pandemia sem precedentes, que 
resultou em hospitalização, necessidade de cuidados inten-
sivos e óbitos, principalmente de idosos, por todo o mundo.

Estamos lidando com as consequências dessa pande-
mia, que interferiu e modificou diversos hábitos, que ainda 
nos coloca diante da necessidade de usarmos medidas de 
proteção e que nos fará ver os impactos em esferas de mais 
difícil mensuração, como a saúde emocional e a restrição 
das interações sociais.

A pandemia trouxe a necessidade de repensarmos estra-
tégias de avaliação e intervenção terapêuticas e de desen-
volvermos novas competências na área da saúde, pois o 
paciente com Covid-19 apresenta consigo sinais e sintomas 
ainda muito variáveis entre os indivíduos, o que revela, em 

alguns casos, a necessidade de reabilitação multiprofissio-
nal após a fase crítica da doença. A resposta do sistema 
imunológico à infecção tem graus de gravidade diferentes, 
possivelmente em função das altas taxas de mutação e re-
combinação genética do Sars-Cov-2 (PEREIRA; TOMÉ DA 
CRUZ; SOUSA LIMA, 2021).

Os idosos ocupam uma posição de atenção na pande-
mia de Covid-19 por apresentarem alterações decorrentes 
da senescência ou senilidade. A imunossenescência acaba 
por ser a justificativa para a maior vulnerabilidade dessa 
população para o contágio pelo vírus, e os prognósticos 
para aqueles com doenças crônicas são desfavoráveis 
(LLOYD-SHERLOCK et al., 2020a).

Assim, a presença de comorbidades preexistentes e a 
idade avançada são fatores de risco mais associados a casos 
mais agudos da doença, que muitas vezes vão requerer a 
reabilitação em um segundo momento. Esses fatores de ris-
co também se relacionam ao risco de morte aumentado, 
sendo que mais de 50% das mortes por Covid-19 ocorre-
ram em adultos com idade de 70 anos ou mais (ABIZAN- 
DA et al., 2021; ONDER; REZZA; BRUSAFERRO, 2020;  
LLOYD-SHERLOCK et al., 2020b). 

De acordo com o estudo de YANEZ et al., 2020, 86,2% 
das mortes estão concentradas em indivíduos com mais de 
65 anos. A taxa de mortalidade nesse grupo é 7,7 vezes 
maior do que na faixa de 55 a 64 anos e 62 vezes maior do 
que na população mais jovem abaixo de 54 anos.

A respeito das funções que podem estar alteradas no 
pós-Covid-19, a deglutição é um processo neurofisiológico 
ordenado, que envolve a participação de diversos músculos 
e nervos cranianos e tem a função de garantir dois proces-

Fragilidade, oncogeriatria e cuidados paliativos 
foram alguns dos assuntos mais abordados no GERP.19
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 O envelhecimento 
da população brasileira é 
profundamente desigual.

sos biológicos principais: a passagem do bolo alimentar da 
cavidade oral para o estômago e a proteção de vias aéreas. A 
disfagia é, portanto, um sintoma que se caracteriza por 
qualquer alteração no trânsito do alimento da boca até o 
estômago, colocando o indivíduo em risco de aspiração pul-
monar, desnutrição e/ou desidratação (SOCIEDADE BRA-
SILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2021).

A disfagia orofaríngea é uma das possíveis consequên-
cias da infecção por coronavírus, especialmente relaciona-
da à necessidade de intubação orotraqueal na fase aguda da 
doença. O estado inflamatório da Covid-19, combinado 
com desnutrição e baixa mobilidade durante a hospitaliza-
ção, pode predispor o indivíduo idoso à sarcopenia e, conse-
quentemente, à disfagia (CAN et al., 2021).

Em casos de idosos com comorbidades prévias, verifica-
mos ainda a presença das alterações neurofisiológicas que 
interferem e modificam o processo de deglutição, colocan-
do essa função em um padrão funcionante, mas limítrofe, o 
que, diante da infecção, torna-se um risco importante para 
quadros de disfagia mais limitantes. 

A disfagia orofaríngea tem uma alta prevalência na  
população idosa, sendo cerca de 30% em idosos com  
doenças neurológicas, cerebrovasculares e degenerativas 
(KERTSCHER et al., 2015; TAKIZAWA et al., 2016).

A funcionalidade da deglutição é influenciada por di-
versos fatores, a exemplo do estado de alerta, da cognição, 
das questões estruturais relativas a força e mobilidade das 
estruturas orofaciais e também pelo quadro respiratório, já 
que a boa coordenação entre a respiração e a deglutição é 
um fator-chave para a proteção de vias aéreas (DEDIVITIS; 
SANTORO; ARAKAWA-SUGUENO, 2017).

Dessa forma, uma das razões pelas quais os pacientes 
com Covid-19 são considerados de risco para a disfagia se 
relaciona ao fato de que a respiração e a deglutição são fun-
ções coordenadas: a respiração é interrompida quando o 
reflexo da deglutição é desencadeado e ambas as funções 
requerem a ativação de estruturas anatômicas comuns 
(LIAW et al., 2020; LIMA et al., 2020). 

Entre as afecções trazidas pela Covid-19 que têm influ-
ência na capacidade de deglutir, podemos salientar: as alte-
rações do sistema nervoso central que modificam o estado 
de alerta e colocam em cena quadros de ataxia, convulsões 
e cefaleia; as alterações do sistema nervoso periférico, onde 
podemos destacar as alterações de olfato e paladar que in-

terferem, sobremaneira, na fase preparatória oral e na fase 
oral da deglutição; e as alterações relacionadas ao processo 
de extubação, momento em que pode haver traumas orofa-
ríngeos e laríngeos.

No caso dos pacientes que permanecem em reabilitação 
após a infecção por Covid-19, é possível perceber que a co-
ordenação entre a respiração e a deglutição está bastante 
prejudicada, seja pelo comprometimento na função respira-
tória, pelo desuso dessas funções, pela intubação prolonga-
da e/ou uso de ventilação mecânica ou pelo enfraquecimen-
to global em função da perda de massa muscular. Nesses 
casos, a reabilitação fonoaudiológica deve abordar estraté-
gias para recuperação dessas capacidades. 

É possível verificar ainda outros aspectos que interfe-
rem na funcionalidade da deglutição e no processo de in-
tervenção fonoaudiológica, como a presença de sonda na-
soenteral (SNE), de ventilação mecânica, a redução da 
sensibilidade faringolaríngea, a presença de úlceras de 
pressão que dificultam muito o posicionamento do pacien-
te para alimentação por via oral e a variação do estado de 
alerta e da função cognitiva. 

