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editoriaL

Aedição de estreia da
revista Aptare – Ge -
ria tria e Gerontologia
para Especialidades

Clí  nicas, lançada em agosto, teve
uma ótima repercussão entre
nossos leitores. Recebemos men-
sagens de profissionais de saúde
de todo o país, interessados em
receber a publicação e em cola -
borar com temas e artigos.

Além de nos encher de or -
gulho e nos dar mais segurança
para seguir adiante, esse retorno
comprova mais uma vez a nossa
suspeita: a de que os profissio -
nais brasileiros têm menos infor-
mações do que gostariam sobre o
paciente idoso. O idoso desafia o
status quo da medicina: numa
época de superespecialização, o
paciente 60+ exige que as dife -
rentes modalidades médicas con -
ver sem entre si. Nesse paciente,
não adianta analisar apenas uma
peça do quebra-cabeça. É preciso

observar o todo, com um olhar
atento e agregador, pois só assim
é possível tratá-lo corretamente.

Essa lógica de complemen-
taridade é o fio condutor da Apta -
re. Por isso, reu nimos nesta edição
uma ma téria sobre depressão no
idoso, apurada com precisão pela
re pórter Flávia Lo Bello; um arti-
go do geriatra Luiz Eduardo D’Al -
mei da, com informações impor-
tantes e práticas sobre situa ções
de emer gência em pacientes ido -
sos; uma entrevista com o ge riatra
Renato Maia, com explicações
didáticas e delicadamente hu-
manas sobre de mên cia; e um ar-
tigo detalhado e elucidativo da
nutricionista Myrian Najas sobre
obesidade sarcopênica. 

Esses são apenas alguns des -
taques desta edição. Há outros,
igualmente importantes e que só
vêm acrescentar no repertório do
profissional de saúde. Nós, da

Aptare, acreditamos que esse
diálogo entre as especialidades é
o primeiro passo para propor-
cionar um envelhecimento mais
saudável para o crescente núme -
ro de idosos no Brasil. Como
numa orquestra, é a sincronici-
dade e a harmonia entre os diver-
sos instrumentos que garantem
uma peça executada com primor.
A plateia agradece.

Boa leitura.

Lilian Liang

Editora

3

Promovendo o diálogo
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CARtAS

• Recebi um exemplar da revis-
ta Aptare (agosto/setembro) e
achei-a excelente. Sou cardioge -
riatra e preciso estar atenta às 
ou tras patologias que meus pa-
cientes apresentam. Porém, infe-
lizmente, o tempo que sobra para
estudar outros assuntos perti-
nentes, além da cardiologia/car-
diogeriatria, é muito curto. 

A revista ofereceu-me uma
revisão objetiva, principalmente
sobre rastreamento de câncer 
no paciente idoso. Esse pro -
blema sempre me preocupou,
mas agora tem me angustiado.
Perdi minha sogra de 85 anos,
uma empresária que trabalhava
15 horas por dia, com câncer de
ovário e mama. Foi dito a ela que
na sua idade não havia com o
que se preocupar. Portanto estou 
duplamente interessada em “não
deixar passar” um diagnóstico 
de câncer em meus pacientes.
Gostaria de continuar recebendo
a revista e, se possível, outras
referências bibliográficas sobre
rastreamento de câncer no pa-
ciente idoso. Parabéns pela qua -
lidade da revista!

Maria Elizabeth Penido 

CRMMG 15815

• Li um exemplar da revista
Aptare e achei de uma quali-
dade incrível, com assuntos e in-
formações importantíssimos!
Sou estudante de medicina e 
futura geriatra.

Rafaela Barroso Pecci

São Paulo, SP

• Fiquei impressionado com a
qualidade da revista e desejo, se
possível, continuar recebendo os
futuros exemplares. 

Sérgio Sá

CRMRJ 5249840-3

• Sou médico há 37 anos, com es-
pecialização em neurologia e,
logicamente, recebo muitas pes-
soas idosas em meu consultório.
Recebi a revista Aptare hoje e
fiquei agradavelmente impres-
sionado, pois vi que não estou
sozinho naquilo que penso e faço.

Nilton Volquind

CRMRS 7070

• Sou médico no Rio de Janeiro e
gostaria de receber a excelente
revista Aptare.

Roberto P. Franco da Fonseca

CREMERJ 52.20331.2

• Sou enfermeira e trabalho num
hospital de geriatria do Rio de
Janeiro. Acompanhando minha
mãe numa consulta de oftal-
mologia, tive acesso à primeira
edição desta revista. Adorei os
artigos e gostaria de receber gra-
tuitamente as futuras edições.

Débora Santos Dias

Rio de Janeiro, RJ

• Gostaria de receber periodica-
mente a revista Aptare. Tenho
muito interesse no assunto, pois
sou médico que atua também
com pessoas da terceira idade. 

Pythagoras Carmo de Moraes 

CRMMG 8.263

• Acabo de receber a revista
Aptare e inicialmente desejo 
felicitar a equipe. Embora onco -
logista, lido bastante com pa -
cientes idosos que procuram o
Hospital Unimed, e por essa
razão gostei muito da publi-
cação. Aceitem meus atenciosos
cumprimentos.

Arindal Carneiro César Pires

CRMSP 52662

• Gostaria de parabenizá-los pela
iniciativa da revista. Realmente
uma excelente ideia.

Raquel M. Bosco

Belo Horizonte, MG

• Sou médica hematologista e tam-
bém atuante em clínica médica,
da cidade de Salto-SP. Tenho um
bom percentual de pacientes
idosos e gostaria de receber a re-
vista Aptare gratuitamente. 

Roberta Dalla Vecchia

CRMSP 119910

• Recebi o primeiro número da re-
vista Aptare e fiquei impressio -
nado pela qualidade das matérias
publicadas. Parabéns e vida longa
a essa nova publicação.

Marcos Aurélio Lenzi

CRMPR 9333

• Sou fisioterapeuta, dona de uma
clínica conveniada com o SUS, e
atendo muitos idosos. Tenho 50
anos e também estou lidando
com o envelhecimento, tanto de
meus pais quanto o meu. Acho
esse campo muito importante. 
Desejo muito sucesso à revista e
gostaria de poder ter mais contato
com literatura sobre o assunto.

Celia Scabello Seysan

Itajaí, SC

Agradecemos a todos os que nos enviaram sugestões, observações, críticas e

elogios. Ouvir o que você tem a dizer nos ajuda a melhorar constantemente

a Aptare. As cartas são respondidas diretamente ao remetente. Para falar

conosco, mande sua correspondência para: contato@dinamoeditora.com.br

Algumas cartas podem ter sido editadas para fins de clareza. 

As opiniões aqui expressas não refletem necessariamente a posição da revista.
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coLóquio

Ogeriatra mineiro Re-
nato Maia vem acom-
panhando de perto os
avanços feitos pela

medicina quando o assunto é en-
velhecimento. Formado pela Fa -
culdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Minas Gerais em
1975, entendeu ainda muito cedo
na carreira que era preciso investir
em conhecimento e conscientiza-
ção se o objetivo fosse ter uma
população de idosos saudável,
ativa e integrada na sociedade.

“Durante minha residência
em clínica médica, li um artigo
sobre a geriatria na Inglaterra e
logo me interessei pelo tema,
porque, embora a geriatria fosse
uma especialidade, ela não limi-
tava o espaço de atuação. Pelo
contrário, ela o ampliava, in-
cluindo áreas como neuropsi -
quiatria e gerontologia”, conta.

Depois de uma especializa-
ção em medicina geriátrica na
University of Birmingham, na
Inglaterra, Maia voltou ao Brasil,
onde acabou por se envolver na
elaboração de políticas públicas
relacionadas ao envelhecimento
no Ministério da Saúde. Eram
meados da década de 1980 e o
geriatra encontrou um território
pouco explorado, mas com enor -

me potencial. Foi ele o criador do
Programa de Saúde do Idoso
dentro do Ministério da Saúde,
com o bem-sucedido projeto
“Viva bem a idade que você tem”,
voltado para a educação sobre o
envelhecimento.

A ideia era simples, mas teve
um impacto imenso: folhetos 
educativos distribuídos em todo
o Brasil disseminavam informa -
ções sobre o envelhecimento.
Foram dez folhetos bimestrais,
com tiragem total de 7 milhões
de exemplares, distribuídos em
postos do INSS, postos de saúde,
agências de correios, unidades
do Sesc e outras instituições. O
primeiro deles, intitulado “Os ca-
belos brancos de um país jovem”,
alertava a população sobre uma
revolução demográfica até então
pouco discutida: o rápido enve -
lhecimento populacional.

Uma das conquistas das
quais mais se orgulha, no en-
tanto, é a criação, em 2003, do
Centro de Medicina do Idoso,
vinculado à Universidade de
Brasília, cujo objetivo original
era ser uma área de assistência,
ensino e pesquisa em geriatria
na Universidade de Brasília.
“Porém, logo o Ministério da
Saúde o designou Centro de

Referência em Doença de
Alzheimer. Assim, direcionei sua
atuação, qualificando a assistên-
cia médica e desenvolvendo pro-
gramas complementares, como a
pet-terapia, que inclui cães na
terapia para doença de Alzhei -
mer. Também temos aqui o que
acredito ser o primeiro coral com
pacientes com Alzheimer e seus
cuidadores”, comemora.

Maia acaba de concluir seu
mandato como presidente da 
International Association of
Gerontology and Geriatrics
(IAGG), onde, entre outras rea -
lizações, promoveu um movi-
mento mundial para alertar au-
toridades sobre a importância 
de se considerar a doença de
Alzheimer como problema de
saúde pública.

Nesta entrevista, Maia fala
sobre como navegar no labirinto
das demências e mostra que,
com uma boa bússola, é possível
entender e orientar melhor o pa-
ciente sobre a doença.

Aptare – Partindo do básico: 
o que é demência? Por que a 
associação imediata de
demências com Alzheimer?

Renato Maia –Demência é um
transtorno que acomete a cog-
nição e, progressivamente, ou -

tras funções cerebrais, com
destaque para o comporta-
mento. Geralmente tem evo -
lução lenta, contínua, sendo
irreversível. Podemos consi -
derar demência como um gran -
de guarda-chuva que abriga
dezenas de doenças, que po -
dem se expressar por alterações
da memória e do comporta-
mento. Não deve ser conside -
rada como sinônimo de doença
de Alzheimer ou demência vas-
cular. O fato de apresentar li -
mitações terapêuticas não deve
inibir o médico de explorar o
diagnóstico diferencial. Assim
como era errado, até a década
de 1980, considerar toda forma
de demência como ateros-
clerose cerebral, é equivocado
qua lificar qualquer perda de
memória como Alzheimer.

Aptare – As demências 
geralmente se instalam de
forma lenta. A que sinais 
o profissional clínico deve 
estar atento para identificar
um possível caso de demência 
no paciente idoso?

Maia – Queixas relativas à
memória são muito comuns
em adultos e idosos, muitas
vezes com grande subjetivi-
dade. Com o tempo, existe

Navegando o labirinto da demência
Por Lilian Liang

Renato Maia Coordenador de Educação Permanente e Pesquisa
em Saúde do Idoso da Escola Superior de Ciências da Saúde
(ESCS); ex-presidente da International Association 
of Gerontology and Geriatrics (IAGG)
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dimi nuição de quase todos os
neurotransmissores cerebrais,
o que pode estar associado à
diminuição da velocidade de
processamento da memória.
Demência não é esquecer
onde deixou a chave, mas sim
para que serve uma chave. As
queixas da memória terão 
significado quando ti verem 
impacto na funcionalidade.
Esquecer repetidamente o fo -
gão ligado ou perder-se preen -
chem esses requisitos. Toman -
do como exemplo o uso do
computador: a memória seria
a própria máquina, e a concen-
tração, o operador. Da mes ma
forma que um usuário de com-
putador pode cometer erros
em acessar arquivos, um idoso
com dificuldade de concen-
tração pode ter dificuldade em
mobilizar a memória. Errar a
designação do ano ou do dia
do mês pode consistir em de-
satenção, falta de leitura de
jornais ou algo referenciado
pela data. Mas ignorar em que
mês ocorre o Natal ou a re-
lação de paren tesco com quem
está acompa nhando a consulta
tem significado distinto. A for -
ma mais correta de sistemati-
zar a ava liação é adotar um
ins trumento. O mini exa me do
estado mental (MEEM) é prá -
tico e rápido de usar. Não deve
ser considerado um instru-
mento diagnóstico de demên-
cia, mas uma forma de avaliar
brevemente a cognição. É pre-
ciso con siderar que exige oito
anos de escolaridade. O baixo
nível educacional dos idosos
brasi leiros e o elevado per-
centual de analfabetismo fun-

cional prejudicam a avaliação
dos resultados.

Aptare – Existem situações
que apresentam sinais muito
semelhantes aos de 
demência, tornando o 
diagnóstico mais difícil. 
que outros quadros clínicos
podem causar esse tipo de
confusão? o que levar em
conta nesses casos?

Maia – A condição mais facil-
mente confundida com demên-
cia é o delirium, designação
dada à confusão mental aguda.
Distingue-se da demência pelo
início abrupto e pela progres são
flutuante. Ainda que essa con -
dição possa se apresentar sob a
forma de apatia, a forma agitada
geralmente apresenta irritabili-
dade e inquietação, assim como
delírios, usualmen te visuais.
Tem causas múltiplas e é poten-
cialmente reversível. É frequente
observar delirium em pacientes
pós-cirurgia cardíaca ou de
fratura do fêmur. Pode estar rela-
cionado ao uso de drogas, no-
tadamente aquelas com ação 
anticolinérgica. Infecção uriná-
ria e outras, como pneumonia,
podem desencadear delirium.
A depressão, contudo, é a

condição mais confundida com

demência. Existem vários mo-
tivos para tal situação: sintomas
depressivos e mesmo depressão
podem anteceder os sintomas
cognitivos e assim gerar dificul-
dades diagnósticas – até um
terço dos pacientes com doença
de Alzheimer pode apresentar
depressão no curso da doença.
Mesmo o médico experiente
pode enfrentar dificuldade em
relação à associação entre esse
transtorno do humor e demên-
cia. Existem escalas de depressão
que podem ser utilizadas para
auxílio diagnóstico. O histórico
do início dos sintomas constitui
dado valioso. Em estudo rea -
lizado na Universidade de Bra -
sília, familiares/cuidadores apon-
taram que em 30% dos casos o
início, ou pelo menos a identifi-
cação, dos sintomas de demência
esteve associado a morte de fa-
miliares, perdas ou grandes de-
cepções, acompanhadas por tris-
teza, desânimo e outros sintomas
depressivos. Uma vez mais o re -
bai xamento do humor acompa -
nhou-se de dificuldade de me -
mória e de orientação. Creio que
a maneira mais eficiente de abor-
dar essa questão é questionar,
sempre, se o paciente com quei -

xas subjetivas de memória não
apresenta depressão.

Aptare – quais são alguns 
exames básicos para o 
diagnóstico diferencial?

Maia – O exame clínico é o
mais importante. Nenhuma
tecnologia é superior aos olhos,
ouvidos e ao tato do prope-
deuta. Os exames de ima gem
(tomografia e resso nân cia mag-
nética) são mais úteis para ex-
cluir outras causas do que para
caracterizar uma demência de-
generativa, por exemplo. A
atrofia cerebral, se modesta,
tem grande grau de subjetivi-
dade. A volumetria do hipo -
campo contribui, mas não cons -
titui diagnóstico. A associação
de sintomas demen ciais com
imagens de grandes lesões vas-
culares ou lesões expansivas é
extremamente útil. A avaliação
através do PET pode ajudar,
mas não deve ser solicitado
rotineiramente de vido ao custo
e mesmo ao uso de material ra-
diativo. Manda o bom senso
que só se deve solicitar resso -
nância magnética (RM) de pa-
ciente com demência se houver
um ganho inquestionável, por -
que a RM é realizada em am -
biente muito frio, tem longa
duração e o paciente tem que
permanecer num “meio túnel”
imóvel, com ruídos altos e inco-
modativos. Nada pior para um
paciente inquieto. Existe a pos-
sibilidade de sedação, mas há
que se perguntar se vale a pena.
Os fatores de risco cardiovascu-
lares devem sempre ser investi-
gados, pois podem contribuir
para a causa (demência vascu-
lar) ou para a aceleração dos

O exame clínico é o mais importante.

Nenhuma tecnologia é superior 

aos olhos, ouvidos e ao tato 

do propedeuta.

“
”
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quadros de demências dege -
nerativas. Dois exames funda-
mentais são a avaliação do 
TSH e da vitamina B12. Os
transtornos associados a alte -
rações desses indicadores po -
dem desencadear ou favorecer
o aparecimento de demência.
Tem crescido o papel da homo-
cisteína nas demências.
A cintilografia tem utilidade na
demência vascular, e a interpre-
tação do EEG é muito subjetiva,
sendo útil nos casos de doença
de Creutzfeldt-Jakob.
Em dois ou três anos estarão
disponíveis nos laboratórios
marcadores da doença de
Alzheimer. Será um grande
avanço para a pesquisa, mas
com grande potencial de dano
na clínica – não para os pa-
cientes com forte suspeita, mas
para aqueles com desejo de pre-
venção. Qual a utilidade de um
adulto de 60 anos, vivendo
bem e em bom estado de
saúde, saber que em dez anos
terá sinais de demência? Se
essa avaliação não for cercada
de cuidados técnicos e éticos,
poderá trazer mais malefícios
do que progresso.

Aptare – É possível prevenir ou
retardar o avanço da demên-
cia? E, uma vez instalada, 
ela é sempre irreversível?

Maia – Estudos relacionados à
doença de Alzheimer demons -
tram que o nível de educação
formal retarda o aparecimento
de demência. Outra investi-
gação que causou grande im-
pacto foi o chamado “Nun
Study”, que abrangeu freiras
vivendo em instituição que
eram acompanhadas em vida
e que doaram o cérebro para
estudo post-mortem. Algumas
delas com extensas lesões
histo patológicas compatíveis
com doença de Alzheimer,

mas que eram ativas, alegres e
participativas, não apresen-
tavam sintomas demenciais
em vida. Fica assim eviden -
ciada a importância da socia -
lização, da vida participativa e
de múlti plos interesses. Estu-
dos isolados ressaltaram a im-
portância de atividades inte -
lectuais e o jogo de xadrez. A
prática de atividades físicas
parece ter efeito protetor ou
de pelo menos retardar o iní-
cio e a evolução.

Aptare – idosos geralmente
tomam uma série de 
medicamentos diferentes, 
que muitas vezes interagem
entre si. quais os riscos disso 
e como evitá-los num paciente
com demência?