A associação entre a presença de Covid-19 e de disfagia 
acaba se dando, portanto, em função dos sintomas respira-
tórios e da função pulmonar reduzida – que implicam um 
padrão de deglutição com maior risco de estar alterado. 
Nesse ponto, a intubação prolongada, a extubação e a ne-
cessidade de permanecer em uso de ventilação mecânica 
trazem risco importante para a disfagia, na medida em que 
interferem na precisão da coaptação glótica (FRAJKOVA et 
al., 2020). 

De acordo com Brodsky et al., 2017, um terço dos pacien-
tes que foram intubados após quadro de síndrome respira-
tória aguda teve disfagia durante a internação.

Algumas possíveis causas dessa relação estão muito 
bem descritas em Frajkova et al., 2020: trauma orofaríngeo 
e laríngeo; fraqueza neuromuscular; redução da sensibili-
dade do trato respiratório superior; estado de alerta altera-
do que implica maior risco de aspiração, principalmente de 
líquidos; refluxo gastroesofágico; alteração na coordenação 
entre respiração e deglutição.

Um estudo recente realizado no Brasil sobre desempe-
nho e segurança da deglutição em pacientes com Covid-19 
encontrou, durante a primeira avaliação da deglutição, 
19,8% dos pacientes nos níveis 1-3 da escala ASHA (quan-
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do o indivíduo é incapaz de engolir com segurança por via 
oral e é necessária uma via alternativa de alimentação) e 
53,5% dos pacientes deglutiram com segurança, porém 
com restrição de consistências alimentares e/ou com ne-
cessidade de uso de manobras compensatórias (ARAÚJO 
et al., 2020).

Nesse contexto, a fonoaudiologia vem contribuir com a 
anosmia e a ageusia, sintomas bastante frequentes apre-
sentados por pacientes acometidos pela Covid-19, e com a 
disfagia, observada principalmente em quadros pós-intu-
bação, mas que também é frequente como um sintoma de 
outras manifestações clínicas, como o delirium, a dificulda-
de no posicionamento para alimentação em função da pre-
sença de úlceras de pressão e a presença de comorbidades 
prévias que se associam diretamente à severidade da Co-
vid-19 (AOYAGI et al., 2020; CÂNDIDO et al., 2020).

Para o bom planejamento da intervenção fonoaudioló-
gica é fundamental considerar uma avaliação que aborde 
os antecedentes pessoais médicos e de saúde, os hábitos 
alimentares pregressos, a existência ou não de queixas pré-
vias e, no caso dos pacientes pós-Covid-19, a forma como 
ocorreu o contágio, o desenvolvimentos dos sintomas e a 
saída da fase crítica da doença.

A triagem da deglutição é uma maneira rápida de iden-
tificar a probabilidade de disfagia, a necessidade de exa-
mes adicionais da deglutição, a segurança para alimenta-
ção por via oral e a necessidade de uso de uma via 
alternativa de alimentação. Essa é uma boa forma de iden-
tificar fatores de risco antes da manifestação clínica dos 
sintomas de disfagia, o que, em suma, diminui os riscos de 
pneumonia, desidratação e hidratação (BRODSKY et al., 
2017; BRODSKY; PANDIAN; NEEDHAM, 2020).

É bom lembrar, no entanto, que a triagem não responde 
as perguntas de uma avaliação e, por isso, não chega a um 
desfecho. É uma forma de avaliação que, como o próprio 
nome diz, quer identificar quais são os pacientes de risco 
para a disfagia, sugerindo a necessidade de uma avaliação 
fonoaudiológica da biomecânica da deglutição completa.

A avaliação da disfagia orofaríngea, por sua vez, é um 
evento complexo que pode compreender uma ampla gama 
de intervenções, incluindo – mas não se limitando à – ava-
liação clínica da deglutição indireta e direta, avaliação en-
doscópica de fibra óptica da deglutição e estudo videofluo-
roscópico da deglutição (BOLTON et al., 2020). 

Como a avaliação da deglutição implica a manipulação 
da cavidade oral, nasal, nasofaríngea e orofaríngea e essas 
são regiões com maior carga viral do organismo, é impor-
tante levar em conta, especialmente nesses tempos de pan-
demia, o risco de contágio por aerossol e dessa forma mini-
mizar os riscos para o profissional, familiares envolvidos e 
para o próprio paciente. Assim, é condição para a avaliação 
o uso de equipamentos de proteção individual. Deve ser re-
considerada a necessidade ou não de exames complemen-
tares, uma vez que representam alto risco de proliferação 
viral (FERNÁNDEZ et al., 2020; KIMURA et al., 2020).

A avaliação e a intervenção fonoaudiológica nos casos 
de pacientes pós-Covid-19 é fundamental para prevenir 
agravos maiores relacionados ao risco de aspiração, des- 
nutrição e desidratação, com consequente piora clínica  
global e prolongamento da hospitalização, fragilidade e  
impacto emocional e social (HOLTHOFF et al., 2015; 
SCHINDLER et al., 2021).

Além disso, a avaliação é também fundamental, pois o 
que vemos são idosos com perdas significativas de suas ca-
pacidades e potencialidades de adaptação. É importante, já 
no momento da avaliação, buscar saber quais são os hábitos 
pregressos e a condição de saúde do paciente antes do con-
tágio pelo coronavírus. Dessa forma, fica posto como objeti-
vo da intervenção fazê-lo chegar o mais próximo possível 
da condição pré-Covid-19, ainda que sejam necessárias 
adaptações mais globais da função de deglutição, orienta-
ções aos familiares e cuidadores e adaptações da consistên-
cia de alimentos e/ou do momento de alimentação.

O importante é ter em mente o objetivo maior de retirar 
de cena os dispositivos com os quais habitualmente recebe-
mos esses pacientes – a sonda nasoenteral e a traqueosto-
mia – e, assim, recuperar as funções de deglutição e fala,  
o que culmina na recuperação da possibilidade de intera-
gir, de sentir prazer e de reocupar seu espaço. O impacto 
disso na qualidade de vida e bem-estar de um idoso é algo 
muito significativo.

Igualmente importante é considerar as particularida-
des, a diversidade e a complexidade do envelhecimento 
humano e o impacto na saúde dos idosos, que vai muito 
além das alterações clínicas. Considerar, por exemplo, que 
um tempo prolongado em uma unidade hospitalar é um 
fator de risco para alterações cognitivas, emocionais e de-
senvolvimento de síndrome da fragilidade. Manter a ótica 
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sobre estratégias de avaliação e intervenção que, além de 
diagnosticar e intervir na função de alimentação, levem 
em conta o valor am plo que ela tem na vida do idoso. Esse 
é um pensamento sedimentado na gerontologia, que co-
nhece o valor e a importância de retomar com brevidade 
o envelhecimento ativo mesmo sob uma circunstância 
tão adversa como o pós-Covid-19.

Assim, o atendimento fonoaudiológico nesse cenário 
precisa ter alguns pontos de atenção: a) o manejo nutri-
cional a partir da definição da via de alimentação mais 
segura para aquele paciente (oral ou enteral); b) o foco no 
estímulo para a manutenção ou reabilitação da indepen-
dência e autonomia para a alimentação; c) a possibilidade 
de utilizar medidas compensatórias e/ou fazer ajustes de 
consistência dos sólidos e líquidos de acordo com o anda-
mento da terapia de reabilitação oral.

Estamos diante de um contexto pandêmico que envol-
ve mudanças em todas as esferas do cotidiano e, conside-
rando os idosos, a adaptação a essas mudanças nem sem-
pre é fácil. Viabilizar a possibilidade de uma alimentação 
segura que seja capaz de nutrir, hidratar e dar prazer pre-
cisa ser o objetivo-mestre da intervenção fonoaudiológica.

A percepção ampla do idoso, levando em conta sua 
história de vida, suas vontades e o imenso desafio recen-
temente superado, que é a fase crítica da Covid-19, guia 
os procedimentos para uma intervenção mais efetiva e 
torna claros os objetivos terapêuticos fonoaudiológicos 
comuns para essa população, como treino de oclusão da 
traqueostomia, avaliação da qualidade vocal e da capaci-
dade de proteção de vias aéreas, desmame da sonda naso-
enteral e reabilitação da alimentação por via oral em con-
sistência habitual. 

O que tenho visto no dia a dia da reabilitação pós-Co-
vid-19 é que, apesar da agressividade dessa doença, que  
surge sem aviso e modifica de forma tão importante fun-
ções básicas como a respiração, a alimentação e a locomo-
ção, a recuperação dessas mesmas funções tem se mostra-
do muito possível com uma equipe multiprofissional que 
trabalha de forma coordenada e integrada, com a presen-
ça e a persistência das famílias que somam de forma deci-
siva no processo de reabilitação e, claro, com o empenho 
e força dos pacientes, que passam a valorizar cada peque-
no ganho até terem de volta sua independência e autono-
mia, ainda que com alguma adaptação.
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É importante destacar o valor das intervenções baseadas 
na perspectiva ampla da gerontologia, que parte da impor-
tância do bem-estar do idoso, ainda que em condições 
adaptadas, e que leva em conta o incentivo às potencialida-
des de cada indivíduo, considerando cada vivência antes de 

falar das dificuldades impostas pela Covid-19 ou pela disfa-
gia. É o olhar amplo e individualizado que faz a passagem 
por esses tempos ser menos dolorosa, com menos perdas e 
que torna real a possibilidade de reabilitação.  A  
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Conectando redes de suporte ao idoso: 
contribuições consensuais

Introdução

Muito se tem discutido sobre longevidade no Bra-
sil e no mundo, e um tema que tem ganhado 
cada vez mais relevância é a importância de ter 

com quem contar na velhice. Um dos capitais mais impor-
tantes ao bem envelhecer se refere às redes de apoio cons-
truídas ao longo da vida, sejam elas formais, como o apoio 
ofertado pelo Estado, sejam elas por meio dos cuidados 
que a família ou rede de amigos provê quando necessário. 
Contemplar modelos de atenção que respeitem a comple-
xidade do processo de envelhecimento é um grande desa-
fio, considerando-se a desigualdade social e o crescimento 
exponencial da longevidade no Brasil.

Embora haja consenso sobre a necessidade dessas con-
tribuições em diferentes níveis, que vão desde o atendi-
mento a idosos com algum tipo de dificuldade nas ativida-
des básicas de vida diária, como alimentar-se, vestir-se, 

cuidar da própria higiene, até o atendimento àqueles com 
maior dependência, acamados, com doenças incapacitan-
tes ou degenerativas, como no caso das demências, a popu-
lação idosa ainda carece de redes mais bem estruturadas 
para atendê-la (SANT’ANA; ELBOUX, 2019).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) designou o 
período 2020-2030 como a Década do Envelhecimento 
Saudável, com quatro grandes pilares: (1) combater o pre-
conceito etário; (2) promover ambientes amigáveis às pes-
soas idosas; (3) proporcionar serviços especializados de 
cuidados integrados, centrados na pessoa; (4) garantir cui-
dados de longa duração aos idosos que necessitarem, com 
proposta de estendê-los também aos cuidadores familiares 
(OPAS, 2020).

Apesar das recomendações da OMS, o que se observa 
nos estudos publicados nos últimos anos é que a rede de 
apoio informal sobressai e é a principal referência para a 

Fragilidade, oncogeriatria e cuidados paliativos 
foram alguns dos assuntos mais abordados no GERP.19
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pessoa idosa que mantém expectativas de cuidados por 
parte de familiares, sobretudo filhas ou noras, cônjuges 
(muitas vezes também idosos) e, mais raramente, filhos e 
netos. Todavia, o estudo SABE, coordenado pela Faculdade 
de Saúde Pública da USP, aponta que cerca de 20% dos ido-
sos que residem no município de São Paulo não contam 
com nenhum tipo de rede de apoio (ACCIOLY; SANTOS; 
DUARTE, 2020). 

Outro artigo que menciona o apoio social e a saúde do 
idoso (GUEDES et al., 2017) traz a necessidade da rede de 
apoio ser efetivamente considerada um determinante de 
saúde para abordagens mais amplas e abrangentes, em de-
trimento do olhar reducionista e centrado na doença que 
ainda prevalece em muitos locais, embora pesquisas apon-
tem relação causal entre piores condições de saúde, maio-
res índices de mortalidade e ausência de redes de apoio. As 
redes são consideradas fatores preponderantes, pois permi-
tem que as relações humanas ocorram, que se fortaleçam 
vínculos, que se promova o senso de pertencimento e que 
se dê um propósito à vida, como o envelhecer na comunida-
de, um dos pontos estudados nas chamadas Blue Zones.