Maia – Muitas drogas têm po-
tencial para prejudicar a
memória, entre as quais aque-
las com ação anticolinérgica.
Existem fármacos que usual-
mente não são associados a
essa ação, mas que chegam a
ter quase a metade do efeito
da atropina, como é o caso da
cimetidina. O uso prolongado
de hipnóticos pode ter im-
pacto na memória. Drogas
conside radas ilícitas, como a
maconha, também podem

atrapalhar as funções cogniti-
vas. Contudo, a droga que
mais prejuízo pode trazer à
memória, embora se relute em
classificá-la com tal, é o álcool.
Como regra prática sugiro
que, se as queixas de memória
apareceram após o iní cio de
um novo fármaco, este deve
ser cancelado.

Aptare – Existem estudos que
mostram que a atividade física
e a intelectual podem ser 
aliadas na prevenção da
demência. De que forma 
isso acontece?

Maia – Não são estudos robus-
tos, inquestionáveis, até por -
que quem tem atividade in -
telectual ou física pode ter um
comportamento correlato que
também seja protetor, como,
por exemplo, alimentação
saudável, socia lização e bom
nível educacional. Isso não
elimina a importância dessas
duas atividades.

Aptare – o que um profissional
clínico deve saber para melhor
encaminhar um paciente com
suspeita de demência?

Maia – Em primeiro lugar, re-
conhecer seus limites. Se não
tem experiência suficiente

para caracterizar o quadro, que
não faça o diagnóstico de
doença de Alzheimer, por 
exemplo. Nesse caso, deve-se
considerar como “transtorno
cognitivo” e informar ao pa-
ciente ou à família a necessi-
dade de avaliações mais acu-
radas. O maior erro que pode
ser cometido é o diagnóstico
apressado, sem fundamento
ou base clínica. Lembremo-
nos de que demência, mais do
que um diagnóstico, pode sig-
nificar sentença. Muitos pa-
cientes e familiares desenvol -
vem grande sofrimento de vido
a uma afirmativa precipitada e
muitas vezes carregada de pes-
simismo. Alguns médicos pre-
conizam o abismo, sem co -
nhecer a geografia da vida
daquela pessoa.

Aptare – como orientar o pa-

ciente e o cuidador diante de

um diagnóstico de demência?

Maia – Hastear a bandeira do
otimismo. A demência pode
não ter cura, mas “tem jeito”.
Enquanto na década de 1970
a sobrevida de pacientes com
doença de Alzheimer era cerca
de sete anos, hoje ultrapassa
dez e chega a 15 anos. A vida
não acaba com o diagnóstico.
Existe muito mais além das
drogas. Atividades lúdicas,
recrea ção e terapias cognitivas
são fundamentais. Pode ser
que, com o avanço da doença,
o paciente não saiba quem é a
pessoa que dele cuida, mas o
cui dador sabe quem é a pes-
soa da qual está cuidando. A
cura é a área mais valorizada
da me dicina; o cuidado é a
mais nobre.

O maior erro que pode ser cometido 

é o diagnóstico apressado, sem 

fundamento ou base clínica. 

Lembremo-nos de que demência, 

mais do que um diagnóstico, 

pode significar sentença.

“

”
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fYi  ::  novos estudos e pesquisas

PercePção e efeito negativo 
da solidão numa PoPulação 
de adultos idosos 
chineses em chicago

Esse estudo qualitativo, publicado no periódico Archives of Geron-

tology and Geriatrics de setembro de 2012, investigou a compreen-

são cultural da solidão, identificou seus contextos e examinou seu

efeito na saúde e no bem-estar de idosos chineses nos EUA. Apesar

de a solidão ser um dos principais indicadores de bem-estar, pouco

é dedicado à compreensão do problema entre idosos imigrantes.

O estudo utilizou questionários de pesquisa e grupos focais semi-

estruturados para investigar os sentimentos de solidão entre idosos

chineses nos EUA.

Com base em entrevistas com 78 idosos chineses vivendo em co-

munidades no bairro de Chinatown na cidade de Chicago, o estudo

mostra que a solidão é comum entre idosos chineses nos EUA. Fa-

tores sociais, psicológicos e de saúde física podem contribuir para

essa experiência. Além disso, a saúde de idosos vivenciando a solidão

pode ser associada a uma piora da saúde geral, maus-tratos, mu-

dança em comportamento da saúde e aumento da utilização do sis-

tema de saúde. O estudo tem implicações para profissionais de

saúde, agências de serviço social e responsáveis por políticas públi-

cas. Os achados apontam para uma necessidade de maior atenção

por parte dos profissionais de saúde à associação de solidão e resul-

tados adversos em saúde. Comunidades e agências de serviço social

devem coletivamente atuar para reduzir o isolamento social, melho-

rar relações intergeracionais e aumentar redes sociais para esse

grupo vulnerável.

rePensando a associação de alta
Pressão arterial e mortalidade em
idosos: o imPacto da fragilidade

A associação de hipertensão e

mortalidade é atenuada em ido -

sos. A velocidade da cami nhada,

como medida da fragilidade, pode identificar que idosos têm mais

risco para efeitos adversos da hipertensão. O objetivo do estudo,

publicado na revista Annals of Internal Medicine de agosto de 2012,

é analisar se a pressão arterial elevada pode estar associada a mor-

talidade em adultos que andam mais rápido, mas não naqueles que

andam mais devagar.

Foram avaliados 2.340 indivíduos com 65 anos ou mais no Na-

tional Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2000 e 2001-

2002. Os dados de mortalidade foram ligados aos certificados de

óbito no National Health Index. A velocidade da caminhada foi me-

dida numa caminhada de 6 metros e classificada como mais rápida

(≥0,8 m/s [n = 1307]), mais lenta (n = 790) ou incompleta (n=243).

Fatores que poderiam causar confusão incluem idade, gênero,

raça, ano de pesquisa, estilo de vida e variáveis fisiológicas,

condições de saúde e uso de medicação hipertensiva.

Entre os participantes, houve 589 mortes até 31 de dezembro de

2006. A associação entre pressão arterial e mortalidade variou se-

gundo a velocidade de caminhada. Entre os que caminhavam rápido,

aqueles com pressão arterial sistólica alta (≥140 mm Hg) tinham um

risco de mortalidade ajustado maior se comparado com aqueles que

não apresentavam esse quadro (hazard ratio [HR], 1.35; 95% CI, 1.03-

1.77). Entre aqueles que caminhavam lentamente, nem a pressão 

arterial sistólica nem a diastólica (≥90 mm Hg) foi associada a morta -

lidade. Em participantes que não completaram o teste de cami -

nhada, a pressão arterial elevada foi fortemente e independente -

mente associada a menor risco de morte: HR, 0.38; 95% CI, 0.23-0.62

(sistólica); e HR, 0.10; 95% CI, 0.01-0.81 (diastólica).

A velocidade de caminhada pode ser uma medida simples para

identificar idosos que têm mais risco de resultados adversos rela-

cionados a PA alta.

Prevalência de fraturas 
vertebrais e qualidade de vida
em uma amostra de mulheres
brasileiras Pós-menoPausa 
com osteoPorose

Publicado na edição online do periódico Archives of Osteoporosis em

julho de 2012, o estudo avalia a prevalência de fraturas vertebrais

(FV), qualidade de vida (QV), associação entre o número de FV e

notas de QV e correlaciona os fatores associados a QV numa amostra

de mu lheres brasileiras pós-menopausa com osteoporose.

O estudo longitudinal envolveu 126 mulheres pós-menopausa

com osteoporose entre 55 e 80 anos de idade. As mulheres foram en-

trevistadas sobre questões sociodemográficas e clínicas, respon-

deram ao questionário QUALEFFO-41 e foram submetidas a uma ra-

diografia vertebral para medir altura anterior, média e posterior em

cada vértebra (T4 a L5). As fraturas vertebrais foram classificadas

como triangular anterior, triangular posterior, colapso central e es-

magamento. Para a análise estatística utilizaram-se os testes de

Mann-Whitney ou T de Student, testes exatos de Fisher ou qui-

quadrado e regressão múltipla.

A idade mediana foi 65,7 ± 6,3 anos, idade da menopausa 46,5 ±

6,8 anos e o T score na espinha lombar foi de −2,77 ± 0,58. A prevalên-

cia de FV foi de 34,1% (43/126) e o tipo mais prevalente foi a triangu-

lar anterior (45,9%). Não houve diferença nos resultados do ques-

tionário QUALEFFO-41 entre mulheres com ou sem FV, embora hou-

vesse uma correlação direta entre QV e o número de FV. Os fatores

associados à pior QV foram cor da pele não branca, obesidade,

ausência de trabalho remunerado, sedentarismo, baixa escolaridade

e não uso de medicação para osteoporose.

Houve uma alta prevalência de FV entre mulheres brasileiras pós-

menopausa com osteoporose. A QV foi prejudicada independente-
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mente da FV, apesar de haver uma correlação direta entre o número

de FV e um pior escore de QV. 

Pacientes idosos frágeis: 
exPeriências sobre informação 
e medicação

Esse estudo qualitativo, publicado pelo BMC Geriatrics em agosto

de 2012, teve como principal objetivo explorar as experiências de

pacientes idosos frágeis no recebimento de informações sobre

seus medicamentos e suas opiniões sobre a melhor forma de dar

essa informação.

Realizado em 2011, o estudo contou com 12 idosos (68-88 anos

de idade) fazendo uso de medicações cardiovasculares, que partici-

param de entrevistas semiestruturadas cobrindo questões rela-

cionadas ao recebimento de informações sobre medicamentos pres -

critos. As entrevistas foram gravadas, transcritas e submetidas a

análise de conteúdo, em que o texto era analisado em cinco etapas.

Os resultados revelaram que as experiências dos participantes

quanto ao recebimento de informações médicas caíam em duas prin-

cipais categorias: 

“Confortável com a informação” e “Inseguro com a informação”.

Os idosos se sentiam confortáveis quando confiavam no médico ou

na medicação, quando recebiam informações suficientes ou quando

sabiam como encontrar informações sozinhos. Sentiam-se inseguros

se estivessem ansiosos, se a disponibilidade do cuidado médico era

ruim ou se não recebessem informações suficientes.

Fatores que frequentemente causavam ansiedade e insegurança

sobre a informação eram consultas muito curtas, falta de alguém que

pudesse responder perguntas ou da oportunidade de contatar o

médico se houvesse suspeita de efeitos adversos. Esses fatores

podem ser facilmente manejados e são necessárias melhoras nas

clínicas para aumentar a sensação de segurança dos pacientes.  

fatores que afetam a 
indePendência na alimentação
entre idosos com doença 
de alzheimer

Esse estudo, publicado no periódico Geriatrics and Gerontology In-

ternational de julho de 2012, investigou os fatores que afetam a ali-

mentação em pacientes idosos com doença de Alzheimer (DA).

Foram avaliados 150 pacientes com DA que estavam hospitaliza-

dos em enfermarias especializadas ou eram residentes em institui -

ções. Os pacientes passaram por um exame de comportamento de

alimentação, avaliação cognitiva, exame neurológico e testes de

funções vitais. O exame de comportamento de alimentação consistia

na observação dos pacientes durante as refeições. Os itens avaliados

incluíam o número de ciclos de alimentação, cessação da alimen-

tação e agitação ou disfunção.

A análise de regressão logística utilizada para identificar 

os fatores com efeito significativo na diminuição da indepen-

dência na alimentação foram dificuldade em iniciar a refeição 

(OR = 14.498, CI = 2.067–101.690), presença de sinais de disfa-

gia (OR = 5.214, CI = 1.031–26.377) e severidade da demência 

(OR = 4.538, CI = 1.154–17.843).

O estudo é o primeiro a gerar dados objetivos que mostram que

a dificuldade de se iniciar uma refeição é um fator que prejudica a

independência na alimentação no contexto da doença de

Alzheimer, além da presença de sinais de disfagia e da severidade

da demência. Pode-se auxiliar pacientes a manter a independência

na alimentação ao se eliminar fatores ambientais que interfiram

com o início da refeição, bem como proporcionar assistência para

que ele comece a comer. 

Perda de audição e sintomas 
de dePressão em Pacientes
idosos

Publicado na revista Geriatrics & Gerontology International de julho

de 2012, o estudo avalia os efeitos de aparelhos auditivos em humor,

qualidade de vida e a sobrecarga do cuidador quando perda de au-

dição, comorbidade e sintomas de depressão coexistem no idoso.

Foram avaliados 15 pacientes com mais de 70 anos que sofriam

de perda auditiva e depressão. A comorbidade foi avaliada pela 

Es cala de Avaliação Cumulativa de Doença; a habilidade funcional

foi medida pela Escala de Atividades da Vida Diária; a capacidade

cognitiva pelo Mi niexame de Estado Mental e pelo Teste do De-

senho do Relógio; o estado psicológico foi avaliado pela Escala do

Centro de Estudos Epide miológicos-Depressão; e a qualidade 

de vida pela versão resumida da Pesquisa de Saúde. A sobrecar-

ga do cuidador foi avaliada pelo Inventário da Sobrecarga do

Cuidador. O teste foi aplicado no início do estudo e em intervalos

de 1, 3 e 6 meses, avaliando o uso de aparelhos auditivos binaurais

digitais e programáveis.

Foram observadas redução em sintomas de depressão e me -

lhora na qualidade de vida em níveis estatisticamente significa-

tivos assim que os aparelhos começaram a ser usados. Mais especi-

ficamente, saúde geral (P < 0,02), vitalidade (P < 0,03), funciona -

lidade social (P < 0,05), estabilidade emocional ( P < 0,05) e saúde

mental (P < 0,03) melhoraram e foram mantidas durante o estudo.

O grau de sobrecarga do cuidador também diminuiu e permaneceu

baixo durante o estudo.

Os benefícios de aparelhos auditivos digitais em relação a sin-

tomas de depressão, saúde geral e interatividade social, e também

na relação cuidador-paciente, foram claramente mostrados no es-

tudo. Os idosos sem declínio cognitivo e sem déficits funcionais subs -

tanciais devem ser encorajados a usar aparelhos auditivos para me -

lhorar sua qualidade de vida.
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capa

Adepressão é um distúrbio da área afetiva ou do humor,
com forte impacto funcional em qualquer faixa etária, re-
conhecidamente de natureza multifatorial, envolvendo
múltiplos aspectos de natureza biológica, psicológica e so-

cial. Com o avanço percentual de idosos na população, a literatura
médica vem apresentando uma quantidade crescente de estudos na
área, delineando aspectos peculiares de comportamento da doença,
modificações clínicas e de resposta diferenciada ao tratamento nesse
grupo de pacientes.

São vários os estudos que estimam a prevalência da depressão
em idosos no Brasil. Recentemente, uma revisão sistemática com base

em estudos comunitários, conduzida pelo PROTER do Hospital das
Clínicas/FMUSP, estimou a prevalência de depressão maior em 7,0%,
sintomas depressivos clinicamente significantes (SDCS) em 26% e
distimia em 3,3% (ver definições no quadro da página seguinte). “As
taxas de prevalência da depressão maior e dos SDCS são maiores que
as observadas na li teratura internacional. Em serviços de saúde, essas
prevalências são ainda maiores”, ressalta Osvladir Custódio, médico
psiquiatra do Programa de Atendimento Neuropsicogeriátrico (PAN)
do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). Outro dado importante em comparação com outras
faixas etárias é que os idosos apresentam uma taxa de suicídio mais

Muito além da 
TRISTEZA

Enganam-se aqueles que acreditam que a depressão é uma parte normal do envelhecimento.
Confira a seguir as principais dificuldades no diagnóstico e tratamento da depressão em idosos

Por Flávia Lo Bello
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elevada. Nos Estados Unidos, um quarto do total de suicídios é
cometido por pessoas com mais de 60 anos.

Para Adriano Gordilho, médico especialista em geriatria pela So-
ciedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e pela Associação
Brasileira de Medicina, esses dados demonstram a importância de
um conhecimento adequado sobre a depressão na fase tardia da vida,
pois é o clínico ou o geriatra que o idoso procura com demanda es-
pecífica de sintomas de humor ou com quadros inespecíficos de
queixas, como cansaço ou fadiga. “Ou, ainda, mesclando sintomas de
depressão com quadro clínico de outras patologias”, ressalta o espe-
cialista. O médico explica que a depressão de início em fases mais

precoces do ciclo de vida difere da depressão geriátrica (de início tar-
dio) por apresentar mais história familiar e menos prevalência de as-
sociação com quadros de perda de memória (demência).

“Estudos de neuroimagem demonstraram alterações de estrutura
e função cerebral na depressão de início tardio, com padrões de alte -
rações intermediários entre indivíduos normais e demenciados. Em-
bora ainda não se possa falar que depressão seja uma causa de
demência, sem dúvida é fator de risco”, diz Gordilho. Ele comenta
que vários fatores têm sido identificados como predisponentes de de-
pressão na fase tardia da vida, os quais incluem a fragilidade na
saúde, notadamente por maior prevalência de doenças crônicas, como
hipertensão, diabetes, artrose etc., e suas consequências mais desas-
trosas, como AVC, fraturas e outras que muitas vezes levam o indiví-
duo a situações de limitação na sua independência funcional. 

Além disso, fatores psicossociais tradicionalmente ligados ao en-
velhecimento, como pobreza, viuvez, institucionalização e solidão,
são referidos como fatores de risco para sintomas depressivos. Esses
sintomas também podem ser desencadeados por mudanças no papel
social: não raro, o indivíduo se aposenta sem um devido preparo, sem
um projeto definido, e frequentemente aumenta o risco de ver sua
autoestima e seu ritmo de atividades diminuírem, levando à perda
do interesse e do prazer no cotidiano. “Perdas, especialmente com a
morte do cônjuge, filhos ou amigos próximos, muitas vezes atuam
como fatores desencadeantes de sintomas e transtornos depressivos
ou de ansiedade”, enfatiza o geriatra.

Depressão subdiagnosticada
De acordo com Custódio, são inúmeros os fatores que concorrem para
o subdiagnóstico de depressão geriátrica. “Em primeiro lugar, não é
fácil conceituar ou mesmo diagnosticar depressão em decorrência da
multiplicidade de manifestações clínicas. As modernas classificações
diagnósticas (DSM-IV-R ou CID-10) oferecem critérios ou diretrizes 
diagnósticas para transtornos psiquiátricos com a intenção de melhorar
a reprodutibilidade e a validade dos diagnósticos”, revela o médico.

Ele cita como exemplo a depressão maior, definida pelos critérios
do DSM-IV-R pela presença de humor deprimido e/ou perda de in-
teresse ou prazer por no mínimo duas semanas, acompanhados por
sintomas associados, que provocam sofrimento clinicamente signi-
ficativo ou prejuízo social, ocupacional ou em outras áreas impor-
tantes de funcionamento.

“Os idosos podem apresentar déficits cognitivos que dificultam o
relato apropriado dos sintomas depressivos”, alerta o psiquiatra, salien-
tando que muitas vezes eles obscurecem o diagnóstico de depressão
quando enfatizam irritabilidade, ansiedade, dificuldades cognitivas e
sintomas somáticos e põem menos em evidência o sintoma de humor
deprimido ou tristeza. Essas apresentações, segundo Custódio, levam
muitas vezes o médico a privilegiar a revisão dos medicamentos ou a
investigação de doenças físicas em detrimento da devida atenção às
alterações de humor. “A depressão ocorre ainda na presença de
condições médicas gerais ou doenças neurológicas, cujas manifes-
tações são similares a sintomas depressivos, como falta de energia e
diminuição da libido, dificultando ainda mais seu diagnóstico”, afirma.