As zonas azuis, em tradução livre, são pontos específicos 
do planeta onde demógrafos, gerontólogos e epidemiolo-
gistas estudam a longevidade, visto que a população idosa 
desses locais alcança facilmente mais de 100 anos em exce-
lentes condições de saúde (BUETTNER; SKEMP, 2016). Os 
pesquisadores verificaram alguns pontos comuns entre es-
sas comunidades: atividade física; alimentação diferencia-
da e moderada; baixos índices de estresse; ingesta modera-
da de álcool; pertencimento; propósito, ou “plano de vida”; 
priorização da família e relações sociais. Os estudos reve-
lam que cada um desses critérios promove ganhos na ex-
pectativa de vida, que, somados, elevam consideravelmente 
os patamares etários dos residentes nessas localidades.

O presente artigo traz reflexões sobre a correlação exis-
tente entre redes potentes e melhores condições de saúde e 
envelhecimento e, na ausência destas, a mediação como 
um norteador para a construção, potencialização ou forta-
lecimento delas para adicionar qualidade de vida às pesso-
as que envelhecem, por meio de articulação e diálogo.

Segundo Neri e Vieira (2013), o apoio ou suporte social 
é um produto da atuação das relações sociais e pode ser 

classificado da seguinte maneira: apoio material (ajuda  
financeira e com alimentos); apoio instrumental (auxílio 
em tarefas domésticas e transporte); apoio informativo  
(sobre saúde e legislação ou na tomada de decisões); e 
apoio afetivo (inclui expressões como amor, afeição e enco-
rajamento) (p. 421).

Para SLUZKI (1997), a rede de suporte social é “o con-
junto de pessoas significativas para o indivíduo, que o dis-
tingue da massa anônima da sociedade” (p. 41). Assim, é 
possível perceber a importância de construir e manter rela-
ções sociais ao longo da vida, embora essa rede diminua à 
medida que se envelhece, em decorrência da morte de seus 
integrantes ou de barreiras que dificultam contato e intera-
ção. Ademais, tem-se observado redução nas famílias. O 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) 
já demonstrava a mudança na configuração familiar por 
vários fatores, como o paulatino declínio da fecundidade e 
a inserção maciça da mulher no mercado de trabalho.

  O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) traz no artigo 3º: 
“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidada-
nia, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária”.

Entretanto, com a significativa mudança nas configura-
ções familiares, tem-se questionado nos serviços e nos pro-
gramas destinados à população idosa quanto o Estado 
transfere às famílias a responsabilidade do cuidado à pes-
soa idosa sem considerar essa insuficiência familiar. Mui-
tos casais não têm filhos, outros têm filhos geograficamente 
distantes. Há aqueles que têm filhos que não dispõem de 
tempo ou recursos financeiros para auxílio aos mais idosos. 
Existem também situações em que são filhos já idosos com 
pais muito idosos.

Embora estudos mostrem que adolescentes e adultos 
que tenham recebido valores familistas, como lealdade, re-
ciprocidade intergeracional e responsabilidade filial, são 
mais propensos a evitar comportamentos de risco, é impor-
tante ressaltar que o lado contrário deve ser levado em con-
ta: familiares que passam por sofrimento psíquico, dificul-
dades financeiras ou de relacionamentos individuais por 
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priorizarem a família, podendo decorrer daí conflitos de 
toda sorte (FALCÃO, 2020).

Desse modo, faz-se necessário o apoio do Estado com 
ofertas de serviços que contemplem os cuidados com aten-
ção centrada na pessoa. A Política Nacional do Idoso (PNI, 
Lei nº 8.842,1994) foi criada com a finalidade de garantir 
os direitos sociais do idoso, gerando condições para promo-
ver sua autonomia, integração e participação efetiva na so-
ciedade, e em seu capítulo IV (Das ações governamentais) 
versa sobre os deveres do Estado nas áreas de assistência 
social, saúde, educação e previdência, mas que ainda ne-
cessitam constante aperfeiçoamento (BRASIL, 1994).

A rede de suporte social formal precisa se fortalecer e ser 
ampliada para abarcar a demanda crescente da população 
idosa no Brasil, para que de fato prevaleça a atenção integral 
ao idoso, com uma rede multidisciplinar para o atendimen-
to de modo intersetorial e que entre em ação sempre que for 
observada insuficiência de cuidados. Somente assim será 
viável e possível assegurar à pessoa idosa a proteção de di-
reitos, dignidade, autonomia e independência.

Por fim, ainda carece compreender a razão pela qual  
a OMS incluiu o termo “velhice” no rol de doenças, lesões  
e condições clínicas da 11ª versão da Classificação Interna-
cional de Doenças – CID-11, sob o código MG2A. Ora,  
sendo consenso entre estudiosos mundiais da geriatria e 
gerontologia que o envelhecimento é um processo, sendo, 
portanto, construído ao longo do curso de vida, e conside-
rando que a velhice é uma etapa da vida, não há sentido 
essa classificação. Ela pode inclusive impactar na saúde  
da pessoa idosa ao acentuar o etarismo, ao levar à não  
observação de doenças ou condições clínicas típicas da  
idade avançada ou ao induzir equívocos sobre causas de 
morte entre idosos.

A OMS estabelece diretrizes de saúde que são seguidas 
em todos os continentes. Sendo ela própria criadora de po-
líticas específicas do envelhecimento, tais como a política 
do envelhecimento ativo (2002), o programa Cidade Amiga 
do Idoso (2005), o Relatório Mundial de Envelhecimento e 
Saúde (2015) e, mais recentemente, a campanha de comba-
te ao preconceito etário lançada em março de 2021, causa 
estranheza que a mesma instituição adote agora tal posicio-
namento com a atualização do CID. Várias entidades no 

mundo têm se posicionado a respeito, sugerindo inclusive 
a revisão do ponto em questão.

Conexões e práticas consensuais 
em rede de suporte social ao idoso
Entre as práticas consensuais, a mediação de conflitos é de-
senvolvida pelos princípios da voluntariedade e da confi-
dencialidade. O mediador é aceito ou contratado para faci-
litar o diálogo e criar um contexto favorável para negocia-
ção e solução de conflito. As redes de suporte social ao 
idoso – formais e informais – integram ou compõem a me-
diação de conflitos e lhes dão apoio desde o encaminha-
mento até o acompanhamento do seu procedimento. 

As mediações acontecem nos mais diversos contex- 
tos: público, comunitário ou privado, em conexão com as  
redes, em conflitos sobre questões financeiras, familiares, 
de cuidados, e contribuem para o fortalecimento de  
vínculos, diminuição ou encerramento da violência  
(MARQUES, 2019).

As ações e os recursos dos “sistemas mediadores” po-
dem ser utilizados por pessoas, grupos, equipes e comuni-
dades, gerando recursos criativos que favoreçam a qualida-
de de vida (ALVES et al., 2018). Como exemplos de redes 
formais estão os serviços de saúde, previdência social, as-
sistência social, instituições jurídicas, entre outras. Como 
redes informais estão as que colaboram no fortalecimento 
dos vínculos e do bem-estar, como a família, a comunidade, 
os amigos, os vizinhos e todos aqueles que contribuem 
para a saúde do idoso e para o apoio e garantia de seus di-
reitos (SOUZA et al., 2008). 

Para identificação da rede, são necessários o seu mapea-
mento no território, a promoção da atuação intersetorial e a 
conexão com os diversos meios de acesso. A Constituição 
Federal Brasileira (BRASIL, 1988), no artigo 230, destaca a 
relevância de atuações conjuntas e com responsabilidades 
compartilhadas ao dispor: “A família, a sociedade e o Esta-
do têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando 
sua participação na comunidade, defendendo sua dignida-
de e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741 de 2003) elenca os di-
reitos fundamentais do idoso, com “status” de direitos prio-
ritários e garantidos por lei, sendo dever de todos prevenir 
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a ameaça da sua violação. Ele reforça o princípio ao respei-
to, que consiste na proteção da integridade física, psíquica 
e moral, bem como a preservação da imagem, identidade, 
autonomia, ideias, crenças, espaços e objetos pessoais (Ar-
tigos, 4º e 10 parágrafos 2º e 3º) (BRASIL, 2003).

Diversas são as práticas em nosso país que integram a 
metodologia consensual para prevenção e resolução de 
conflitos. Vale mencionar o Centro de Apoio e Prevenção a 
Violência contra a Pessoa Idosa – CIAPVI, do núcleo de 
atendimento da Defensoria Pública do Estado do Mara-
nhão, em São Luís (MA), que atua como apoio articulado à 
rede de serviços em prol da pessoa idosa, com a mediação 
de conflitos centrada como meio de impedir a propagação 
da violência, redimensionar os conflitos e estimular a auto-
nomia dos participantes (MAIA et al., 2017).

A Central Judicial do Idoso também é referência em 
rede. Trata-se de um projeto do Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e Territórios e outras instituições jurídicas, 
com integrações com o Conselho dos Direitos do Idoso,  
a Secretaria Especial do Idoso, a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Trabalho, por meio do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência  
Especializado de Assistência Social (CREAS), com os nú-
cleos de atenção à saúde do idoso, das instituições de lon-
ga permanência para idosos (ILPIs), centros de convi- 
vência, polícias comunitárias”, entre outros exemplos (RI-
BEIRO, 2016). 

Outro recurso é o Centro Judiciário de Solução de Con-
flitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, que oferece atendimento prioritário do idoso. O Cejusc 
60+ disponibiliza métodos consensuais, informações so-
bre direitos, rede de serviços e convênio com a Delegacia 
do Idoso, o Ministério Público, a Defensoria Pública e uni-
versidades (ANOREG/BR, 2020). 

Na cidade de São Paulo, pela integração da Prefeitura de 
São Paulo com a Guarda Civil Metropolitana, há a Casa de 
Mediação de Conflitos, um serviço da Rede Municipal de 
Mediação de Conflitos, cujo objetivo é auxiliar e contribuir 
para a celeridade na resolução de conflitos com garantia da 
cidadania. Entre os órgãos integrantes está a Delegacia do 
Idoso (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2020). 

Ainda na cidade de São Paulo há mediações voltadas 

aos direitos da pessoa idosa em situação de risco, que acon-
tecem nas Promotorias de Justiça, nos Núcleos de Incentivo 
em Práticas Autocompositivas (NUIPA). Podem ser citados 
os núcleos da Promotoria de Justiça Cível do Foro Regional 
de Santo Amaro; da Promotoria de Justiça Criminal de San-
tana; e da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da 
Capital, entre outros. Os atendimentos acontecem com me-
diadores voluntários e podem contar com a participação  
de integrantes da rede de suporte social (MINISTÉRIO PÚ- 
BLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021).

Assim, destacam-se a complexidade do processo do en-
velhecimento, a multidimensionalidade das relações fami-
liares e intergeracionais e a importância de cada ser huma-
no ser considerado em sua individualidade e em suas “teias 
de relações”, que são protegidas, garantidas ou conectadas 
pelas diversas redes e sistemas que as integram. A interseto-
rialidade demanda conexão e a mediação pode ser um fio 
condutor em colaboração à efetividade dos direitos, das im-
plementações e do fortalecimento de políticas públicas.

Considerações finais
As relações humanas são pautadas em convivência e cola-
boração. Não fosse assim, a extinção da vida humana já te-
ria ocorrido. Entretanto, o mundo é dinâmico e as transfor-
mações são constantes, levando o homem a adaptar-se ou 
buscar novos modos de interagir e compartilhar o conheci-
mento histórico-cultural, o que nos torna seres constituí-
dos. Por esse motivo, as redes de suporte social são funda-
mentais à vida. É imprescindível que sejam compostas por 
vínculos e afetos, ainda que formadas por vizinhos e ami-
gos, na ausência de familiares. 

Assim, imprescindível também é a relação dialógica en-
tre a rede informal e a rede multidisciplinar composta nos 
serviços e programas que atendem à população idosa. E, na 
ausência do diálogo espontâneo, há que se costurar, inte-
grar, articular essa trama, potencializá-la, fortalecê-la, para 
que os longevos possam envelhecer com dignidade. A me-
diação tem esse papel quando, ausente de julgamentos, 
atua na escuta qualificada e auxilia o diálogo com as redes. 
É preciso que a mediação também se constitua enquanto 
política pública, a fim de abranger cada vez mais idosos, 
num trabalho preventivo e de cunho gerontológico.  A
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Velhice é doença?
Por Naira Hossepian Salles de Lima Hojaij e Reinaldo Ayer de Oliveira*

Aos 76 anos, um dos autores deste artigo tem algu-
mas doenças crônicas classificadas pelo Código In-
ternacional de Doenças. Estão na lista o CID 10 – 

125, o CID 10 – E11, o CID 10 – G62 e o CID 10 – H26.  
Agora ele pergunta: sua condição de velho também será 
um CID?

O livro A Velhice, da filósofa francesa Simone de Beau-
voir, foi lançado em 1970, quando a autora tinha 62 anos 
de vida. Era uma velha. Morreu com 78 anos. Na sua época, 
os aspectos biológicos do envelhecimento eram extrema-
mente significativos, já que os tratamentos eram escassos. 
De acordo com Beauvoir, o envelhecer não é um fenômeno 
linear, mas um processo lento e individual, onde a relação 
com o tempo é vivida diferenciadamente, segundo um 
maior ou menor grau de deterioração orgânica (BEAU-
VOIR, 1990).