De acordo com Gordilho, a depressão é uma emoção univer-
salmente experimentada por praticamente todos os indivíduos em

Distinguir as emoções normais 

do cotidiano da doença depressão,

que seguramente deve ser tratada,

talvez constitua o maior desafio 

para os profissionais da saúde 

em atenção primária.

“

”

Segundo o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos

Mentais (DSM-IV-TR), produzido pela Associação Psiquiátrica

Americana, os critérios diagnósticos para depressão maior

envolvem a presença de cinco ou mais dos seguintes sin-

tomas, durante o período de duas semanas: 1) humor depri -

mido na maior parte do dia, quase todos os dias; 2) interesse

ou prazer acentuadamente diminuído por todas ou quase

todas as atividades na maior parte do dia; 3) perda ou ganho

significativo de peso, quando não está realizando dieta, ou au-

mento no apetite; 4) insônia ou hipersonia; 5) agitação ou re-

tardo psicomotor; 6) fadiga ou perda de energia; 7) sensação

de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada quase todos

os dias; 8) capacidade diminuída para pensar ou concentrar-

se, dificuldade na resolução de problemas; 9) pensamentos

recorrentes sobre morte (não apenas medo de morrer),

ideação suicida recorrente (sem um plano específico) ou ten-

tativa de suicídio.

Já a distimia é considerada um tipo menos grave de de-

pressão, em que não se observa a incapacitação, mas em que

estão presentes alterações indesejáveis no humor e demais

alterações comportamentais de forma crônica. As pessoas

constantemente mal-humoradas podem, na verdade, apre-

sentar um quadro de distimia. 

Depressão maior X distimia
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alguma fase de suas vidas, muitas vezes relatada como tristeza,
saudade, angústia, desânimo etc. “Distinguir as emoções ‘normais’ do
cotidiano da doença depressão, que seguramente deve ser tratada,
talvez constitua o maior desafio para os profissionais da saúde em
atenção primária, principalmente para aqueles cuja formação nas
ciências de saúde mental foi deficitária”, opina o especialista. Ele diz
que se do lado médico não especializado mitos e estigmas foram acu-
mulados, tais como considerar sintomas do escopo da depressão
como “somatização”, “histeria” e “fraqueza de caráter”, também os
idosos que buscam atendimento na atenção primária dificilmente
irão procurar um psiquiatra em um primeiro momento.

Márcia Menon, médica psiquiatra e coordenadora dos ambu-
latórios de neuropsiquiatria do Departamento de Psiquiatria (PAN)
e da Disciplina de Geriatria da Unifesp, salienta que muitas situações
prejudicam a avaliação cuidadosa dos sintomas psicológicos. Por 
exemplo, idosos são muitas vezes entrevistados em am bientes onde
as interrupções são frequentes, há falta de privacidade e o tempo
para a avaliação é exíguo. “Outras vezes, os pacientes não toleram
entrevistas longas por fadiga motivada por depressão, doenças clíni-
cas ou medicamentos”, completa a médica, ressaltando que idosos
não raro evitam o relato de sintomas depressivos por acre ditar que
isso os desclassifica perante os outros: há uma visão estigmatizada
dos transtornos mentais. 

“Os médicos muitas vezes deixam de fazer o diagnóstico por en-
cararem a depressão como uma reação normal à velhice ou à existên-
cia de pro blemas sociais, econômicos e de saúde relacionados à
idade”, alerta a psiquiatra. Segundo a especialista, a aplicação de 

instrumentos de triagem (por exemplo, GDS – Escala Geriátrica de
Depressão) como medida isolada melhora o reconhecimento da de-
pressão, contudo, não o desfecho clínico. “Em um estudo com pa-
cientes com doenças físicas, o método com mais sensibilidade e
especificidade para o diagnóstico de depressão maior foi simples-
mente perguntar ‘Você se sente deprimido?’, em comparação com 
instrumentos de triagem mais complexos”, revela.

Identificação da depressão em idosos
Comparados com indivíduos mais jovens, pacientes com depressão
geriátrica relatam mais apetite reduzido e perda de interesse no sexo
e menos frequentemente desejo de morte, crises de choro, pensamen-
tos suicidas, de inutilidade e fracasso, sentir-se bem com os outros,
divertir-se na vida e sentimentos de tristeza e medo. Idosos com de-
pressão têm menos episódios durante a vida e comorbidade com an-
siedade. “Alguns idosos deprimidos manifestam mais irritabilidade
ou isolamento do que tristeza ou humor deprimido. Outros se
queixam mais de sintomas somáticos”, aponta Custódio. “Também a
presença de sintomas psicóticos, especialmente delírios congruentes
com o humor, é mais comum nos idosos”, acrescenta. 

O psiquiatra enfatiza que, quando há suspeita de depressão, o
diferencial é extenso e envolve, entre outras possibilidades, tristeza
normal, transtorno do humor (depressão unipolar e bipolar, maior
ou não maior), luto, transtorno de ajustamento, depressão secundária
a outro transtorno psiquiátrico (por exemplo, esquizofrenia, de-
pendência química), medicamentos ou doenças físicas. Márcia es-
clarece que, além de identificar sintomas depressivos, uma avaliação
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abrangente envolve história e exame físico com atenção especial para
fatores de risco (limitação funcional ou incapacidade, antecedentes
psiquiátricos, sintomas físicos novos ou crônicos, abuso de drogas
ilícitas ou álcool, estressores psicossociais, suporte social e percepção
do estado de saúde). 

Segundo a especialista, a exclusão de doenças físicas que simulem
ou exacerbem a depressão envolve, muitas vezes, a propedêutica ar-
mada com testes de função hepática, ureia, creatinina, testes de função
tireoidiana, dosagem de vitamina B12 e ácido fólico, hemograma com-
pleto, urina I, radiografia de tórax, eletrocardiograma e neuroimagem.
“Muitos idosos tomam vários medicamentos. Dessa maneira, é impe -
rativa a exclusão do uso de agentes farmacológicos como causa da de-
pressão”, continua a médica, relatando que vários medicamentos
podem causar sintomas depressivos, entre os quais anticonvulsivantes,
inibidores da enzima de conversão de angiotensina, anti-hipertensivos
(clonidina, metildopa), benzodiazepínicos, corticoides, bloqueadores
de canal de cálcio, interferon, opiáceos, estatinas, antineoplásicos e
antimicrobianos (anfotericina, metronidazol). 

“A eliminação desses medicamentos do regime de tratamento ou
a substituição por outros agentes que menos provavelmente afetem
o sistema nervoso central pode ser útil”, orienta Márcia. Conforme
explica Custódio, muitas vezes a depressão é um fator de risco para a
indução de certas doenças ou piora um prognóstico de uma doença.
“A depressão pode reduzir a disposição do indivíduo a se alimentar
bem, exercitar-se regularmente e acatar as recomendações médicas.”
Ele informa que alguns comportamentos, embora não claramente 
suicidas, tornam-se extremos e aumentam o risco de morte, como por 
exemplo recusar comida com objetivo de inanição, não tomar medica-
mentos prescritos ou colocar-se em situações de risco de acidentes
(como direção perigosa). “Por isso, diante de acidentes ou descom-
pensações clínicas repetidas e inexplicáveis, os médicos deveriam
averiguar desejo de morte ou ideação suicida.” 

Estratégias de tratamento
Para Custódio, provavelmente a maior barreira de longo prazo para o
alívio da depressão é mais a falta de tratamento adequado e menos a
pouca identificação. Ele diz que o tratamento visa à supressão dos
sintomas depressivos, à psicoeducação sobre aspectos relacionados
com a depressão e seu tratamento, à redução do risco de suicídio, re-
cidiva e recorrência, ao combate do estigma e à melhoria da qualidade
de vida e da capacidade funcional. “Essas metas são mais bem aten-
didas em equipe multiprofissional do que com um profissional iso-
lado”, declara. Na opinião de Márcia, o tratamento da depressão
geriátrica é mais desafiador do que em outras faixas etárias. “O acesso
do idoso ao tratamento apropriado pode ser limitado por prejuízo
cognitivo, falta de suporte social, problemas com o transporte, res -
trições financeiras e incapacidades”, salienta.

A médica comenta que a falta de efetividade do tratamento fre-
quentemente ocorre em pacientes pouco aderentes às orientações
dadas pelos profissionais de saúde, quando o paciente não recebe
doses adequadas de antidepressivo para a redução dos sintomas de-
pressivos ou abandona a terapêutica em função da latência entre o
início da tomada de um antidepressivo e a resposta clínica, que é in-
terpretada como falência. Após o diagnóstico da depressão, de acordo

com Custódio, inicia-se a psicoeducação do paciente sobre a de-
pressão e como abordá-la, um breve aconselhamento e a prescrição
de atividade física. “O profissional deve considerar que muitos pa-
cientes têm uma visão estigmatizada sobre o diagnóstico e o trata-
mento de um transtorno mental, o que pode ser uma barreira a ser
superada”, informa o especialista. 

Na opinião do psiquiatra, o acompanhamento clínico deve ser
próximo, especialmente nos primeiros meses, para o sucesso do trata-
mento. Ele revela que o arsenal disponível na abordagem atual desses
pacientes inclui as terapias biológicas (especialmente psicofármacos
e eletroconvulsoterapia) e as psicossociais, utilizadas isoladamente

Segundo Osvladir Custódio, há uma concordância geral

quanto à efetividade dos antidepressivos para depressão ge -

riátrica: “Metanálises não mostram diferenças significativas

entre os inibidores seletivos de recaptação de serotonina

(ISRS) e os antidepressivos tricíclicos, tanto em termos de

eficácia quanto de taxas de abandono por efeitos colaterais”,

declara o psiquiatra, ressaltando que os idosos toleram me -

lhor os ISRS do que os tricíclicos, o que decorre dos seus

poucos efeitos anticolinérgicos, pouco ou nenhum efeito co-

lateral na cognição nas doses recomendadas e mínimos

efeitos cardiovasculares.

De acordo com o médico, inicia-se o antidepressivo com

a menor dose possível e, posteriormente, será aumentada 

de forma paulatina com base na resposta terapêutica e na

tolerân cia aos efeitos colaterais. “Em geral, a resposta 

tera pêutica à introdução ou ao aumento da dose de um anti -

de pressivo é observada em duas ou três semanas”, afirma.

Uma tentativa de tratamento com esse tipo de psicofármaco

é considerada adequada após quatro a seis semanas com a

máxima dose tolerada. “Muitos fatores predizem uma depres -

são refratária, incluindo a coexistência de ansiedade, baixa

autoestima e comorbidade com doença física grave.” 

No tratamento da depressão maior, segundo o psiquiatra,

a combinação de ISRS ou venlafaxina com psicoterapia é

preferida tanto na fase aguda como na de manutenção. “A

venlafaxina pode provocar hipertensão arterial. Quando o pa-

ciente não melhora após a monoterapia inicial, há duas

opções farmacológicas: a troca ou a combinação de terapias

antidepressivas”, diz. Mirtazapina, desvenlafaxina, duloxetina

e bupropriona podem ser utilizadas como drogas de segunda

linha. Nos casos mais graves ou refratários, os antidepressivos

tricíclicos, especialmente a nortriptilina, devem ser conside -

rados. “No tratamento de distimia e depressão menor persis-

tente, a combinação de antidepressivo e psicoterapia é a mais

recomendada”, conclui Custódio. 

Efetividade dos medicamentos 
antidepressivos na depressão geriátrica
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ou em associação. “O manejo de psicotrópicos é mais delicado em
decorrência das alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas rela-
cionadas com a idade, da comorbidade com ou tras doenças físicas e
da polifarmácia”, esclarece o médico.

Conforme explica Custódio, uma metanálise de estudos que in-
cluíam várias abordagens psicoterápicas concluiu que a intervenção
psicossocial é mais efetiva que grupos de controle (por exemplo,
placebo ou nenhum tratamento). As terapias cognitivo-comportamen-
tal, comportamental, psicodinâmica breve, de reminiscência e a psi-
coterapia interpessoal são algumas das abordagens propostas para
tratamento da depressão geriátrica e são extremamente úteis em
idosos que enfrentam situações estressantes ou dificuldades inter-
pessoais, têm pouco suporte social ou não toleram psicotrópicos.
“Dessas psicoterapias, atualmente a terapia cognitivo-comportamen-
tal individual e a psicoterapia interpessoal são as mais recomendadas
para tratamentos de idosos deprimidos”, afirma.

De acordo com Márcia, pacientes deprimidos ainda têm maior
propensão a fumar, utilizar drogas ilícitas e/ou álcool como um modo
de aliviar seus sintomas depressivos, mesmo que isso implique risco
de complicações de doenças existentes ou o aparecimento de ou tras.
“Em parte, a baixa sobrevida observada em pacientes deprimidos com
doenças coronarianas pode ser consequência de autocuidados pre -
cários”, declara a médica. Para Custódio, pacientes deprimidos não su-
portam adequadamente estresse e, muitas vezes, não apresentam a
flexibilidade cognitiva necessária para conviver com uma doença
física, levando-os a queixas intensificadas de dor.

“Essa intensificação pode ocasionar dificuldades no manejo da
dor. Perturbações do sono, que são uma manifestação da depressão,
também afetam a intensidade com a qual a dor é percebida”, continua
o psiquiatra, ressaltando que a depressão também intensifica a per-
cepção de dor por mudanças fisiológicas nociceptivas. “Perda do
condicionamento físico e intensificação da dor podem ser resultado
da atividade motora reduzida associada com a depressão”, revela.
Além disso, a redução do apetite e da ingestão de alimentos dimi -
nuem a motilidade intestinal, que muitas vezes é percebida pelo pa-
ciente como dor abdominal aumentada.

Segundo Gordilho, não há dúvida de que o idoso sofre influência
do processo do envelhecimento dito “fisiológico” do sistema nervoso
central, com perda progressiva de células neuronais e de suas conexões
e subsequentes desdobramentos nas substâncias ditas neurotransmis-

soras, que fazem a conectividade neuronal. “No entanto, os fatores de
risco já mencionados, além de uma família comprometida com o idoso
e o mais funcional possível, são de suma importância para a saúde
emocional de quem está nessa etapa de vida.” Ele enfatiza que a de-
tecção precoce dos estados alterados de humor, a intervenção compe-
tente de fármacos e a psicoterapia de apoio, cognitiva e familiar são
fundamentais na atenção primária dessa população. 

Na opinião de Custódio, a avaliação por um psiquiatra é recomen-
dada quando há dúvida diagnóstica, para deprimidos que não respon-
deram ao tratamento e para aqueles com risco de suicídio, auto ou
heteroagressão, antecedente de mania ou hipomania, piora cognitiva
grave e recente e sintoma psicótico. Mas Gordilho garante que,
quando bem diagnosticados por seus médicos clínicos, idosos com
quadros de depressão costumam ter boas respostas, especialmente
quando são envolvidas terapêuticas não farmacológicas de reativação
social, atividade física e lúdica. “Implementar esses modelos na rede
de saúde do SUS seria muito importante para a qualidade de vida
dessa população”, finaliza o médico. 

Abaixo, algumas dicas úteis, sugeridas pelo geriatra Adriano

Gordilho, para auxiliar os clínicos na identificação de um

idoso deprimido:

• Observar o aspecto físico do paciente. Suas condições de

apre sentação na consulta são importantes desde o primeiro

momento, pois podem revelar negligência com a higiene,

com a aparência e o autocuidado. A parte motora lentificada,

a voz arrastada e a indiferença com o interlocutor também

dão pistas para avançar na investigação diagnóstica.

• Atenção especial ao conteúdo do discurso do paciente du-

rante a entrevista. Muitos pacientes idosos não identificam

corretamente suas emoções e deixam de relatar os sintomas

clássicos da depressão. Muitas vezes queixas de “cansaço” e

“desânimo” são a ponta do fio da extensa malha semiótica de

um indivíduo idoso com sintomas disfóricos.

• A utilização de instrumentos de rastreio e escalas para de-

tecção de depressão, ansiedade e riscos suicidários é útil e

bem-vinda ao processo. Existem várias disponíveis na lite -

ratura e costumam ser utilizadas pelos profissionais de saúde. 

• Como os pacientes idosos costumam apresentar-se ao

médico geralmente com múltiplas patologias com conse-

quente polifarmácia, é recomendável uma listagem das dro-

gas em uso, pois algumas delas poderão estar na gênese do

processo depressivo ou se superpondo a ele, e sua simples re-

tirada ou substituição melhora o processo.

para ficar atento

Os médicos podem deixar de fazer o 

diagnóstico por encararem a depressão

como uma reação normal à velhice 

ou à existência de problemas sociais,

econômicos e de saúde 

relacionados à idade.

“

”
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NuTrição

Hoje a associação da obesidade, caracterizada pelo excesso
de gordura corporal (subcutânea ou visceral), com a sar-
copenia, que é a perda de massa muscular esquelética,
causa pior sobrevida e declínio funcional quando com-

parada com outras condições nutricionais.
Assim, é de fundamental importância conhecer as mudanças cor-

póreas normais que ocorrem durante o processo de envelhecimento,
associado às alterações biológicas próprias desse processo, tais como
a progressiva diminuição da massa corporal magra e de líquidos cor-
póreos, aumento da quantidade de tecido gorduroso, diminuição de
vários órgãos (como rins, fígado, pulmões) e, sobretudo, uma grande
perda de músculos esqueléticos, que justificam a busca de condutas
e diagnósticos nutricionais que visem a melhora da qualidade de vida
desse grupo etário. 

A sarcopenia é definida como a perda de força e massa muscular
esquelética. É um processo progressivo e lento, caracterizado por uma
redução da massa muscular de 3% a 8% por década após os 30 anos.
Sua prevalência é estimada por alguns autores em 30% entre os
idosos com 60 anos ou mais, chegando a atingir até 50% daqueles
com mais de 80 anos.

Os possíveis fatores que influenciam na sarcopenia são idade, al-
teração na secreção de tecidos e/ou capacidade de resposta aos fatores
hormonais, alteração no padrão de ingestão alimentar, alteração no
metabolismo das proteínas e atrofia por desuso. Deve-se considerar
também a atrofia seletiva de fibras musculares do tipo II, que tem im-

pacto na perda de qualidade muscular, na massa e na força.
Há um crescente reconhecimento das graves consequências que

essa disfunção ou condição clínica tem para a saúde da população
idosa, seja pela associação com as altas taxas de morbidade/mortali-
dade, seja pelo significativo impacto nos custos da saúde. A magni-
tude do problema de saúde pública que a sarcopenia representa no
processo de envelhecimento ainda não está bem estabelecida, mere-
cendo um número cada vez maior de estudos em todo o mundo.

A obesidade, por sua vez, pode ser definida como uma doença
multifatorial, onde ocorre acúmulo de gordura no tecido adiposo, que
coincide com o aumento de peso corporal, embora essa condição
possa eventualmente não estar presente. Em idosos, a obesidade as-
socia-se a uma menor capacidade funcional, que está estreitamente
relacionada à fragilidade, além de ser uma forte indutora do estado
pró-inflamatório, que também tem sido associada com a fragilidade. 

No estudo prospectivo Cardiovascular Health Study (CHS), os au-
tores tinham como objetivo verificar a associação entre obesidade e
fragilidade. Foram acompanhadas 599 mulheres idosas e concluiu-se
que aquelas que desenvolveram a fragilidade eram as mais obesas e
que tendiam a ter maior gordura central. No Brasil, a Pesquisa de Orça-
mento Familiar (POF) de 2004 mostra que a população idosa mantém
a mesma tendência à obesidade verificada para a população adulta.
Nessa pesquisa foram considerados pré-obesos os indivíduos com
IMC entre 25 e 29,9 kg/m2 de superfície corporal, e obesos aqueles
com IMC acima de 30 kg/m2. A pré-obesidade e a obesidade, apesar

myrian Najas
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diretora do Núcleo de Estudos Clínicos em Sarcopenia

(NECS-Unifesp) Contato myriannajas@uol.com.br  

Obesidade sarcopênica – 
Abordagem e conduta nutricional

• O combate à obesidade sarcopênica passa em primeiro lugar pelo
diagnóstico, muitas vezes negligenciado.
• A orientação dietética deve ser individualizada, de forma que o
idoso tenha boa adaptação, com hábitos alimentares respeitados e
quantidade proteica adequada, se possível associada a uma atividade
física de força para síntese efetiva de massa muscular.

Take home message 
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de terem uma frequência elevada em todas as faixas etárias, diminuem
de maneira bastante acentuada tanto para os homens como para as
mulheres após os 75 anos. Portanto, o grande foco de intervenção die -
tética deve estar em faixas etárias precoces (50 anos e mais), com o ob-
jetivo de amenizar o impacto da perda de função, proporcionar maior
controle de doenças crônicas e evitar a mortalidade precoce.

Entretanto, o desconhecimento da maioria dos profissionais que
trabalham com o envelhecimento a respeito da associação dessas duas
condições clínicas, bem como os critérios que definem de maneira 
adequada a sarcopenia e a obesidade sarcopênica para a po pulação
brasileira, é o grande desafio para os pesquisadores dessa área.

Neste trabalho discutiremos especificamente as condutas e abor-
dagens nutricionais na obesidade sarcopênica, utilizando como bases
para o tratamento o controle de peso, o plano alimentar com controles
de gorduras e álcool, e o aumento de proteínas e fibras dietéticas.

recomendação calórica
Existem várias maneiras para determinar o valor calórico que uma
pessoa deve ingerir. Aqui apresentaremos duas formas: calculando o
metabolismo basal e multiplicando pela taxa de atividade física, e
por calorias por quilogramas de peso.

O cálculo do requerimento energético total deve ser feito, se-
gundo a OMS (1989), utilizando-se o requerimento energético basal
e o nível de atividade física. Nas Tabelas 1 e 2 encontram-se descritos
o cálculo do requerimento energético basal e o nível de atividade
física, respectivamente. 

Assim, a determinação do valor calórico total seria a multipli-
cação do requerimento energético e do fator atividade física 
(VCT = REB x FAT).

Já o cálculo do requerimento feito pelas calorias por quilogramas de
peso é mais simples e muito eficiente. Deve-se utilizar o valor de calorias
por cada quilo de peso do indivíduo, sendo portanto uma simples mul-
tiplicação. O valor dessas calorias vai depender do estado nutricional.

Perda de peso 
Para calcular o valor calórico que um indivíduo deve ingerir para levar
à perda de peso intencional, retira-se do VCT calculado de 500 a 600
kcal diariamente, ou utiliza-se de 20 a 25 calorias por cada quilo de
peso que se espera para o indivíduo.       

Para maior eficiência na perda de gordura corporal do idoso, o nu-
tricionista deve montar a dieta segundo o efeito térmico dos alimentos,
que é a energia correspondente ao gasto provocado pela digestão, ab-
sorção, transporte, transformação, assimilação e/ou armazenamento
dos nutrientes, que varia de acordo com o substrato consumido.

A ingestão de hidratos de carbono aumenta o gasto energético de
5% a 10%, a ingestão de lipídios aumenta de 3% a 5%, e a de proteí-
nas aumenta aproximadamente 20%. 

Considera-se que, numa dieta mista habitual, o efeito térmico
do alimento teoricamente é de cerca de 5% a 7% do seu conteúdo
energético. Sendo assim, causar um desequilíbrio na distribuição
dos macronutrientes (proteínas, carboidratos e lipídios), elevando
o efeito térmico para 10% a 12%, leva a uma maior perda de gor-
dura corporal.

Um grande desafio nesse trabalho é conseguir a perda de gordura
corporal sem alteração significativa da quantidade de massa muscu-
lar, já que esta deve ser, inclusive, aumentada.

Em seu trabalho de 2006, Villareal dividiu 40 idosos obesos
frágeis em dois grupos: um deles recebeu um tratamento que consis-
tiu de seis meses de terapia comportamental semanal para perda de
peso, em conjunto com o treinamento físico três vezes por semana; o
outro grupo ficou como controle, sem nenhum tipo de orientação. Os
resultados demonstram que o grupo que recebeu o tratamento perdeu
8,4% ± 5,6% do peso do corpo, enquanto nenhuma alteração foi ob-
servada no grupo controle (0,5% ± 2,8%; P.001). Comparado com o
grupo controle, a massa de gordura diminuiu (-6,6 ± 3,4 vs 1,7 ± 
4,1 kg; P.001), sem uma mudança na massa livre de gordura (-1,2 ±
2,1 vs-1,0 ± 3,5 kg, P = 0,75). O grupo que recebeu o tratamento tam-
bém apresentou melhora na funcionalidade. Esses dados sugerem
que a perda de peso e a prática de exercícios podem melhorar a fra -
gilidade e a sarcopenia em idosos obesos.

A forma mais adequada para se atingir o equilíbrio no balanço
energético e a melhora da sarcopenia é com o estímulo da atividade
física constante.

Plano alimentar 
No plano alimentar deve-se considerar a qualidade e a quantidade
das gorduras, proteínas, fibras, álcool e alimentos que interfiram no
metabolismo do colesterol sanguíneo. Esse plano visa tanto a pre-
venção primária, em que há ausência de doença aterosclerótica diag-
nosticada, quanto a secundária, realizada naqueles pacientes com
doença aterosclerótica estabelecida, considerados de altíssimo risco. 

Colesterol dietético 
Possui um menor efeito sobre o colesterol sanguíneo, quando com-
parado à gordura saturada. O estabelecimento de uma relação entre

Tabela 1 Requerimento Energético Basal (REB) 

FAO/OMS (1989) 

idade

>  60 13,5P + 487 10,5P + 596

masculino Feminino

Tabela 2 Nível de atividade física 

FAO/OMS (1989) 

sexo

masculino

Feminino

muito leve moderada intensaleve

1,3 1,55             1,64              1,82

1,3 1,56             1,78               2,10

Fator atividade (FaT)
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a ingestão de colesterol e o aumento do nível sanguíneo é dificultado
por existirem indivíduos que são hiporresponsíveis e hiper-respon-
síveis à dieta consenso.

Para reduzir a ingestão de colesterol, deve-se restringir o consumo
de alguns alimentos: vísceras (fígado, miolo, miúdos); leite integral e
seus derivados; biscoitos amanteigados; croissants e outros folhados;
sorvetes cremosos; embutidos (salsicha, linguiça), bacon e torresmo;
frios (presunto, salame, mortadela); pele de aves; frutos do mar
(lagosta, camarão, ostra, marisco, polvo); e gema de ovo.

Gorduras saturadas 
Os ácidos graxos saturados elevam o colesterol sanguíneo por ini -
birem a remoção plasmática das partículas de LDL-C. A gordura sa -
turada permite maior entrada de colesterol nas partículas de LDL. A
ingestão desse tipo de gordura é a principal causa alimentar de ele-
vação do colesterol do plasma.

Para diminuir o consumo das gorduras saturadas, deve-se evitar
a gordura das carnes vermelhas, pele de aves, polpa de coco, óleo de
coco no preparo dos alimentos, biscoitos amanteigados, frios, embu-
tidos, sorvetes cremosos, banha, bacon, azeite de dendê, laticínios in-
tegrais e queijos gordurosos.

Ácidos graxos poli-insaturados (ômega-3, ômega-6 e ômega-9)
Os ácidos graxos poli-insaturados são representados pela série
ômega-3 (alfa-linolênico, eicosapentaenóico-EPA e docosahexaenóico-
DHA), ômega-6 (linoleico e araquidônico), ômega-9 (oleico). O ácido
linoleico é essencial e é o precursor dos demais ácidos graxos poli-
insaturados da série ômega-6, sendo fontes alimentares todos os óleos
vegetais (como milho, soja etc.), exceto os de coco, cacau e palma
(dendê). A substituição dos ácidos graxos saturados por poli-insatu-
rados reduz o colesterol total e o LDL-C plasmáticos, mas possuem o
inconveniente de baixar também os níveis plasmáticos de HDL-C e
de induzir maior oxidação lipídica. Portanto, é preciso cuidado com
a distribuição dessas gorduras na dieta.

Os ácidos graxos monoinsaturados (ômega-9 - ácido oleico) re-
duzem igualmente o colesterol, sem diminuir o HDL-C e provocar 
oxidação lipídica. Suas principais fontes dietéticas são o óleo de oliva
e o óleo de canola, azeitona, abacate e oleaginosas (castanhas, nozes,
amêndoas). A introdução desses alimentos na dieta deve estar de
acordo com o valor calórico prescrito para a perda de peso, já que pos-
suem 9 calorias por grama, elevando assim o valor calórico e re-
duzindo o efeito térmico da dieta. 

Os ácidos graxos ômega-3 (EPA e DHA) são encontrados em
peixes de águas muito frias, óleo de peixe (EPA e DHA) e peixe (ca -
vala, sardinha, arenque, salmão, truta, bacalhau), e o alfa-linolênico
na linhaça, na soja e na canola.

Os ácidos graxos ômega-3 diminuem a trigliceridemia plasmática
por reduzirem a secreção hepática de VLDL. Eles reduzem o colesterol
total e o LDL (sem reduzir o HDL), inibem a agregação plaquetária e
possuem ação trombótica.

Os ácidos graxos trans são sintetizados durante o processo de
hidrogenação dos óleos vegetais na produção de margarinas. Pela

semelhança estrutural com a gordura saturada, a gordura trans tam-
bém provoca elevação do colesterol no sangue, com uma desvan-
tagem maior de elevar o LDL-C e reduzir o HDL-C. Quanto mais
dura for a consistência da margarina, maior será o teor de ácidos
graxos trans. Outras fontes importantes de gordura trans são: óleos
e gorduras hidrogenadas, e as gorduras industriais presentes em
sorvetes, chocolates, pães recheados, molhos para salada, maionese,
cremes para sobremesas e óleos para fritura industrial. Esta é, sem
dúvida, a maior dificuldade para a orientação die tética, uma vez
que esses alimentos estão presentes na maior parte das preparações
dietéticas e fazem parte do hábito alimentar dos idosos.

Os grãos de café contêm duas substâncias denominadas cafes -
tol e kahweol, que elevam o colesterol sérico. A água quente uti-
lizada para o preparo do café remove algumas dessas substâncias
gordurosas dos grãos, que ficam presentes no líquido que não é
coado. Portanto, a recomendação é de, sempre que possível, usar o
filtro de papel, pois ele tem a propriedade de reter essas substân-
cias. O café tipo expresso possui quantidades variadas dessas 
substâncias, que podem elevar os níveis de colesterol. O idoso, por-
tanto, deve ser orientado quanto ao número de xícaras que devem
ser ingeridas por dia.

Álcool
O efeito cardioprotetor do álcool é parcialmente atribuído à sua ca-
pacidade de elevar a concentração de HDL-C e ao seu efeito sobre a
hemostasia, reduzindo o fibrinogênio e inibindo a agregação plaque-
tária. A recomendação diária é de duas doses para homens e de uma
para mulheres, considerando como dose 350 ml de cerveja, 30 ml de
bebidas destiladas e 100 ml de vinho. Mas deve-se considerar aqui a
concentração de gordura visceral causada pelo consumo de álcool, 
elevando os riscos para as doenças cardiovasculares. Assim, o con-
sumo de álcool deve ser desestimulado.

Fibras
A ação das fibras solúveis no controle do colesterol se dá por retenção
de água, solubilidade aparente, capacidade de ligação e degradação.
O farelo de aveia é o alimento mais rico em fibras solúveis e com
maior capacidade de diminuir o colesterol sanguíneo. É proveniente
de um processo mecânico da separação do grão de aveia. Esse efeito
pode ser atribuído à absorção de ácidos biliares após sua desconju-
gação pelas bactérias intestinais, sendo excretado pelas fezes, dimi -
nuindo assim o pool de ácidos biliares no ciclo êntero-hepático.

As fibras solúveis (pectina, gomas e certas hemiceluloses) en-
contram-se nas frutas, aveia, cevada e leguminosas e aumentam o
tempo do trânsito intestinal, diminuindo o esvaziamento gástrico,
retardando a absorção de glicose, diminuindo a glicemia pós-pran-
dial e o colesterol sanguíneo. O consumo de pectina, presente nas
maçãs e nas frutas cítricas, demonstra ainda resposta positiva na re-
dução dos níveis de colesterol.

As fibras solúveis atuam também através da redução da glicemia
pós-prandial e da concentração de insulina, reduzindo o estímulo
para a síntese hepática de colesterol. Essas fibras vegetais também
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modificam a absorção e o metabolismo dos ácidos biliares, aumen-
tando a excreção do colesterol.

Já as fibras insolúveis, como o farelo de trigo e a semente de li -
nhaça, têm a função de diminuir o tempo do trânsito intestinal, au-
mentar o volume do bolo fecal, retardar a absorção de glicose e
retardar a hidrólise do amido. Elas não alteram a glicemia pós-pran-
dial nem os níveis de colesterol sanguíneo.

A recomendação de ingestão de fibra alimentar para idosos é de
30 g/dia, sendo 25% (7,5 g) de fibras solúveis. A absorção de água
pelos diferentes tipos de fibras, solúveis ou insolúveis, produz uma
diluição que altera a digestão e absorção das gorduras.

De modo geral, a ênfase alimentar deve ser: ingerir mais ver-
duras e/ou legumes, preferencialmente crus; três frutas ao dia, pre -
ferencial mente com casca; feijão uma vez ao dia; duas colheres de
sopa ao dia de uma mistura de cereais que contenha farelos de
trigo, aveia e linhaça.

Necessidade proteica 
Como já discutido no início deste artigo, ocorre um declínio fisio -
lógico da massa muscular no processo de envelhecimento, que é ace -
lerado quando associado a situações de doenças crônicas, processos
inflamatórios e aumento de gordura visceral, entre outras, que au-
mentam o catabolismo proteico.

A recomendação de ingestão de proteína vem sendo muito dis-
cutida e alguns autores justificam uma maior ingestão proteica
para o idoso, com o objetivo de aumentar a quantidade de massa
muscular esquelética.

Segundo a RDA (1989), a recomendação de proteína diária é de
0,8 a 1,0 g por quilograma de peso corporal para atingir as necessi-
dades. No entanto, existem hoje várias evidências indicando que a
ingestão de proteína maior do que a recomendada pela RDA pode
melhorar a massa muscular, a força e a funcionalidade em idosos.  

A Organização Mundial da Saúde defende que a quantidade mí -
nima diária de proteína para idosos é de 0,9 g/kg/dia. Já o Consenso
Europeu de Sarcopenia (2010) sugere que 1 g a 2 g proteína/kg/dia
manteria balanço nitrogenado adequado sem afetar função renal de
idosos saudáveis. 

É importante, entretanto, que seja observado o tipo de proteína.
A ingestão de proteínas vegetais como o feijão, a lentilha, o grão-de-
bico etc. é responsável por uma menor síntese proteica quando com-
parada àquelas de origem animal, como as carnes em geral, os ovos e
o leite e substitutos. Sabe-se que os alimentos responsáveis pelo
aporte proteico na dieta do idoso são o leite e o feijão, e mesmo assim
em quantidades pequenas. Assim, existe a necessidade de adequação
de quantidade e de qualidade de proteína para a dieta de idosos,
visando a estimulação do anabolismo proteico.

No algoritmo ao lado se encontram descritos todos os passos da
intervenção nutricional na obesidade sarcopênica.

Considerações finais 
O combate a essa condição clínica que é a obesidade sarcopênica passa
em primeiro lugar pelo diagnóstico, que muitas vezes é negligenciado.

A orientação dietética, como para qualquer outro grupo, deve ser
individualizada, de forma que o idoso tenha boa adaptação, com
hábitos alimentares respeitados e quantidade proteica muito bem 
adequada e, sempre que possível, associada a uma atividade física de
força para que a síntese de massa muscular ocorra efetivamente.
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ClíniCA médiCA

Com o aumento da expectativa de vida nas últimas décadas
no Brasil, o número de procedimentos cirúrgicos na po -
pulação geriátrica vem crescendo progressivamente. Estu-
dos mostram que 65% das atividades exercidas por

cirurgiões gerais são com pacientes acima de 65 anos de idade. Os
procedimentos cirúrgicos atualmente são mais seguros graças à mo -
dernização das técnicas cirúrgicas empregadas, associada a avaliação
pré-operatória adequada e melhor manejo dos pacientes no intra e
pós-operatório.

A idade não deve ser considerada como critério isolado para con-
traindicar um procedimento cirúrgico. É importante avaliar a capaci-
dade funcional do paciente e o controle das comorbidades
preexistentes. Assim, não raro encontramos pacientes da mesma
idade com perfis de saúde muito distintos.

O tratamento cirúrgico dos pacientes idosos que frequentemente
apresentam múltiplas comorbidades, fragilidade, dificuldade de co-
municação e de mobilidade representa um desafio ainda maior para
a equipe de saúde.

Assim, para melhor desfecho cirúrgico, a equipe multidisciplinar
deve agir de maneira uniforme para minimizar os riscos do procedi-

mento proposto e devolver o paciente o mais breve possível para a
sua rotina, mantendo seu estado funcional. O objetivo é, portanto, 
realizar a cirurgia sempre que necessária, otimizando a avaliação pré-
operatória. Nessa equipe multiprofissional incluem-se o clínico/geria -
tra que acompanha previamente o paciente, o anestesiologista, o
cirurgião e outros profissionais da área de saúde (enfermeiros, fi-
sioterapeutas, fonoaudiólogos etc.).