Na época, o envelhecimento era associado à degradação 
física e intelectual das pessoas, que, por esses motivos, 
eram progressivamente afastadas do convívio social. Isso 
foi particularmente observado por Beauvoir em seu compa-
nheiro, o filósofo Jean-Paul Sartre (ROWLEY, 2015). 

Esse tempo passou, já que a velhice hoje pode ser asso-
ciada a uma vida saudável. As projeções indicam mais de 2 
bilhões de pessoas acima de 60 anos em 2050 no mundo, 
superando o número de crianças. O envelhecimento popu-
lacional traz consigo o aumento de doenças crônicas, bem 
como sua coexistência e inter-relação, denominada multi-
morbidade. Uma das consequências desse fenômeno é o 
uso exagerado de medicamentos, conhecido como polifar-
mácia (BUSSE; JACOB FILHO, 2015). Entretanto, segundo 
revisão de Depp e Jeste, um em cada três idosos consegue 
seguir seu curso de vida sem incapacidades e pode ser con-
siderado saudável dentro de seu envelhecimento (DEPP; 
JESTE, 2006).

Até onde conseguiremos separar o patológico (senilida-
de) do fisiológico (senescência) no processo de envelheci-
mento? A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio 

do Código Internacional de Doenças (CID 11), estabeleceu 
recentemente que a velhice é doença. A partir de 1º de ja-
neiro de 2022 ela passa a ter um código: CID 11 – MG2A.

Seremos todos doentes na velhice?
Segundo a própria OMS, o envelhecimento saudável é defi-
nido como “o processo de desenvolvimento e manutenção 
da capacidade funcional que permite o bem-estar em idade 
avançada” (p. 28). Essa definição foi baseada em dois con-
ceitos propostos no Relatório Mundial de Envelhecimento 
e Saúde da instituição, publicado em 2015: o de capacidade 
intrínseca, que se refere ao “composto de todas as capacida-
des físicas e mentais de um indivíduo” (p. 29); e o de capa-
cidade funcional, definida como “atributos relacionados à 
saúde que permitem que as pessoas sejam ou façam aquilo 
que racionalmente valorizam” (p. 29) (WHO, 2015).

Não seria contraditório imaginar que a mesma institui-
ção que valoriza o envelhecimento com plena capacidade 
como saudável seja a mesma que o categoriza em um códi-
go estanque de doença? A quem interessa classificar a ve-
lhice como um código de doença?

Na coluna “Como chegar bem aos 100”, espaço do jornal 
Folha de S. Paulo dedicado a questões da longevidade, os 
professores Alexandre Kalache e Carlos André Uehara rea-
giram a essa decisão: “Queremos sim morrer velhos – mas 
não de ‘velhice’”. Eles apontaram que, entre outros fatores, 
esse retrocesso pode ser uma consequência do grande en-
volvimento da indústria farmacêutica das áreas de medica-
mentos, antienvelhecimento (anti-aging) e estética (KALA-
CHE; UEHARA, 2021).

A possibilidade da invasão de parte da indústria em as-
suntos específicos da área médica não é novo. A médica, 
professora e escritora americana Marcia Angell, autora do 
livro A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, traz 
como exemplo um grande estudo realizado entre 2001 e 
2003 com indivíduos adultos, patrocinado pelo Instituto 
Nacional de Saúde Mental. A pesquisa revelou que um per-
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centual assombroso de 46% dos participantes se encaixava 
nos critérios para doença mental estabelecidos pela Asso-
ciação Americana de Psiquiatria, por terem tido pelo me-
nos uma doença mental em algum momento de suas vidas. 
Os números são assustadores: cerca de 10% dos america-
nos com mais de 6 anos de idade tomam antidepressivos. 
A nova geração de antipsicóticos, como a risperidona, a 
olanzapina e a quetiapina, ultrapassou os redutores do co-
lesterol no topo da lista de remédios mais vendidos nos 
Estados Unidos.

A autora destaca que a indústria farmacêutica influen-
cia psiquiatras a receitar drogas psicoativas até mesmo a 
pacientes para os quais os medicamentos não foram consi-
derados seguros e eficazes. Ela conclui: “Em vista dos ris-
cos e da eficácia questionável dos medicamentos em longo 
prazo, precisamos fazer melhor do que isso. Acima de 
tudo, devemos lembrar o consagrado ditado médico: em 
primeiro lugar, não causar dano (primum non nocere)” (AN-
GELL, 2011). 

Estamos diante da possibilidade de que aconteça o 
mesmo com a velhice se ela for classificada como doença. 
Uma infinidade de medicamentos e procedimentos será 
desenvolvida em detrimento de uma medicina preventiva 
e integrativa, que vise sobretudo uma vida saudável ao ve-
lho. Por outro lado, não apresentar a velhice como uma área 
da saúde que merece atenção especial é bloquear a chance 
a quem de direito merece ser beneficiado: o próprio velho.

Assim como o saber sobre o envelhecimento, o famoso 
CID também avançou em sua abrangência. Hoje ele é de-

nominado Classificação Estatística Internacional de Doen-
ças e Problemas Relacionados com a Saúde, e não apenas 
Código Internacional de Doenças. Ou seja, a intenção da 
OMS de incluir a velhice como uma questão relacionada à 
saúde, independentemente de suas características favorá-
veis ou desfavoráveis, pode ser adequada e válida, mas 
deve ser discutida sempre.

Talvez o melhor caminho seja, sim, classificar a velhice, 
pois é necessário que se discuta a saúde diferenciada nessa 
fase da vida, porém ampliando-se a denominação para um 
termo que vá além do olhar dualista e estigmatizante da 
saúde/doença. Quem sabe um dia tenhamos um “CID En-
velhecimento”, com todas as suas apropriadas e verdadei-
ras derivações. Todos então estaremos mais seguros dentro 
desse novo olhar em nossas velhices.  A
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38 CASOS E SOLUÇÕES :: discussões dignas de nota

  PRIMEIRA CONSULTA:
A sra. JL comparece sozinha a sua primeira consulta em 
um Ambulatório de Geriatria e Gerontologia em 24 de 
outubro de 2018.

  IDENTIFICAÇÃO:
JL, 89 anos, sexo feminino, natural de Santa Catarina 
(SC), solteira, aposentada (assistente social e enfermei-
ra). Tem apenas uma irmã viva, reside sozinha em São 
Paulo, sem religião. Ela afirma não poder contar com fa-
miliares, apenas vizinhos.