Cuidados pré-operatórios em pacientes geriátricos
Há grande destaque na literatura para a avaliação pré-operatória car-
diovascular e pulmonar. No entanto, acreditamos que durante essa
avaliação pré-operatória temos uma boa oportunidade para a realiza-
ção de testes de triagem cognitiva, avaliação funcional, avaliação de
fatores de risco para delirium, avaliação e profilaxia para TVP e TEP
no pós-operatório, avaliação nutricional e avaliação de efeitos adver-
sos a medicamentos.

Entre os vários aspectos no pré-operatório, a avaliação cognitiva
requer uma atenção especial, pois o declínio cognitivo coloca o pa-
ciente em risco aumentado para delirium no pós-operatório e também
porque existe a disfunção cognitiva no pós-operatório que só será

Avaliação perioperatória no idoso
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• Um melhor desfecho cirúrgico está relacionado a trabalho conjunto do cirurgião e
clínico, associado a equipe multidisciplinar. Essa equipe deve agir de forma uni-
forme, a fim de minimizar os riscos do procedimento proposto e devolver o paciente
o mais breve possível para a sua rotina.
• A avaliação funcional do paciente é importante para definir a indicação da cirurgia
e a avaliação dos riscos cirúrgicos. 
• Os cuidados pós-operatórios são importantes para reduzir o tempo de internação
e as complicações pós-operatórias.
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percebida se tivermos uma avaliação prévia da cognição do paciente.
Essa avaliação breve é feita pelo Miniexame do Estado Mental
(Quadro 1). Os demais fatores de risco para delirium (ou estado con-
fusional agudo) encontram-se no Quadro 2.

A avaliação funcional pode ser realizada com escalas de ativi-
dades de vida diária (Katz). Através das escalas, o geriatra pode dife -
renciar o paciente com boa funcionalidade e provavelmente bom
desfecho cirúrgico daqueles idosos frágeis com maior risco cirúrgico
(Quadro 3).

Para a identificação de delirium tanto no pré-operatório como no
pós-operatório podemos utilizar ferramentas simples e de fácil apli-
cação, como o “Confusion Assessment Method – CAM” (Quadro 4).

O aspecto nutricional deve ser bem avaliado, pois tem grande im-
portância para o sucesso cirúrgico. Pacientes com perda de peso de
mais de 10% nos últimos três meses associada a prejuízo funcional
apresentam no pós-operatório maior risco de pneumonia, sepse, ou -
tras complicações e maior tempo de internação. A Miniavaliação Nu-
tricional (MAN), de Vellas e Guigoz, 2006, é utilizada para a avaliação
nutricional do idoso (Quadro 5).

Cuidados pós-operatórios em pacientes geriátricos
Vários aspectos têm relevância no pós-operatório para mini-
mizarmos as complicações e diminuirmos o tempo de internação
do paciente idoso. 

As complicações mais importantes que devem ser avaliadas são:
• Hipoxemia
• Hipotensão arterial
• Dor
• Distúrbios hidreletrolíticos
• Complicações cardíacas e pulmonares
• Infecções 
• Suporte nutricional
• Delirium
• Disfunção cognitiva
• Tromboembolismo venoso

Daremos especial atenção às três últimas complicações e às con-
dutas que podem ser tomadas para evitá-las.

O delirium no pós-operatório de pacientes idosos leva a um au-
mento do tempo de internação hospitalar, taxa de mortalidade e
maior necessidade de encaminhamento para casa de repouso. Sua in-
cidência é de 15% a 53%, podendo chegar a 80% naqueles que ne-
cessitam de terapia intensiva.

O delirium pode ser um sinal inicial de complicações cirúrgicas,
como infecção, problemas cardíacos ou toxicidade a drogas. Devemos
buscar de forma ativa os sinais de delirium, como alteração do nível de
consciência, pensamento desorganizado e distúrbios de atenção, para
um diagnóstico rápido e um início de tratamento dos fatores desen-
cadeantes de forma precoce, minimizando sua severidade e duração.

Alguns pontos são importantes para evitar delirium: orientação
temporoespacial; mobilização precoce no leito, evitando contenção
mecânica; evitar privação do sono; evitar poluição sensorial como 

Quadro 1 Miniexame do Estado Mental

orientação no tempo

(  ) Ano (  ) Semestre (  ) Mês (  ) Dia mês (  ) Dia semana 

orientação no espaço

(  ) Estado (  ) Cidade (  ) Bairro (  ) Local (  ) Andar

memória imediata

(  ) Caneca (  ) Tijolo (  ) Tapete

Atenção e cálculo

(  ) 100-7   (  ) 93-7   (  ) 86-7   (  ) 79-7   (  )72-7

ou peça para soletrar “mundo” de trás para frente

(  ) O   (  ) D   (  ) N   (  ) U   (  ) M

memória de evocação

(  ) Caneca   (  ) Tijolo   (  ) Tapete

linguAgem

mostre um relógio de pulso e pergunte: 

o que é isso? Repita com uma caneta

(  ) Relógio   (  ) Caneta

Repita o seguinte:

(  ) “Nem aqui, nem ali, nem lá.”

Realize uma tarefa em três estágios:

(  ) “Pegue este papel com sua mão direita...”

(  ) “Com as duas mãos dobre ao meio...”

(  ) “Em seguida ponha-o ao chão.”

leia e faça o que está escrito no papel:

(  ) FECHE OS OLHOS

escreva uma frase:

(  ) Dar uma folha em branco

Copie este desenho

(  ) Mostrar folha com os pentágonos que se cruzam

Pontos de corte (Brucki et al, 2004)

• Analfabetos: 20 pontos

• 1 a 4 anos de escolaridade: 25 pontos

• 5 a 8 anos de escolaridade: 26 pontos

• 9 a 11 anos de escolaridade: 28 pontos

• > 11 anos de escolaridade: 29 pontos

(Folstein & McHugh,1975 – Bertolucci e col 1994 – Brucki e col 2003)
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demográficos

Idade > 65 anos

Sexo masculino

status cognitivo

Demência

Déficit cognitivo

História de delirium

Depressão

status funcional

Dependência funcional

Imobilidade

Baixo nível de atividade

História de quedas

déficit sensorial

Déficit visual

Déficit auditivo

Redução da ingesta oral

Desidratação

Desnutrição

drogas

Tratamento com múltiplas drogas psicoativas

Tratamento com muitas drogas

Abuso de álcool

Comorbidades

Múltiplas doenças coexistentes

Doença renal ou hepática crônica

História de AVC

Doença neurológica

Distúrbios metabólicos

Fratura ou trauma

Doença terminal

Infecção HIV 

Condições e doenças associadas

Infecções, complicações iatrogênicas, doença 

aguda grave, hipóxia, choque, febre ou hipotermia, 

anemia, desidratação, estado nutricional ruim, nível 

baixo de albumina, distúrbios metabólicos 

(eletrólitos, glicose, distúrbios acidobásicos)

Cirurgias

Cirurgia ortopédica, cirurgia cardíaca, circulação 

extracorpórea, outras

Ambientais

Admissão em UTI, uso de restrição física, uso de 

sonda vesical de demora, uso de procedimentos 

múltiplos, dor, estresse emocional

Privação prolongada do sono

Quadro 2 Delirium – Fatores de risco Quadro 3 
Escala de atividades básicas de vida diária (Katz)

Banho Não recebe ajuda ou somente 

recebe ajuda para parte do corpo

Vestir-se Pega as roupas e se veste 

sem ajuda (exceto amarrar sapatos)

higiene pessoal Vai ao banheiro, usa 

o banheiro, veste-se e retorna sem ajuda

(pode usar andador ou bengala)

Transferência Deitar, sentar e levantar

sem auxílio (pode usar andador ou bengala)

Continência Controla completamente

urina e fezes

Alimentação Come sem ajuda (exceto 

cortar carne ou passar manteiga no pão)

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

sim    não

Pontuação:_______

6: independente   4: dependência parcial   2: dependência importante

delirium: critérios 1 e 2, mais critério 3 ou 4

1. início agudo: Há evidência de uma mudança aguda do

estado mental de base do paciente?  (  ) sim   (  ) não

2. distúrbio da atenção:

a) O paciente teve dificuldade em focalizar sua atenção?

Por exemplo: distraiu-se facilmente ou teve dificuldade em

acompanhar o que estava sendo dito?  (  ) sim   (  ) não

b) Se presente ou anormal, esse comportamento variou

durante a entrevista, isto é, tendeu a surgir e desaparecer ou

aumentar e diminuir de gravidade?  (  ) sim   (  ) não

3. Pensamento desorganizado: O pensamento do pa-

ciente era desorganizado ou incoerente, com a conversão dis-

persiva ou irrelevante, fluxo de ideias pouco claro ou ilógico,

ou mudança imprevisível do assunto?  (  ) sim   (  ) não

4. Alteração do nível de consciência: Em geral, como

você classificaria o nível de consciência do paciente: alerta,

vigilante, letárgico, estupor, coma, incerto? 

Quadro 4 CAM – Confusion Assessment Method
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excesso de luz ou som; evitar uso de sondas e cateteres; controle ad-
equado da dor; manter as medicações de uso habitual; controlar a
desidratação; controlar a constipação intestinal e a retenção urinária;
corrigir distúrbios hidroeletrolíticos; e evitar o uso de medicações 
inapropriadas, como anticolinérgicos, benzodiazepínicos, sedativos,
alguns antidepressivos e anti-parkinsonianos.

Caso o paciente apresente delirium hiperativo, podem-se utilizar
medicações para controle da agitação, conforme o Quadro 6.

A disfunção cognitiva pós-operatória (DCPO) é definida como
“deterioração da função intelectual que se apresenta com prejuízo da
memória ou da concentração”. Como já exposto, seu diagnóstico de-
pende de avaliação cognitiva prévia ao procedimento cirúrgico. Sua
causa é desconhecida, mas acredita-se que seja consequência da
queda funcional. Alguns procedimentos cirúrgicos, como cirurgias
cardíacas e ortopédicas, que promovam microembolias sistêmicas e
cerebrais também são prováveis causas dessa disfunção.

A DCPO é comum na alta hospitalar após grandes cirurgias não
cardíacas em adultos de todas as idades. Em idosos o número é bem
maior, chegando a 41,4%.

O tromboembolismo venoso (TVP) é grande causa de morbidade
e mortalidade em idosos, especialmente entre aqueles submetidos a
procedimentos cirúrgicos. A idade superior a 60 anos é risco indivi -
dual alto e independente para TVP. Diante dessa situação devemos
fazer a profilaxia mecânica com meias de compressão gradual e com-
pressão pneumática independente. Podemos associar profilaxia
medicamentosa com heparina de baixo peso molecular ou não fra-
cionada após liberação pelo cirurgião. Fármacos anticoagulantes orais
(dabigatrana e rivaroxabana) estão indicados apenas na profilaxia de
TVP no pós-operatório de artroplastia de quadril e joelho.

evidências na avaliação perioperatória 
em pacientes geriátricos
Em estudo de Leung et al, 544 pacientes idosos consecutivos foram
acompanhados, 21% apresentaram uma ou mais complicações (car-
diovasculares, 10,3%; neurológicas, 7,7%; e pulmonares, 5,5%). Por
regressão logística multivariada a classificação ASA (OR = 2.7, CI =
1.6-4.4), cirurgia de emergência (OR = 2.0, CI = 1.1-3.4) e taquicardia
intraoperatória (OR = 3.8, CI = 1.9-7.6) foram os mais importantes fa-
tores de risco para complicações pós-operatórias.

O acompanhamento clínico e as intervenções geriátricas multi-
disciplinares melhoram os desfechos dos pacientes no pós-ope ratório.
O estudo de Vidan et al de 2005 mostra que a intervenção geriátrica

A. nos últimos três meses houve diminuição da ingesta

alimentar devido a perda de apetite, problemas digestivos ou

dificuldade para mastigar ou deglutir?

0- diminuição severa da ingesta   

1- diminuição moderada da ingesta        

2- sem diminuição da ingesta

B. Perda de peso nos últimos meses? 

0- >3 kg  

1- não sabe dizer  

2- entre 1 kg e 3 kg  

3- sem perda de peso

C. mobilidade: 

0- restrito ao leito ou à cadeira de rodas  

1- deambula, mas não sai de casa     

2- normal 

d. Passou por algum estresse psicológico ou doença

aguda nos últimos três meses?  

0- sim  

2- não

e. Problemas neuropsicológicos: 

0- demência ou depressão graves   

1- demência leve                          

2- sem problemas psicológicos

F. índice de massa corpórea (imC = peso [kg] / estatura [m]2)    

0- IMC <19     

1- ≤ 19 IMC <21   

2- 21 ≤ IMC <23      

3- IMC ≥ 23  

ou (Circunferência de panturrilha – CP): 

0- < 31 cm ou 

3-   ≥ 31 cm)

Quadro 5 Miniavaliação Nutricional (MAN)

12-14 pontos = normal

8-11 pontos = sob risco de desnutrição (aval. nutrição)

0-7 pontos = desnutrido (aval. nutrição)

Antipsicóticos típicos 

Haloperidol – Oral: 0,5 a 1 mg 2x por dia, com doses adi-

cionais a cada 4 horas se necessário. im: 0,5 a 1 mg. Ob-

servar após 30 a 60 minutos com doses adicionais se 

necessário. Evitar EV pelo curto tempo de ação.

Antipsicóticos atípicos

Risperidona – Oral: 0,5 mg 2x por dia

Olanzapina – Oral: 2,5 a 5 mg 1x por dia

Quetiapina – Oral: 25 mg 2x por dia

Antidepressivos

Trazodona – Oral: 25 a 150 mg à noite

Quadro 6 
Delirium hiperativo – Tratamento farmacológico
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multidisciplinar reduz a mortalidade intra-hospitalar e as compli-
cações nos pacientes geriátricos submetidos a fratura de quadril. Não
houve impacto no tempo de internação hospitalar e recuperação fun-
cional.

O estudo randomizado no departamento de Ortopedia do
Brigham and Women’s Hospital de 2001 mostra que o acompanha -
mento pós-cirurgia de quadril baseado em protocolo de intervenções
geriátricas evita delirium em 36%.

Um estudo da Harvard Medical School examinará causas, desfe-
chos de delirium, novas abordagens para a prevenção e consequên-
cias em longo prazo. O estudo seguirá 500 pacientes cirúrgicos com
idade acima de 70 anos por 18 a 36 meses, para avaliar o estado fun-
cional e cognitivo pós-operatório.
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CLíniCa méDiCa

Oconceito de envelhecimento populacional é univer-
salmente conhecido, e já não é uma exclusividade dos
países ricos e desenvolvidos. É nos países em desenvolvi-
mento, com grande número de jovens, que vem ocor-

rendo a explosão do envelhecimento populacional em taxas
alarmantes. Não se trata de uma má notícia, pois todos queremos
viver o maior tempo possível, mas é imprescindível estar atento ao
perigo escondido sob esses dados. Enquanto os países ricos enrique-
ceram durante muitos séculos até iniciarem sua lenta transição de-
mográfica, nos países em desenvolvimento essa mesma transição vem
ocorrendo de forma rápida e antes que essas nações tenham al-
cançado seu amadurecimento econômico.

Alguns estudos estimam, por exemplo, que no ano de 2040 tere-
mos cerca de 80 milhões de pessoas portadoras de doença de
Alzheimer (DA) no mundo, sendo que metade dos casos estará na
América Latina, na Índia e na China. Do mesmo modo, com o au-
mento da população idosa, todas as doenças crônico-degenerativas
terão aumentos exponenciais, infligindo grande custo sobre a econo-
mia dos países e intensa pressão sobre os sistemas de saúde (públicos
ou privados). Estudos demonstram que os idosos fazem mais visitas
aos setores de emergência, utilizam mais exames e usam mais as
unidades de terapia intensiva, numa proporção que pode chegar a 4:1
comparada a um adulto jovem. Em 2004, nos Estados Unidos, cerca
de 14% dos atendimentos nas emergências foram de pessoas acima
de 65 anos. Estima-se que esse número chegue a 25% em 2030.

Nesse contexto, urge a necessidade de se expandir os preceitos
básicos do pensamento geriátrico a todas as áreas da medicina, in-
clusive nas salas de emergência, onde um médico com básicos co -
nhecimentos em geriatria pode ampliar sua acurácia diagnóstica e
evitar diversas iatrogenias no paciente idoso.

A Academy of Geriatric Emergency Medicine (AGEM) utiliza um
interessante modelo da visão que devemos ter do idoso que chega à
emergência (Tabela 1).

As dez causas mais comuns de atendimento aos idosos nas
emergências são, em ordem decrescente de frequência: trauma (mais
de 25% do casos), dispneia (10%), dor precordial, dor abdominal,
fraqueza ou cansaço, queixas gastrointestinais, vertigens ou tonteiras,
febre ou calafrios, síncope e dor nas costas.

A grande dificuldade na avaliação inicial desses pacientes é a apre -
sentação atípica de doenças comuns, além da característica comum
nos idosos de minimizar seus sintomas. O atendimento médico segue
os mesmos padrões definidos para o adulto jovem, sendo que a coleta
de informações com o acompanhante ganha importância, principal-
mente no que se refere à condição cognitiva prévia do paciente.

Várias coisas devem ser lembradas ao se atender um paciente
idoso: o exame físico tende a ser mais inespecífico, é mais difícil a
avaliação da hidratação (pele mais enrugada, menor produção de
saliva e lágrimas), a febre não é comum (quando presente, deve ser
tratada como sinal de gravidade), a hipotermia é comum e deve
servir de alerta (assim como a leucocitose e a taquipneia), o pulso
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• No paciente idoso, doenças comuns costumam se apresentar de forma atípica.
• O status cognitivo e funcional prévio do paciente é de grande utilidade na
tomada de decisão.
• O hospital é um ambiente hostil e de risco para o idoso, por isso pense várias
vezes antes de decidir por uma internação e só use o CTI com indicação precisa.
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pode ser afetado pelo uso de betabloqueadores ou outras drogas
cronotrópicas negativas, há maior sensibilidade a perdas menores
de sangue, o infarto do miocárdio pode se apresentar sem dor (por
isso a realização de eletrocardiograma é sempre mandatória), é
comum a hipotensão postural (causa frequente de síncope), os sinais
de peritonite podem ser brandos.

A Tabela 2 mostra os fatores associados a uma má evolução
clínica do paciente idoso que chega à emergência.

Trauma
A prevalência do trauma no idoso vem aumentando não só pelo au-
mento do número de idosos, mas também por eles serem mais ativos
e independentes, o que os coloca em situação de risco. No Brasil, o
trauma é a quinta causa de mortalidade em idosos acima de 75 anos,
sendo mais comuns os acidentes automobilísticos. Nas primeiras horas
do trauma, 80% dos idosos morrem de hipo volemia. A abordagem do
paciente deve seguir as mesmas recomendações do ATLS para jovens.

A queda é uma causa importante de trauma nessa faixa etária, e
a determinação de sua causa às vezes é difícil. O maior risco está nas
fraturas por fragilidade (principalmente punho, fêmur e coluna).
Cerca de 20% dos idosos morrem até um ano após uma fratura de
fêmur. Além do mais, o medo de cair de novo pode mudar para sem-
pre a qualidade de vida dessa pessoa.