  DESCRIÇÃO DO CASO:
A paciente refere que há três meses vem “perdendo o 
gosto de viver, sofrendo de dificuldade para dormir e 
falta de apetite”. Ela também considera a perda dos pa-
rentes mais próximos como algo muito difícil e se quei-
xa de estar ficando muito sozinha. A paciente afirma ter 
duas sobrinhas que residem em SC.

Na anamnese a paciente relata que em 2014, após um 
AVC, passou por uma neurocirurgia. Segundo ela, após 
o procedimento, as sobrinhas a levaram “forçadamente” 
para residir com elas. Ela conta que na época não era 
capaz de deambular. A paciente refere ainda que por ve-
zes “sentia-se dopada, porque tinha muito sono após o 
café da manhã”. Ela relata também que as sobrinhas ad-
ministravam seu dinheiro e tentaram vender seu aparta-
mento contra sua vontade, mas sem sucesso.

  IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:
- Humor: deprimido com GDS 5
- Frágil e sarcopênica
- Risco de queda (Downton) = 4
- Baixo suporte social

  PERGUNTAS:
Por onde começar o atendimento a essa paciente?
Qual o impacto de morar só sobre a saúde e a qualidade 
de vida da pessoa idosa?

Naira Dutra Lemos – Assistente social; professora afiliada da Disciplina de Geriatria  
e Gerontologia – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp);  
coordenadora do Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso;  
coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional – Envelhecimento;  
presidente da Comissão de Título de Especialista em Gerontologia – SBGG

Para saber a conduta adotada 
pela autora, acesse o QR code 
ao lado e assista ao vídeo. 

1
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  IDENTIFICAÇÃO-  
Sr. ACF, homem, 90 anos. Foi agricultor, morador de ci-
dade do interior do Rio Grande do Sul, fala dialeto ale-
mão, entende pouco português. Minha comunicação 
com ele é feita no dialeto, uma vez que também falo.

  QUEIXA PRINCIPAL-
Atitudes sexuais inadequadas.

  HISTÓRIA-
O paciente vem a consulta ambulatorial de rotina. É 
portador de demência do tipo doença de Alzheimer em 
fase moderada. Está em uso de inibidor da colinesterase 
e memantina, em doses plenas. Familiar queixa que pa-
ciente tem sido agressivo com a esposa, também com 90 
anos, na tentativa de ter relações sexuais. Além disso, é 
encontrado várias vezes ao dia se masturbando em di-
versos cômodos da casa. Tem uma filha que mora junto 
com eles e é a cuidadora do casal. A situação tem causa-
do muito constrangimento à família.

  EVOLUÇÃO-
Ele tem acompanhamento ambulatorial regular, mas 
devido à situação atual procuraram um médico da cida-
de, que prescreveu um benzodiazepínico, que não teve 
nenhum efeito sobre o quadro, apenas deixando o pa-
ciente mais sonolento. No atendimento atual, tentou-se 
o uso de citalopram 20 mg/dia – autorizado pela litera-
tura devido a seu efeito colateral frequente de diminui-
ção da libido –, mas sem efeito. Tentou-se associar um 
estabilizador do humor – optou-se pela excarbamazepi-
na 150 mg/2x dia –, que também se mostrou inefetivo.

  COMORBIDADES-
Hipoacusia, DPOC (ex-tabagista), artrose de joelhos, 
HAS moderada.

Medicação em uso
Memantina 20 mg/dia, donepezila 10 mg/dia, losartana 
50 mg/2x dia, citalopram 20 mg/dia, AAS 81 mg/dia, pa-
racetamol em caso de dor.

  CONDUTA-
Optou-se pelo uso de estriol 1 mg/dia (hormônio femi-
nino), administrado pela manhã, mesmo sabendo dos 
efeitos colaterais, entre eles o efeito trombogênico. 

  EVOLUÇÃO ATUAL-
Tanto a agressividade com a esposa, na tentativa de ter 
relações sexuais, quanto a masturbação diminuíram em 
10 dias. Em 30 dias o paciente não apresentava mais ati-
tudes sexuais. Porém, ocorreu o surgimento de edema 
em membros inferiores como efeito colateral. 

  PERGUNTA-
Qual seria sua conduta nesse caso?

João Senger – Médico geriatra; professor assistente da Faculdade de Medicina  
da Universidade Feevale; diretor do Instituto Moriguchi – Centro de Estudos  
do Envelhecimento; presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria  
e Gerontologia - Seção Rio Grande do Sul2

Para saber a conduta adotada 
pelo autor, acesse o QR code 
ao lado e assista ao vídeo. 
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 POR ALEXANDRE KALACHE
      Presidente do International Longevity Center Brazil
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ão YEHUDI 
MENUHIN 
(1916-1999)

A Organização das Nações 
Uni das intitulou 1999 como 
o Ano Internacional das Pes- 
soas Idosas, e o Dia Mundial da 

Saúde daquele ano, 7 de abril, foi dedicado ao tema. 
O embrião do que viria a ser o Marco Político do En-
velhecimento Ativo estava preparado e eu buscava 
uma oportunidade para lançá-lo. Decidi então fazê-lo  
naquela data.

Yehudi Menuhin é considerado o mais virtuo so 
violinista do século XX. Em 1999, já não tocava vio-
lino com a frequência de antes e cada vez se dedi-
cava mais a dar master classes para jovens mundo 
afora. Eu então o convidei para ir a Genebra e dar 
uma de suas aulas para os alunos dos conservatórios 
de Genebra e Lausanne. Consegui que a prefeitura 
liberasse o Victoria Hall, a mais consagrada casa de 
concertos suíça.

Menuhin, com sua proverbial elegância, de ime-
diato aceitou o convite. Seria um magnífico exem-
plo para ilustrar na prática o Envelhecimento Ativo. 
O velho mestre, do alto de seus 83 anos, iria ensinar 
e transmitir sua experiência aos jovens aspirantes. 
Uma troca intergeracional inspiradora.

Pouco menos de um mês antes do evento, 
Menuhin faleceu subitamente em Berlim. Lamen-
tei muito ter perdido uma pessoa tão especial e a 
oportunidade de marcar o lançamento do Enve-
lhecimento Ativo de forma singular. Sem um plano 
B, liguei para Sir Richard Doll, meu mentor na Uni-
versidade de Oxford e o eminente epidemiologista 
que demonstrou ser o tabagismo o maior fator de 
risco para o câncer de pulmão. Sua Aula Magistral 
no Salão Nobre da OMS é até hoje comentada. 

ar
im

s.
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g.
il ARTHUR 

RUBINSTEIN 
(1887-1982) 

Um dos mais virtuosos pianistas 
do século XX, Arthur Rubinstein 
era aclamado sobretudo por 

suas interpretações de Chopin e Brahms.
Nascido na Polônia, mas radicado nos EUA, con-

tinuou a dar performances mundo afora até pouco 
antes de falecer, em 1982. Quando celebrou seus 89 
anos, concedeu uma entrevista em que a jornalista, 
comentando sua idade avançada, lhe perguntou o 
segredo para continuar a ser tão solicitado, encan-
tando as mais diversas audiências. 

Sua resposta é uma definição de resiliência e téc-
nicas de compensação e enfrentamento diante do 
envelhecimento: “Muito simples. Hoje eu escolho 
peças que demandam menos energia, esforço físico. 
Meu reportório é mais reduzido. Treino e ensaio ain-
da mais que antes. E trago às minhas performances 
uma profundidade, uma sutileza, que não poderia 
ter sem a experiência que os anos me trouxeram”.

É a ele atribuída uma citação que demonstra seu 
espírito: “Eu sou uma pessoa livre. Tremendamente 
livre. Poderiam me acorrentar e eu ainda continua-
ria livre porque meus pensamentos seguiriam vivos, 
meus. E isso é tudo o que me bastaria para seguir 
livre”. Sua peça favorita, a que mais dizia a seu cora-
ção, era Heroic, de Chopin.
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ZORBA, O GREGO

À medida que nós, baby boomers, envelhecemos, nossa influência 
na vida cultural cresce. Afinal, somos muitos. Isso é perceptível 
em todas as artes, inclusive o cinema. Basta lembrar de filmes 

recentes como O Senhor Estagiário, Amor e O Exótico Hotel Marigold I e II.
Para ilustrar, conto uma conversa que tive com Jane Fonda. Há dois anos, 

quando já tinha passado dos 80, ela me disse estar tendo mais oportunidades de 
trabalho do que em qualquer período de sua vida. O sucesso da série Grace e Frankie é prova disso. Na ocasião, ela 
também comentou sobre sua autobiografia, O Terceiro Ato: “Como atriz eu posso dizê-lo: é só no último ato que os 
eventos dos dois primeiros passam a fazer sentido. Como na vida”.

Mas vou escolher um filme que me arrebatou na juventude, não por ser especificamente sobre velhice, mas 
pela força do personagem central. Deixou-me mensagens duradouras: entusiasmo pela vida e a importância de 
“contar histórias”.

O filme, de 1964, é baseado em um romance de Nikos Kazantzakis. O protagonista, Alexis Zorba, interpretado 
por Anthony Quinn, é um grego simples, mais velho, que conhece um frustrado jovem escritor britânico, Basil (Alan 
Bates), quando ele chega a Creta para tentar a vida tocando uma mina abandonada, herança do pai. Zorba, com 
sua personalidade exuberante, termina por inculcar seu entusiasmo pela vida, evidente na cena em que, em uma 
praia, ensina Basil a dançar Sirtaki.

A dança tradicional se popularizou na época. Em qualquer festa (havia tantas!) era obrigatória. Minhas raízes 
paternas, grego-libanesas, já me haviam familiarizado com a dança folclórica do Líbano, muito semelhante – não 
à toa, a ilha de Creta fica defronte, a pouca distância da costa libanesa. Acabei por me tornar (ó modéstia!) um 
exímio dançarino de Zorba e, assim, muito “requisitado” nas festas. Até um campeonato ganhei!

As experiências da vida pós-60 em entrevistas dinâmicas, 
leves e informativas, sempre com a participação  
de quem mais entende dela: os próprios idosos. 

Confira todo o nosso conteúdo nas principais plataformas 
de streaming. 
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BECOS DA MEMÓRIA, 
de Conceição Evaristo

Embora Ponciá Vicêncio 
seja o mais aclamado livro 
de Conceição Evaristo, os 
alicerces que caracterizam 
sua obra como um conjun-
to estão já bem delineados 

em Becos da Memória. É nele que Conceição funde 
o escrever com a vivência, sua marca central como 
autora, a escrevivência, onde ela vai vasculhar “nos 
becos da memória” o material que transforma em 
escrita. Os personagens são diversos, não há pro-
tagonismo central – são retalhos que compõem o 
cenário de uma favela indefinida, caracterizando-a 
como a nova senzala. São histórias múltiplas e diver-
sas que me ajudaram a sentir a vida que corre nas 
ruelas apertadas e tortuosas que fazem parte do 
cotidiano de seus habitantes, “perdedores” por sua 
condição racial, social e de gênero. 

Conceição e eu nascemos no mesmo ano. Ela, 
em Belo Horizonte, eu no Rio de Janeiro – mas com 
raízes mineiras. Enquanto eu lá ia de férias, vida 
boa, sem preocupações, gozar da minha condição 
de menino de classe média com a barriga e as pra- 
teleiras cheias, Conceição e seus oito irmãos anda-
vam a catar sobras de feiras livres para ter o que 
comer à noite. Ficamos amigos e um dia ainda fare- 
mos um documentário, percorrendo os mes- 
mos lugares públicos de Belo Horizonte, eu com as 
minhas, ela com suas memórias em becos tão dis-
tantes quanto desiguais.

A VELHICE, 
de Simone de Beauvoir

A obra foi publicada em 
1970, quando a grande 
filósofa existencialis-
ta estava diante de sua 
própria velhice (nascera 
em 1908) e já havia ob-

servado o envelhecimento e declínio de seu com-
panheiro de toda uma vida, Jean-Paul Sartre. Ela 
traz para A Velhice a profundidade de obras ante-
riores, em particular do influente O Segundo Sexo, 
cuja mensagem central é “Não se nasce mulher, 
torna-se mulher”. A questão de gênero como 
construção social passa a ser, a partir de seu livro, 
essencial para o movimento feminista.

Em A Velhice, Simone de Beauvoir também 
mergulha na temática como uma construção: 
ninguém se transforma em velho subitamente. É 
essencial ressignificar cada etapa da vida e acei-
tar-se como velho para, a partir daí, reivindicar, 
lutar contra a opressão e a exclusão e adotar um 
posicionamento ativista. Considero a obra tão 
fundamental para minha iniciação na temática do 
envelhecimento, quando o li em 1975, quanto o 
tratado do filósofo Cícero, que a precedeu mais de 
2 mil anos antes. Nele, Cícero afirma que o jovem 
tem diante de si o desafio de talvez envelhecer; 
o velho já o ultrapassou e pode, portanto, ver o 
mundo com um outro olhar, liberado. Dois milê-
nios separam os marcos filosóficos fundamentais 
que alicerçaram meu olhar sobre o envelhecimen-
to como conquista, não como perda.
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