Doença arterial coronariana
No idoso, a doença arterial coronariana (DAC) tem algumas peculiari-
dades: é multifatorial, normalmente multiarterial, com frequência se
asso cia a disfunção segmentar de ventrículo esquerdo, pode ter a insu-
ficiência cardíaca como sua primeira manifestação. Nos Estados Unidos,
70% dos idosos acima de 70 anos são coronariopatas. Em grande núme -
ro de pacientes pode haver lesões extensas em coronárias totalmente
assintomáticas, mas que levam a complicações em situações de estresse.

A incidência do infarto agudo do miocárdio (IAM), principal-
mente sem supradesnivelamento de ST, aumenta com a idade (60%
dos casos ocorrem acima dos 65 anos), mas a doença coronariana é
menos sintomática e os infartos podem ser silenciosos. Cerca de 80%
das mortes por IAM ocorrem em pacientes acima de 65 anos de idade.
O clássico tripé diagnóstico (dor, alteração no eletrocardiograma e au-
mento de enzimas cardíacas) pode estar ausente nos idosos. A insu-
ficiência cardíaca ocorre em 40% dos casos, em contraste aos 14%
dos pacientes jovens. A Figura 1 mostra as formas clínicas mais co-
muns de apresentação desse tipo de IAM.
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Tabela 1 Particularidades do idoso na emergência 

• A apresentação clínica do paciente em geral é complexa 
• Doenças comuns podem se apresentar de forma atípica 
• As comorbidades devem ser consideradas 
• A polifarmácia é comum e pode ser fator determinante 
na apresentação clínica, no diagnóstico e no tratamento
• A presença de déficit cognitivo é comum, e uma avaliação 
cognitiva deve ser realizada
• Os valores normais em alguns testes diagnósticos 
podem não ser aplicáveis no idoso
• A idade traz consigo um declínio da reserva funcional 
e isso deve ser antecipado
• Os sistemas de suporte social são importantes no cuidado com
o idoso e devem ser considerados ao se planejar o tratamento
• O conhecimento do status funcional basal do paciente é 
fundamental ao se avaliar novas queixas
• Os problemas médicos devem ser avaliados num contexto 
psicossocial
• Esse momento é uma oportunidade para avaliar importantes
condições clínicas na vida do paciente e propor orientações

Tabela 2 Fatores associados a mau prognóstico 

• Déficit cognitivo prévio
• Dependência para atividades de vida diária
• Dependente de cuidadores
• Visita à emergência nos 30 dias anteriores
• Hospitalização nos seis meses anteriores
• Polifarmácia (mais de cinco medicações na receita)
• Morar sozinho
• Déficit visual

Figura 1 Percentual das formas mais comuns

de apresentação clínica do IAM em idosos 

Dispneia
Dor típica 
Confusão 
Outros
Morte súbita
Síncope
AVC
Tontura
Embolia
Palpitação

20
19
13
11
8
7
7
6
5
4

Pathy MS, BHJ 1967; 29:190-9
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A mortalidade por IAM nos idosos é de 19%, bem mais alta que
os 5% dos jovens. Dos idosos que sobrevivem, mais de um terço es-
tará morta após um ano. O mais preocupante é que os estudos
mostram que os idosos infartados recebem menos intervenção he-
modinâmica, são vistos menos por cardiologistas e recebem menos
medicamentos capazes de diminuir as complicações pós-infarto,
como betabloqueadores, aspirina e clopidogrel. Isso faz com que
essa população tenha maior índice de complicações pós-infarto: ar-
ritmias, insuficiência cardíaca, ruptura cardíaca e choque.

Dor abdominal
É um dos sintomas mais desafiadores no idoso, e 40% dos casos
evoluem para intervenção cirúrgica. Por exemplo, um paciente com
colecistite aguda pode não ter dor na região anatômica da vesícula e
5% dos pacientes não têm dor alguma. Metade dos casos não apre-
sentará febre e metade não mostrará alteração no leucograma. No caso
da apendicite, apenas um quinto dos pacientes idosos se apresenta
de forma clássica. Menos da metade tem febre e 25% deles têm exame
físico abdominal atípico. As doenças mais frequentes que cursam com
abdômen agudo são: obstrução intestinal (fecaloma e tumores de
cólon), inflamatórias (apendicite, colecistite, pancreatite, peritonite
primária, infecções intra-abdominais), perfurações (úlceras pépticas,
divertículos e tumores) e doenças vasculares (aneurisma de aorta,
trombose e embolia mesentérica, angina abdominal). A tomografia
computadorizada se mostra um aparato muito útil no diagnóstico
diferencial desses pacientes. 

O fecaloma é muito frequente e pode ser uma ameaça à vida. É pre-
ciso atenção, pois é comum se apresentar de forma atípica, com diarreia
paradoxal, delirium, retenção ou incontinência urinária e taquidispneia.

A hemorragia digestiva é outra apresentação comum, podendo ser
de origem alta ou baixa. No idoso, todo caso desse tipo deve ser consi -
derado uma emergência e ser avaliado pelo menos com um hemo grama
na emergência. Isso porque é difícil quantificar o volume do sangra-
mento e o idoso tem baixa tolerância a perdas pequenas de volu me. Nos
casos de hemorragia digestiva alta (HDA), as causas mais comuns são
as úlceras e as gastrites, muito associadas ao uso de antiagre gantes pla-
quetários, anti-inflamatórios e anticoagulantes. A hemorragia digestiva
baixa (HDB) cessa espontaneamente em 85% a 90% dos casos, e suas
principais causas são a angiodisplasia e a diverticulose.

Doenças respiratórias
A insuficiência respiratória aguda (IRespA) é causa frequente de ad-
missões em idosos e tem como principais causas: insuficiência cardíaca
congestiva (43%), pneumonia comunitária (35%), descompensação da
doença pulmonar obstrutiva crônica (32%) e embolia pulmonar (18%).
Metade dos pacientes tem dois diagnósticos concomitantes e 45% deles
se apresentam com delirium associado. No caso da pneumonia, a
taquipneia é um marcador mais sensível do que febre e tosse.

Doenças neurológicas
A atrofia cerebral natural do envelhecimento aumenta a mobili-
dade do cérebro dentro da caixa craniana e causa maior tensão nas

“veias-ponte”, que ligam o cérebro a dura-máter. Por isso, mesmo
traumatismos encefálicos leves têm maior risco de originar hemor-
ragia intracraniana, principalmente o hematoma subdural (HSD).
Como há mais espaço com líquor, o sangue pode se acumular lenta-
mente ao longo de muitos dias ou semanas até que o sintoma
apareça. Os sintomas podem aparecer de três maneiras: déficit neu-
rológico focal e disartria simulando um acidente vascular cerebral
(55%); alterações de consciência, cognitivas ou de personalidade
(47%); ou com sintomas de hipertensão intracraniana, com ce-
faleia, vômitos e rigidez de nuca (38%).

O acidente vascular cerebral (AVC) acomete a cada ano cerca de
125 mil brasileiros. Destes, 25% evoluem para óbito. O AVC é respon-
sável por 20% das mortes de origem cardiovascular, sendo a terceira
causa total de morte no Brasil. A partir dos 55 anos, o risco de AVC
dobra a cada década.

A perda de consciência também é um evento comum nas
emergências e abre um extenso leque de diagnósticos diferenciais:
síncope, hipotensão postural, hipoglicemias, AVC, crises convulsivas.

Doenças vasculares
O tromboembolismo venoso (TEV), que congrega os casos de trom-
bose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP), aumenta ex-
ponencialmente após os 60 anos. Um importante fator de risco
adicional é o idoso submetido a cirurgia. Como o idoso tem menos
reserva hemodinâmica, mesmo embolias pequenas podem causar
graves consequências. Além disso, o idoso é mais propenso a desen-
volver hipertensão arterial pulmonar. 

medicações
Noções básicas de farmacoterapia são fundamentais em quem trata
do paciente idoso, pois é constante vítima da polifarmácia (muitas
vezes necessária e inevitável). Os idosos consomem um terço das
medicações regularmente prescritas e metade daquelas vendidas sem
receita em balcões de farmácia. Estima-se que cerca de 10% dos
atendimentos em emergências se devam a efeitos colaterais ou inte -
rações entre drogas. Para piorar a situação, apenas 40% dos idosos
conseguem dizer corretamente os remédios que tomam e 1/3 das re-
ceitas que eles levam à emergência está desatualizada ou incompleta.

Além disso, após sua liberação do setor muitos idosos ainda saem
com uma nova prescrição, aumentando ainda mais o problema. Daí a
importância de o médico restringir as prescrições de emergência ao mí -
nimo necessário e sempre atentar para as interações medicamentosas.

Distúrbios hidroeletrolíticos
Devido a uma diminuição da água corpórea total, os idosos são mais
suscetíveis a desidratação e hiponatremia por baixa ingesta ou perda
de fluido. O distúrbio mais comum no idoso é a hiponatremia, sendo
o mecanismo dilucional o mais frequente, normalmente associado à
síndrome de secreção inapropriada de ADH (SIADH). O risco é maior
em pacientes institucionalizados. Os sintomas em geral são fadiga,
letargia, delirium e coma. Com frequência é secundária a medicamen-
tos: diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, an-



tidepressivos com inibição da recaptação de serotonina, anticonvul-
sivantes e antipsicóticos. Uma causa importante que sempre deve ser
investigada é o hipotiroidismo.

Doenças geniturinárias
A infecção do trato urinário (ITU) é a causa mais comum de ida à
emergência. É mais frequente em homens devido ao aumento da prós-
tata. O uso de fraldas geriátricas também é um fator de risco. É impor-
tante a diferenciação com a bacteriúria assintomática (duas ou mais
urinoculturas consecutivas com número maior ou igual a 100.000 colô-
nias, sem sintomas clínicos associados), que atinge 25% das mulheres
e 10% dos homens acima dos 65 anos. Em maiores de 80 anos esses
percentuais chegam a 50% e 35%. A ITU ocorre quando essa bactéria
colonizadora penetra a barreira de proteção da mucosa do trato uri -
nário e atinge as células epiteliais. Os sintomas clássicos de disúria,
polaciúria e urgência urinária podem não estar presentes no idoso.

A retenção urinária com bexigoma é uma entidade frequente. As
causas mais comuns são a obstrução prostática e a bexiga neu-
rogênica. As crises de cálculo renal são muito mais comuns em jovens
e pouco frequentes em idosos.

o ambiente hospitalar
Apesar da importância e da eficiência dos serviços de emergência, é
notório que o ambiente hospitalar é extremamente hostil ao paciente
idoso. É por isso importante que o serviço de emergência não seja
usado como um ambulatório ou um consultório médico, mas reser-
vado para casos realmente urgentes. Nesse contexto, a opinião de um
médico assistente, com o qual a família possa se comunicar de maneira
rápida e fácil em caso de uma eventualidade, pode pesar muito na de-
cisão de se levar um idoso até uma emergência. Muitas coisas podem
ser resolvidas através de simples orientações por telefone, num atendi-
mento extra no consultório ou através de uma visita domiciliar.

Um idoso, num setor de emergência, é submetido a um estresse
no transporte (muitas vezes difícil pelas limitações do paciente), filas
de espera, realização de exames por vezes dolorosos e descon-
fortáveis, ambientes muito frios e barulhentos (onde a procura por
um cobertor ou travesseiro pode ser uma árdua tarefa). Muitas vezes
o idoso deve abrir mão de dentaduras e próteses (auditivas ou vi-
suais). Ocorre um grande afluxo de profissionais de várias especiali-
dades, com mudanças repentinas nas trocas de plantão, dando um
caráter muito impessoal ao atendimento. Em diversas ocasiões o pa-
ciente se encontra sozinho, pois os acompanhantes são frequente-
mente retirados do ambiente para realização de procedimentos ou na
ocorrência de alguma emergência. Não é preciso dizer que esse am-
biente é de altíssimo risco para que o paciente entre num quadro de
delirium em poucas horas.

Delirium
Trata-se de uma alteração aguda e flutuante do nível de consciência,
que pode se apresentar com agitação psicomotora (delirium hipe -
rativo) ou com apatia (delirium hipoativo). Associa-se a marcado 
déficit de atenção, pensamento desorganizado, ilusões e/ou alu -

cinações visuais. Na forma hipoativa é frequentemente subdiagnos-
ticada. Em 10% a 30% dos idosos na emergência, o delirium está
presente e em geral se associa a doenças graves, como infarto agudo
do miocárdio, hipoglicemia, sepse, intoxicação medicamentosa e
isquemia cerebral. Numa unidade de terapia intensiva (UTI), a
prevalência de delirium pode chegar a 70%. É o pior ambiente hos-
pitalar para o idoso. Por isso, a escolha de se colocar um paciente
nessas condições numa UTI deve ser criteriosa e se basear em dados
clínicos e laboratoriais relevantes.

Há alguns fatores de risco conhecidos: pacientes com demência,
isquemia cerebral ou doença de Parkinson prévia, idade, câncer
avançado e déficit sensorial. Há também os chamados fatores pre-
disponentes, que podem diretamente induzir a ocorrência do deli -
rium: drogas, dor, infecção, desidratação, fecaloma, contenção no
leito, confinamento, desnutrição, sonda vesical, imobilidade, abs -
tinência, polifarmácia e anemia.

A simples ocorrência de um delirium aumenta o tempo de inter-
nação, a morbidade, o risco de institucionalização e duas vezes a mor-
talidade. Após um quadro de delirium, apenas um terço dos idosos
readquire independência completa após dois anos do evento e 50%
deles abrem um quadro de demência. O maior objetivo é focar na pre-
venção do delirium, que é fácil e de baixo custo.

obervações finais
Conforme pudemos observar, as emergências no idoso são um
tema muito vasto. Não seria possível abordá-los todos neste artigo,
por isso focamos nos casos mais comuns. Além do mais, cada um
desses temas seria tema para um capítulo independente. A ideia é
que o texto tenha servido para que se perceba o quanto é útil o es-
tudo da geriatria e da gerontologia, pois o idoso traz consigo di-
versas peculiaridades que podem enganar o clínico na emergência.
Os geriatras serão poucos para a crescente demanda de idosos, e
sua atuação provavelmente ficará restrita a casos mais específicos.
Deverá fazer parte de toda especialidade médica um mínimo co -
nhecimento geriátrico visando melhorar a qualidade de atendi-
mento a esses pacientes.

outubro/novembro/dezembro 2012  aptare 31

Referências bibliográficas
1. Tratado de Geriatria e Gerontologia 3a Edição – Rio de Janeiro, 2011. Gua-
nabara Koogan.
2. Brocklehurst’s Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology 7th Edition
– Saunders, 2010.
3. Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology 6th Edition – McGraw-Hill,
2009.
4. A Multicomponent Intervention to Prevent Delirium in Hospitalized Older
Patients. NEJM, 1999; 340:9.
5. Global Prevalence of Dementia: a Delphi Consensus Study. Lancet, 2005;
366:2112-17.
6. Visite: http://www.saem.org/



32 Aptare outubro/novembro/dezembro 2012

CuiDADos pALiATivos

Cenário habitual em hospitais: a paciente octogenária, por-
tadora de quadro demencial que se iniciou há dez anos,
ocupa um leito de terapia intensiva há quase um mês. É
sua terceira internação por infecção neste ano, desta vez

por pneumonia e desidratação, que foram tratadas com antibióticos
de amplo espectro, intubação orotraqueal, ventilação mecânica e
ressuscitação volêmica. Houve aumento das escórias nitrogenadas,
controlado após sessões de hemodiálise. A alimentação vem sendo
garantida através de uma sonda de gastrostomia e sua respiração é
assistida por um ventilador de última geração que insufla oxigênio
nos pulmões pela traqueostomia.

Apesar dos cuidados da equipe responsável pela unidade, sua
pele entrou em sofrimento, com equimoses em braços e pernas e úl-
ceras por pressão em calcâneos e região sacra. Essa senhora encon-
tra-se tão emagrecida que a simples visão de seu frágil corpo nu sobre
a cama, durante o banho, desperta compaixão. Suas mãos e pés estão
inchados, e os familiares, durante a visita diária, parecem desconso-
lados por não reconhecerem mais naquele corpo a pessoa que outrora
passeava e ria com eles.

Sempre que manipulada, os olhos dessa senhora aparentam pânico
e ela ensaia uma agitação débil dos braços, enquanto os monitores re -
gistram o aumento da frequência cardíaca. Os mesmos monitores, em
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Quando não existe limite para 
o cuidado: paliação em idosos

• Muitos idosos são portadores de doenças crônicas incuráveis que acarretam pre-
juízo significativo do bem-estar. Na fase avançada, essas doenças costumam re-
querer uma abordagem paliativa.
• Os cuidados paliativos baseiam-se em princípios que res peitam a bioética,
percebendo a pessoa como um ser humano no sentido integral. Não aceleram nem
adiam a morte. Contemplam o portador da doença e também a sua família.
• O Código de Ética Médica de 2010 já inclui os cuidados paliativos, descrevendo-os
como um dever dos médicos.
• A medicina paliativa foi reconhecida em 2011 como área de atuação de seis espe-
cialidades médicas no Brasil.

“O sofrimento só é intolerável
quando ninguém cuida.”

Cicely Saunders
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dado momento, indicam uma arritmia e a queda da pressão. O plan-
tonista é chamado às pressas e a equipe se movimenta de forma
frenética. Desfibrilação. Adrenalina na circulação venosa central uma,
duas, três vezes. Compressões torácicas vigorosas. Costelas estalam e
se partem. Em vão. Durante a madrugada, os monitores implacáveis
anunciam a cessação da atividade elétrica miocárdica. A Medicina
perdeu a luta contra a Morte. Horas depois, a família recebe a declaração
de óbito e parece haver consenso de que “tudo foi feito” pela senhora. 

O que existe de perturbador nessa situação que se repete à exaustão?

A morte histórica e a epidemia de doenças crônicas
O historiador francês Philippe Ariès, em seu célebre estudo História
da Morte no Ocidente, disseca a forma como a maneira de encarar a
morte de uma pessoa evoluiu desde a Idade Média até os dias atuais.
Nos tempos medievais, o indivíduo era o protagonista do final da
própria existência, imbuído de um forte senso de que o fim se apro -
ximava, e sua atitude sugeria uma aceitação serena, compartilhada
pela família e até pelas crianças que participavam da vigília em torno
do leito de morte. Ao longo do último século, no entanto, a morte as-
sumiu uma conotação aterrorizante, usurpando a posição do sexo
como o maior de todos os tabus. Os avanços galopantes da medicina
demarcaram os limites de uma guerra inglória entre os médicos, com
seu arsenal quase inesgotável de aparelhos e medicamentos, e a morte
que teima em ameaçar os pacientes. A vontade do indivíduo passou
ao segundo plano: os médicos ditam a hora em que é permitido mor-
rer, em geral quando a pessoa já se encontra na terapia intensiva, de-
pois de múltiplas intervenções que não foram capazes de curar ou
gerar qualquer benefício para sua qualidade de vida. A médica ge -
riatra Claudia Burlá, expoente dos cuidados paliativos em idosos no
Brasil e no exterior, pondera em seu capítulo do livro Conflitos Bioéti-
cos do Viver e do Morrer (2011) que “os avanços tecnológicos na área
médica fizeram com que não só os médicos, mas a sociedade como
um todo, perdessem a noção de que a vida é finita”.

Com o aumento crescente da expectativa de vida, o número de
idosos portadores de doenças crônicas vem se avolumando a cada
ano. Existem inúmeras variantes de insuficiência cardíaca, doença
pulmonar obstrutiva crônica, síndrome de fragilidade, doença
renal crônica e neoplasias malignas que, em sua fase avançada, não
são passíveis de tratamento curativo e acarretam dependência e
uma profunda redução da qualidade de vida. Talvez a questão mais
alarmante seja a das demências neurodegenerativas, verdadeiro
problema de saúde pública que se traduz em números impressio-
nantes. De acordo com o World Alzheimer Report 2012, 35,6 mi -
lhões de pessoas no mundo vivem com demência hoje – espera-se
que esse número dobre até 2030 e mais do que triplique até 2050
(115,4 milhões). A demência é uma doença onerosa, tanto na di-
mensão social quanto na dimensão econômica da saúde. O número
de pessoas com demência continuará a crescer, principalmente
entre os muito idosos dos países em desenvolvimento. O número
total de casos novos de demência a cada ano no mundo é de 
7,7 milhões, o que representa um caso novo a cada 4 segundos. A
maior parte da população com demência recebe tratamento voltado

para as falências orgânicas que se instalam no curso da doença,
como a senhora que ilustra a introdução deste artigo. Não é a pes-
soa que está sendo cuidada, mas sim a avalanche de complicações
que a medicina é impotente para deter. Ao adotar tratamentos
fúteis que não respeitam a situação de irreversibilidade já insta -
lada, o direito da pessoa com doença incurável a uma morte digna
é suspenso por tempo indefinido.

Existe uma necessidade premente de que a forma de encarar a fini-
tude amadureça. Como lidar, então, com a falência progressiva que se
instala nas pessoas idosas com doenças crônicas? A resposta está na
mudança de foco do mero alargamento do tempo de vida para o bem-
estar que pode ser oferecido mediante o controle impecável dos sin-
tomas. Isso significa a oferta consistente de cuidados paliativos a essas
pessoas. Infelizmente, por uma questão de desconhecimento, ainda 
existem profissionais que acreditam que cuidados paliativos sejam
sinônimo de passividade perante uma situação irrecuperável: nada
resta a fazer, então cruzam-se os braços até que o paciente morra. Essa
postura indiferente não poderia estar mais longe dos ideais da paliação.

Cuidados paliativos: definição e conceitos principais
A Organização Mundial de Saúde (2002) define cuidados paliativos
como “uma abordagem voltada para a qualidade de vida tanto dos pa-
cientes quanto de seus familiares diante de problemas associados a
doenças que põem em risco a vida, por meio da prevenção e do alívio do
sofrimento. Requer reconhecimento precoce, avaliação precisa e criteriosa
e tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial
e espiritual”.

Essa definição merece uma série de considerações. O objetivo dos
cuidados paliativos é, claramente, a qualidade de vida. Eles têm in-
dicação desde o momento em que o diagnóstico de uma doença in-
curável é estabelecido. Contemplam não apenas o portador da doença
como também a família em que ele se insere, pois há profundas reper-
cussões familiares. Mesmo quando a própria pessoa se encontra 
alheia à sua situação, como no caso da demência avançada, pode 
existir intenso sofrimento da família, que acompanha a desintegração
da personalidade de um ente querido. 

A aplicação sistemática e coerente de cuidados paliativos requer
do profissional de saúde o pleno domínio da história natural da
doença que acomete a pessoa, possibilitando que ele anteveja o sur -
gimento de novos sintomas e atue na prevenção do desconforto cau-
sado por eles. A avaliação deve ser criteriosa e repetida com frequência
até que o profissional se certifique de que sua intervenção teve sucesso.
O controle da dor é o maior exemplo disso: não basta prescrever o
analgésico – é fundamental reavaliar se houve adequado alívio da dor
após certo tempo para, se necessário, efetuar o ajuste da dose.

Os cuidados paliativos levam em consideração, além dos sintomas
físicos, a abordagem dos sintomas psíquicos e das necessidades sociais
e espirituais. Na maioria dos casos, existe um sentimento de melan-
colia relacionado ao processo de morrer, que varia desde tristeza até
franca depressão clínica. Isso precisa ser trabalhado pelos responsáveis
pelo acompanhamento, podendo ser benéfica a participação de um
profissional da área de saúde mental. Ademais, pacientes e familiares
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veem-se obrigados a enfrentar questões sociais de complexidade va -
riada, como o levantamento de recursos financeiros para compra de
medicamentos essenciais e a contratação de cuidadores ou tentativas
de restabelecimento de elos afetivos abalados há décadas. Pode existir,
ainda, angústia intensa com questionamento de fé religiosa durante
o curso da doença, requerendo suporte espiritual. Por tudo isso, os
cuidados paliativos demandam uma equipe multiprofissional que,
através da soma das competências de cada um, tente maximizar o
bem-estar da pessoa doente.

A doença crônica representa uma oportunidade de ouro para os
profissionais, que passam a dispor de tempo e da chance de múltiplos
encontros para reforçar seus vínculos com a pessoa e os familiares,
permitindo a discussão de questões delicadas relacionadas ao
processo de morrer. Uma das habilidades básicas para quem trabalha
com paliação é a capacidade de comunicação, com base na escuta
atenta e na expressão verbal e não verbal. Uma pessoa jamais esquece
o momento em que ouve de um médico o diagnóstico de sua doença
incurável. Não se deve esperar que a comunicação do diagnóstico seja
uma epifania para a pessoa doente, mas sim um processo em que se
torna mais que necessária a sensibilidade para respeitar o tempo di-
tado pela pessoa, que tem direito inclusive a não querer ouvir toda a
verdade de imediato. Embora não faça parte do currículo das facul-
dades de medicina, a arte de dar más notícias pode ser aprendida,

tornando-se uma valiosa ferramenta para o profissional que cuida.
Os cuidados paliativos não aceleram ou adiam a morte. Eles afir-

mam a vida e consideram a morte como um evento natural. Nas
palavras de Cicely Saunders, médica inglesa responsável pelo início
do movimento moderno de cuidados paliativos na década de 1960:
“Eu me importo por você ser você, e farei tudo para que você viva até
o momento da sua morte”. O bem-estar da pessoa e de sua família é
o compromisso de quem pratica cuidados paliativos, e isso inclui a
assistência aos familiares durante o luto. 

A paliação, ocasionalmente, requer procedimentos invasivos: uma
paciente com câncer de mama metastático para pleura apresentava
derrame pleural refratário e aguardava a visita da filha única que
vinha de ônibus de uma cidade distante para a resolução de pendên-
cias entre as duas. Foram necessárias toracocenteses diárias para
garantir que as duas tivessem momentos para se falar. Depois que
tiveram a oportunidade de conversar, a paciente afirmou que não era
mais necessário repetir a drenagem do líquido pleural e morreu tran-
quila, com a sensação de falta de ar abolida por doses adequadas de
opioide subcutâneo. 

Os cuidados paliativos não se baseiam em protocolos rígidos,
mas em princípios que, além de profundamente humanistas, res -
peitam a bioética, percebendo a pessoa como um ser humano no
sentido integral.

O embate entre o médico e a morte no curta espanhol de animação
The Lady and the Reaper, indicado ao Oscar em 2010.
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A paliação no Brasil: ontem, hoje e amanhã
Inspirados por países como Reino Unido, EUA, Canadá e Portugal,
35 médicos brasileiros de diferentes especialidades, preocupados
em assegurar “a melhor morte possível” a seus pacientes, reuniram-
se e fundaram em 2005 a Academia Nacional de Cuidados Palia-
tivos (ANCP). Eram os primeiros passos para o reconhecimento da
medicina paliativa como uma especialidade no Brasil. Maria
Goretti Maciel, médica de família apaixonada pelo tema, foi a
primeira presidente da ANCP e a criadora do Serviço de Cuidados
Paliativos no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo,
com projeção nacional através de reportagens em revistas e tele-
visão. Em paralelo, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontolo-
gia conta desde 2004 com uma Comissão Permanente de Cuidados
Paliativos, empenhada em propor discussões acerca da finitude e
da paliação dos sintomas, informando e congregando associados
através da participação constante em eventos.

Atento à relevância do tema na atualidade, o Conselho Federal
de Medicina (CFM) instituiu, em 2006, a Câmara Técnica sobre 
a Terminalidade da Vida e Cuidados Paliativos, responsável pela
histórica Resolução 1.805/06. De acordo com essa Resolução, 
“Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao
médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que pro-
longuem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários
para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de
uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu
representante legal”.

Em 2010, entrou em vigor a sexta edição do Código de Ética
Médica no Brasil, contemplando pela primeira vez a temática da
paliação: “Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações
diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em
consi deração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibili-
dade, a de seu representante legal”.

A consolidação dos cuidados paliativos prosseguiu em 2011, com
o reconhecimento pelo CFM da medicina paliativa como área de 
atuação de seis especialidades médicas: clínica médica; medicina de
família e comunidade; anestesiologia; cancerologia; pediatria; e ge -
riatria. O primeiro concurso para título de especialista em medicina
paliativa aconteceu em 2012. A partir de 2013, existe previsão de
abertura de programas de residência médica em medicina paliativa
em instituições seletas de assistência e ensino.

Ao longo dos próximos anos, acredita-se que o estabelecimento
de equipes multiprofissionais de cuidados paliativos nos hospitais
possa contribuir para informar e convencer os demais profissionais
sobre os benefícios da abordagem paliativa nos casos apropriados.
Alguns órgãos que conferem acreditação hospitalar incluem em
suas avaliações a verificação de profissionais aptos para práticas
paliativistas. Além disso, o assunto também desperta o interesse
de operadoras de saúde, que começam a perceber que a aplicação
de cuidados paliativos de qualidade pode poupar recursos investi-
dos em tratamentos vãos. Os medicamentos mais utilizados em
cuidados paliativos, como morfina, hioscina, laxativos e corti-
coides, são largamente disponíveis e baratos.

Reflexões finais
Retomando a senhora da introdução, pode-se afirmar que era por-
tadora de demência em fase final. Trata-se de doença incurável,
avançada, com complicações previsíveis (imobilidade, caquexia,
disfagia, pneumonia) e expectativa de vida limitada. Apesar da clara
irreversibilidade da falência orgânica, foi proposta a manutenção
de vida por meios artificiais, causando intenso sofrimento na pa-
ciente (dor e ansiedade à manipulação) e desamparo e impotência
nos familiares. A admissão em terapia intensiva em nada contribuiu
para seu conforto. 

Desde o diagnóstico da demência, ela teria se beneficiado de
uma abordagem paliativa que contemplasse seus desejos e
preparasse a família para lidar com as complicações esperadas da
fase final da doença. Dessa maneira, talvez ela pudesse ter vivido
suas últimas semanas no quarto do hospital ou em casa, com cuida-
dos intensivos de pele, cavidade oral e função intestinal, controle
de dor e dispneia e a presença de pessoas conhecidas em um am -
biente familiar que conferisse algum significado à sua despedida.
Sua morte não seria interpretada como um “fracasso da medicina”,
mas sim como um evento natural, agridoce mistura de tristeza e
alívio pelo fechamento de uma biografia.

Dedicar-se a cuidados paliativos é acolher o universo de uma pes-
soa muito doente, buscando reconhecer e resgatar aquilo que importa
para ela no tempo que lhe resta. É aceitar a vida como finita. Na crítica
de Luiz Roberto Londres, médico e filósofo, “nascer e morrer
deixaram o campo da natureza para fazer parte do campo da medi -
cina”. E a todo-poderosa medicina, por sua vez, não é capaz de re-
solver o caos metabólico inexorável que se instala naqueles que estão
morrendo. Nem tampouco oferece resposta à avassaladora maré de
sentimentos que afloram quando a pessoa doente e sua família con-
templam a morte face a face. Os cuidados paliativos impõem-se, 
nessas circunstâncias, como uma forma de valorizar e preservar a dig -
nidade do Homem. Afinal, muito embora exista limite para a cura,
não há limite para o cuidado.

Leitura recomendada
1. Ariès P. História da Morte no Ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.
Burlá C, Azevedo DL. Paliação: Cuidados ao Fim da Vida. In: Freitas EV, Py L
(eds). Tratado Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. 3ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011, p. 1226-1241.
2. Carvalho RT (org). Manual de Cuidados Paliativos. 1ª ed. Rio de Janeiro:
Diagraphic, 2009.
3. Doyle D. Bilhete de Plataforma: Vivências em Cuidados Paliativos. São
Caetano do Sul: Difusão, 2009.
4. Elias N. A Solidão dos Moribundos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
Gusman FT, Ribeiro RM. Demência. In: Freitas EV. Manual Prático de Geria-
tria. 1a ed. Rio de Janeiro: AC Farmacêutica, 2012, p. 13-24.
5. Londres LR. Sintomas de uma época: quando o ser humano se torna um
objeto. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2007.Menezes RA. Em Busca da Boa Morte.
Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2004.
6. Moritz RD (org). Conflitos Bioéticos do Viver e do Morrer. Brasília: Con-
selho Federal de Medicina, 2011.
7. Saunders C. Selected Writings 1958-2004. New York: Oxford University
Press, 2006.
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em movimento  ::  ideias e recursos para o paciente e o cuidador

Dirigido por Sari Gil -

man, o documentá rio

King’s Point acom pa -

nha a traje tória de

cinco idosos que, co -

mo muitos outros nos

EUA, se mudam para

um resort para idosos

na Flórida. No princípio é a aposentadoria dos so nhos: um lugar

com clima quente, onde se pode dançar, jogar cartas, praticar 

golfe e se dedicar a hobbies em companhia de ou tros idosos. 

King’s Point é o nome do resort, onde a diretora passou muitas

férias visitando sua avó.

O que fica claro no filme, porém, é que nem tudo são rosas. Os

personagens dividem suas dúvidas, medos e reclamações sobre a

vida num resort para idosos. Eles citam a falta de amizades pro-

fundas, a transformação da saúde em moeda de popularidade e a

dificuldade de morar longe de parentes e do ambiente familiar.

Outro ponto levantado pelo documentário são as conse-

quências de se morar numa comunidade onde todos são da

mesma geração. Para a diretora, esse isolamento é uma desvan-

tagem. “[Num resort para idosos] você está preso nessa pequena

bolha, sem nenhum estímulo do mundo externo ou de pessoas

de outras gerações. Acho que temos que nos manter conectados

ao mundo”, disse.

Para saber mais: www.kingspointmovie.com

aPosentadoria dos sonhos? 

A fralda geriátrica entrou na lista de medicamentos
oferecidos por meio do programa “Aqui Tem Farmácia
Popular”, desenvolvido pelo governo federal em parce-
ria com a rede privada de farmácias e drogarias para
ampliar o acesso aos medicamentos para as doenças
mais comuns entre os cidadãos. 

A medida beneficiará cerca de 40 mil brasileiros
com incontinência urinária e fecal por mês. A quan-
tidade de fraldas disponibilizadas se limita a até 
quatro unidades/dia, podendo ser adquiridas até 
40 fraldas ge riátricas a cada dez dias.

Segundo a portaria, a população passa a ter acesso
a fraldas geriátricas e a mais nove medicamentos in-
dicados para o tratamento de seis doenças: asma, ri-
nite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma 
e hipertensão arterial. A decisão beneficiará quase 
1 milhão de pessoas por mês, que podem adquirir os
produtos com desconto de 90%. Os novos produtos
da lista foram incluídos como forma de ampliar o
acesso ao tratamento de problemas que atingem prin-
cipalmente os idosos. 
Para saber mais: http://portal.saude.gov.br/portal/
saude/ area.cfm?id_area=1095

FraLdas geriátricas
na Farmácia PoPuLar

Linhas Pares

Foi uma experiência ainda no
terceiro ano da Faculdade de
Medicina da USP que levou a
hoje geriatra e paliativista Ana
Claudia Quintana Arantes a se
enveredar pelos caminhos dos
cuidados paliativos. Ao visitar
um paciente alcoolista, com
cirrose e câncer, em extrema
dor, ouviu do professor que
não havia mais nada a fazer
por ele. Incrédula, a estudante
ainda tentou insistir, mas foi
repreendida.

De lá para cá, Ana Claudia
se tornou uma das grandes autoridades brasileiras em cuidados palia-
tivos e encontrou na poesia a forma ideal de expressar os sentimentos
que encontrava no dia a dia, que vinham do contato tão próximo com
o final da vida de tantos pacientes. Seu blog prescreverpoesia.
blogspot.com acabou dando origem a um livro: Linhas Pares (Scortecci
Editora, 2012), lançado em maio. Ela assina a obra como Claudia
Quintana, numa feliz coincidência de sobrenome com Mario Quin-
tana, um de seus autores preferidos.

Fonte: Jornal da USPFonte: Portal do Envelhecimento
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O Conversation

Pro ject (Projeto

Conver sa, em tra -

dução livre) nas-

c eu da experiência

da jornalista Ellen

Goodman como

cui  da dora de sua

mãe, que morreu

há cinco anos de demência, aos 92 anos. Segundo Ellen, ela e sua

mãe nunca haviam tido discussões profundas sobre o final da vida,

exceto o “Se um dia eu estiver assim, desligue as máquinas” – que,

segundo ela, não ajudou muito, pois “no final houve um declínio

agudo e nenhuma máquina para desligar”.

Algumas decisões foram mais difíceis que outras – Ministramos

antibióticos? Começamos uma quimioterapia? – e, em muitos casos,

Ellen não sabia se estava fazendo o certo. Essa insegurança foi a

mola propulsora do Conversation Project, que procura estimular con-

versas mais detalhadas sobre medidas para o final da vida. A inicia-

tiva foi elaborada com base em conversas com médicos, religiosos

e comunicadores. “É uma tentativa de fazer com que os desejos de

final de vida das pessoas sejam expressados e respeitados”, diz.

O site tem um kit para iniciantes que aborda desde temas filosó-

ficos até questões concretas. Ele também ajuda a medir a intensidade

dos sentimentos das pessoas, além de disponibilizar for mulários para

planejamento de final de vida.

Para saber mais: http://theconversationproject.org/

conversas essenciais 

Num documentário honesto

e autêntico, supermodelos do

calibre de Isabella Rossellini,

Jerry Hall e China Machado

falam sobre suas carreiras e o

que é um dos maiores te -

mores de quem vive da apa -

rência: o envelhecimento.

Dirigido por Timothy Gre en  field-Sanders, o documentário

About Face: The Supermodels Then And Now foi lançado no

Festival de Cinema Sundance deste ano, com ótima reper-

cussão. No filme são abordados temas como a indústria de cos-

méticos, cuidados com a beleza, cirurgia plástica e peso e mod-

elagem ideal. As opiniões divergem e nem todas as entrevis-

tadas são contra intervenções cirúrgicas. A modelo Carmen

Dell’Orefice, modelo norte-americana conhecida por ter sido

a mais velha a desfilar nas passarelas da primavera/verão 2012,

comparou seu corpo a uma casa: “Se o teto da sua sala de estar

estivesse caindo, você não iria providenciar um reparo?”.

Em um ponto, no entanto, elas concordam: a obsessão

com a juventude não é só delas. “Não são as mulheres que

querem ficar mais jovens, isso é o que a sociedade espera

delas”, diz a ex-modelo China Machado, musa de Richard

Avedon – o lendário fotógrafo da Harper’s Bazaar.

Para saber mais: www.hbo.com/documentaries/about-

face-the-supermodels-then-and-now/index.html

cara a cara com o
enveLhecimento 

inovações úteis 

Não é segredo para ninguém que idosos preferem envelhecer em casa. O pro blema é que, apesar dessa prefe -
rência, muitas doenças crônicas não permitem que isso aconteça. Mas, se depender da velocidade com que as
inovações aparecem, talvez isso em breve seja possível. A seguir, algumas inovações úteis disponíveis por en-
quanto apenas nos EUA:
- Sistema de Cuidado Sem Toque: a empresa BAM Labs desenvolveu um colchonete com sensor que é colocado
dentro do colchão de qualquer tipo de cama para transformá-la numa smart bed, que permite que os cuidadores
rastreiem movimento, batimentos cardíacos, sono e respiração de maneira remota. Usando um dispositivo de
rede que conecta o sensor a uma rede wi-fi local, o sistema transmite os dados para um aparelho móvel que ajuda

cuidadores a gerenciar e prevenir escaras de pressão e quedas nos pacientes, além atualizar os prontuários. Para saber mais: http://bamlabs.com/
- Insta Compounding System: essa tecnologia é usada por profissionais de saúde para transformar comprimidos e cápsulas co merciais em
medicações líquidas com sabor customizado para pacientes que têm dificuldade de engolir pílulas. Essa população de pacientes inclui idosos
e pacientes com doença de Alzheimer ou Parkinson. Usando um processo especial, o sistema converte medicamentos sólidos em líquidos
de textura uniforme. Para saber mais: http://www.pandcpharma.com

Fonte: Kevin MD

Fonte: O Globo
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Diferença

Entre aulas de história, direito, artes plásticas, música, psi-
cologia, matemática, artesanato e outras áreas do conheci-
mento, idosos em diversas cidades brasileiras encontram
uma maneira concreta de se integrar à sociedade e conti -

nuar produtivos. As Universidades Abertas à Terceira Idade (UnATIs,
UNTIs ou UATIs), instituições de ensino ligadas a universidades
públicas, são uma realidade em diversas cidades brasileiras há mais
de uma década, mas ainda pouco conhecidas entre os profissionais
de saúde que lidam com o público-alvo desses cursos abertos.

Via de regra, essas universidades livres não seguem nenhum cur-
rículo específico ou unificado nem estão subordinadas a nenhuma
pasta do governo federal. Contudo, a maioria nasceu sob os auspícios
da lei federal 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que criou a Política Na-
cional do Idoso, com o objetivo de assegurar os direitos sociais das
pessoas com 60 anos ou mais. De diretrizes amplas e multidiscipli-
nares, a política prevê desde a priorização do idoso no atendimento
em serviços públicos e privados até a criação de ferramentas capazes
de incluí-los cada vez mais na sociedade e de promover sua integração
com outras gerações. No capítulo quarto da lei, que dispõe sobre as
ações do governo federal, consta no artigo 10 sua obrigação de “apoiar
a criação de universidade aberta para a terceira idade, como meio de
universalizar o acesso às diferentes formas do saber”.

Dessa forma, as universidades federais, pela iniciativa de seu
próprio corpo docente, acabaram servindo de berço às universidades
abertas da terceira idade, reservando parte de sua estrutura física para
servir esses novos alunos e utilizando seus profissionais na criação,

gestão e aperfeiçoamento desses centros de aprendizado, socialização
e integração com a sociedade.

Currículo em evolução
Na Universidade de Caxias do Sul (UCS), no Rio Grande do Sul, o
processo de criação da universidade aberta aconteceu após uma jor-
nada de estudos sobre envelhecimento humano realizada na insti -
tuição em 1991. Naquela ocasião, foram detectadas as necessidades
da população local acima de 50 anos em relação à universidade. “As
demandas diziam respeito a atividades físicas, de coral, recreativas,
viagens e basicamente de integração. Naquele momento, a universi-
dade preocupou-se em oferecer atividades dentro de seus objetivos e
respeitando as colocações da população. Esse trabalho está estrutu-
rado em um programa de vanguarda: a Universidade da Terceira
Idade – UNTI”, informa a psicóloga Isabel Marrachinho Toni, coor-
denadora da UNTI.UCS.

Cerca de dez anos depois, em Ilhéus, na Bahia, a Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC) criou sua UnATI de forma parecida à
da UCS, a partir de uma pesquisa cujo objetivo era conhecer como 
a população do entorno da universidade percebia o processo de 
enve lhecimento, a velhice e como lidava com essas realidades. “O re-
sultado sinalizou um amplo desconhecimento acerca do envelhe -
cimento, uma carga de preconceitos em torno da velhice e categórico
isolamento dos idosos ainda não vistos pela sociedade local”, explica
a própria condutora da pesquisa, Raimunda D’Alencar, professora-
assistente do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas e coor-

Universidade 
de portas
abertas

Preocupadas com a promoção do envelhecimento 

com qualidade, instituições de ensino superior criam 

universidades abertas para os idosos  Por Sabrina Duran



denadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos do Envelhecimento
da UESC. A partir desse resultado, e com as discussões entre o corpo
docente sobre ele, foi pensada a criação da UnATI.UESC, projeto per-
manente que foi aprovado em 2002 e vinculado à pró-reitoria de ex-
tensão da universidade.

De acordo com Isabel e Raimunda, o currículo das UnATIs,
UNTIs e UATIs não segue um modelo exclusivo nem uma diretriz na-
cional, mas está geralmente vinculado a pró-reitorias de extensão e
utiliza mão de obra dos professores da própria instituição, professores
externos ou, ainda, alunos dos cursos de graduação da universidade
para ministrar as aulas. “As primeiras experiências brasileiras de
UnATIs basearam-se no modelo francês, e as que foram criadas depois
decorreram das já existentes, com adaptações às realidades em que
se encontram”, diz Raimunda. “Não há uma diretriz nacional quanto
a isso, em função de as UnATIs ainda não terem reconhecimento no
Ministério da Educação. São vistas como programas extensionistas
dentro das instituições de ensino superior, e cada uma segue o seu
modelo específico. Podemos destacar que algumas possuem currícu-
los, mas dentro de programas extensionistas”, completa Isabel.

Sobre a participação do poder público – como o Ministério da 
Educação – na construção e no aperfeiçoamento das universidades
abertas, Raimunda afirma que, apesar de reivindicações históricas e
contínuas dessas instituições, por meio de fóruns nacionais, para que
a parceria fosse feita com o poder público, o Ministério da Educação
nunca se envolveu nesse processo.

a quem serve
Pessoas a partir de 50 ou 60 anos são o público-alvo dos cursos e ofi -
cinas das universidades abertas – a faixa etária varia de acordo com
cada instituição. As inscrições costumam ser simples, bastando levar
comprovante de residência e documentos. Por estarem vinculadas a
universidades públicas, as universidades abertas são gratuitas e seus
cursos têm carga horária variada, podendo ou não seguir o regime da
graduação, com ou sem disciplinas obrigatórias. Um certificado – e
não um diploma – é conferido aos alunos no final do curso.

A disparidade de idades e níveis de formação dos alunos, antes
de ser um problema, é o que dá riqueza e dinamismo ao currículo do
curso e às estratégias didáticas dos professores. Na UnATI vinculada
à Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), o projeto é inter -
geracional, pois os alunos da graduação fazem estágio auxiliando os
professores nas aulas dadas aos idosos, a fim de promover a troca
entre gerações. “Dizemos sempre que, mais que ensinar, nós apren-
demos com eles [alunos], devido à grandiosidade de história de vida
que eles têm”, diz Marcos Teodoro, diretor de comunicação social e
eventos da Associação Brasileira das UnATIs (ABrUnATI), instituição
recém-criada para agregar as UnATIs do país.

Já na UNTI da Universidade de Caxias do Sul, reuniões pedagó -
gicas são realizadas mensalmente com grupos de estudo sobre enve -
lhecimento a fim de aproveitar o melhor da heterogeneidade dos
alunos. “Nossos professores são orientados a trabalhar com os alunos
considerando sempre a experiência de vida de cada um, e a partir daí
usá-la como link para o aprendizado do novo. Dessa forma, o back-
ground de um aluno colabora para o aprendizado do outro. Quanto
ao currículo, ele possui uma formatação inicial, mas não está fina -

lizado – ele vai sendo construído durante a atividade levando em
conta as expectativas e necessidades dos alunos”, explica a coorde-
nadora da universidade. 

Mudanças
As mudanças vividas pelos idosos ao longo do curso na UnATI são
substanciais e percebidas tanto pelo próprio idoso quanto pelas pes-
soas que convivem com ele. Acadêmicos de diferentes cursos, se-
gundo a professora Raimunda D’Alencar, já realizaram trabalhos para
avaliar os benefícios da formação recebida. Como a autopercepção é
bastante trabalhada durante o curso, ela afirma ser comum que os
alunos passem a cuidar melhor da alimentação, da aparência, da
higiene e da estética corporal, aumentando, assim, a autoestima, a au-
toaceitação e, consequentemente, a qualidade de vida.

A administradora aposentada Gersony Pérola Fernandes, de 
77 anos, é um típico exemplo dessa mudança. A disposição para fazer
as coisas, para estudar e estar com as outras pessoas aumentou depois
que começou a cursar a UATI Vila Clementino, criada em 1999 e vin-
culada à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “Eu fiz o curso
em 1999, já me formei, mas gosto tanto daqui, do relacionamento e
do aprendizado que resolvi voltar. Este ano perguntei a eles se eu
podia estudar de novo e disseram que sim. Estou cursando a univer-
sidade de novo”, ela conta. Carminio José de Souza, de 80 anos, colega
de Pérola na UATI Vila Clementino, diz que, com toda a idade que
tem, ainda sente que não aprendeu o bastante. “Eu venho aqui não
só para sair de casa, para ter o que fazer apenas, mas para adquirir
conhecimento e informações”, ele explica. 

As aulas na universidade têm servido não apenas à vida pessoal
de Souza, como também à sua vida profissional. O aposentado tem
uma pequena propriedade rural que pretende expandir e, no futuro,
quer se tornar um produtor agrícola. É nessa propriedade que ele
aplica os conhecimentos objetivos que aprende na UATI. Durante a
entrevista que concedeu a esta reportagem, Souza falou várias vezes
sobre sua vontade de que outras pessoas possam, como ele, ter acesso
à formação dada pela universidade.

Tanto entusiasmo dos alunos com o conteúdo aprendido fez com
que a UATI Vila Clementino ganhasse, em 2001, uma associação de
ex-alunos. A iniciativa foi dos próprios discentes e teve o apoio da 
reitoria da Unifesp. “Eles realizam encontros semanais, fazem medi-
tação, convidam professores para dar palestras, participam de pas-
seios e viagens. Há também uma parte social, na qual os alunos
preparam enxovais de bebê para serem doados. É uma mistura de ge -
rações muito saudável e bem organizada. Com a associação, há uma
continuidade do trabalho, uma unidade, e isso é muito importante”,
diz a psicóloga Claudia Ajzen, da UATI Vila Clementino.

O alcance das UnATIs, UNTIs e UATIs vai além da formação di-
reta dos idosos. Por estarem, muitas vezes, vinculadas aos setores de
extensão das universidades onde são abrigadas, essas instituições
acabam gerando um volume grande de conhecimento específico por
meio de cursos de capacitação de profissionais, especialização e
pesquisas. Esse fluxo de conhecimento produzido acaba servindo
para aperfeiçoar o currículo das universidades abertas, mantendo-o
atualizado para os alunos e sempre desafiador aos profissionais res -
ponsáveis por aplicá-lo em sala de aula.
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radar  :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

O laboratório aché foi esco -

lhido no anuário Valor 1000,

promovido pelo jornal Valor

Econômico, como cam peã

no setor Farmacêutica e Cos-

méticos. A publicação pre-

miou em agosto as 25 me -

lhores empresas brasilei ras

em diversos setores da eco -

nomia. Os resultados, publi-

cados na 12a edição do anuário Valor 1000 e divul-

gados em São Paulo, trazem as melhores empre-

sas escolhidas entre as mil maiores do país por

receita líquida e destacam as campeãs setoriais. 

Para escolher os vencedores foram levadas em

conta empresas que tiveram melhor média de pon-

tuação em sete critérios: crescimento sustentável,

receita líquida, geração de valor, rentabi lidade,

margem de atividade, liquidez corrente e giro do

ativo. O Aché ficou em primeiro lugar em “cresci-

mento sustentável” e em segundo colocado em

“geração de valor”.

aché é eleita a 
melhor iNdústria 
farmacêutica do país

A organização de pesquisa clínica PRA anunciou que está

participando de um inédito estudo da doença de Alzhei -

mer que pode levar ao retardamento do tratamento ou

mesmo à prevenção do surgimento dos sintomas em pes-

soas com predisposição genética. O teste clínico é um es-

forço colaborativo envolvendo o Banner alzheimer’s ins -

titute (BAI), a genentech, membro do Grupo Roche, a

universidade de antioquia, na Colômbia, e o National

institutes of health (NIH).

O teste incluirá cerca de 300 participantes da Colômbia,

habitat de um grupo de cerca de 5 mil pessoas de origem

semelhante que compartilham uma rara mutação genética

que deflagra sintomas do Alzheimer na juventude. Um

número menor de indivíduos nos EUA também participará.

A fase IIa utilizará a droga investigativa da Genentech,

crenezumabe, um anticorpo monoclonal humanizado que

mira beta-amiloide, proteína que cientistas acreditam de-

sempenhar um papel no desenvolvimento da doença. 

parceria para estudo iNédito em doeNça de alzheimer

A Novo Nordisk foi classificada em

setembro em quarto lugar na lista

das Melhores Empregadoras na Área

Científica de 2012, subindo da nona

posição alcançada no ano passado.

Foram citados como fatores-chave

para essa classificação mundial a

“res ponsabilidade social”, o “respeito pelos empregados” e a

capacidade de inspirar “lealdade entre seus empregados”.

O ranking é promovido anualmente pela revista Science,

uma das principais publicações dedicadas a pesquisa científica

original. Foram ouvidas 4.276 pessoas, que serviram de base

para a análise. Apenas companhias avaliadas por 30 ou mais res -

pondentes foram consideradas para ser parte das 20 melhores

empregadoras.

Os profissionais de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da

Novo Nordisk incluem especialistas em engenharia, expressão,

formulação e entrega de proteínas terapêuticas, assim como

no desenvolvimento de opções de tratamento para portadores

de doenças crônicas como diabetes, hemofilia e artrite reuma-

toide. Mais de 4 mil funcionários trabalham para a Novo Nor -

disk P&D na Dinamarca, EUA, China e Índia.

Novo Nordisk eNtre as 
20 melhores empregadoras 
do muNdo Na área cieNtífica

Fonte: PR Newswire

Fonte: Saúdeweb
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A Support Advanced Medical Nutrition,
divisão de nutrição médica do grupo
Danone, acaba de lançar dois novos pro-
dutos que vêm atuar como aliados para
um envelhecimento mais saudável, seja
através de prevenção, seja de tratamento
de condições típicas da idade.

Para complementar de forma ade -
quada a dieta de idosos, a Support
trouxe para o mercado brasileiro o For-
tiFit, primeiro suplemento alimentar
desenvolvido para reverter a perda
invo luntária de massa muscular com o
avanço da idade e atuar na prevenção e
no tratamento da sarcopenia. “O Forti-
Fit age oferecendo subs trato de rápida
absorção – com whey protein isolado e
adição de leucina livre – em quanti-
dade e qualidade ideais para estimular
o organismo a fazer a síntese do mús-
culo e melhorar a força e a função muscular”, explica Cláudio Stu-
rion, diretor médico da Support.

O outro lançamento de destaque deste ano foi o Souvenaid, um
composto nutricional que contém uma combinação única de nu -
trientes que pode auxiliar o bom funcionamento das células cerebrais
e a formação de novas sinapses (conexão entre as células do cérebro).
Estudos mostraram que o produto, resultado de mais de dez anos de
pesquisa e desenvolvimento, tem efeito positivo em pacientes com
doença de Alzheimer leve. O Souvenaid já está disponível no Brasil
em frascos de 125 ml no sabor baunilha.

atualização em dor Novos aliados para o 
eNvelhecimeNto saudável

Foi lançado em final de setembro o livro
Força-Tarefa na Dor Óssea em Idosos, fruto de
uma parceria entre a Disciplina de Ge ria -
tria e Geronto logia da Uni fesp e a So cie -
dade Brasileira pa  ra Estudo da Dor.

A publicação, organizada e editada pela
geriatra e especialista em medicina interna e
terapêutica Fânia C. Santos, é um material de
atualização e apoio aos profissionais que
atuam junto a idosos que apre sentam dores
ósseas. Com linguagem técnica e de caráter
multidisciplinar, engloba temas de diversas
áreas, como geriatria, fisioterapia, ortopedia,
endocrinologia, infectologia, oncologia, ra-
dioterapia, reumatologia, fisiatria, hematolo-
gia, nefrologia e enfermagem.

O livro foi patrocinado pelo Labo-
ratório Cristália e tem distribuição gra-
tuita. Os interessados em adquirir um
exem plar devem entrar em contato com o
próprio laboratório: www.2cristalia.com.br.

Para oferecer mais varie dade ao consumidor,

a sca, empresa líder em produtos para incon-

tinência urinária, acaba de lançar uma nova

opção da sua linha TENA Slip (protetores no

formato fralda): uma versão com sete uni -

dades por pacote.

A linha TENA Slip, indicada para quem tem

pouca ou nenhuma mobilidade, estará disponí -

vel aos consu midores em pacotes menores a partir de meados de

ou tubro em pontos de venda de todo o país. A versão ori ginal,

com 28 unidades por pacote, continua disponível.

O produto conta com recursos como tecnologia Feel Dry®,

que melhora a secagem, fitas adesivas ajustáveis, sistema in-

dicador de umidade, material especial que não emite ruídos

quando o usuário se movimenta e capacidade de absorção de

até 2,5 litros de urina.

teNa® slip chega ao mercado em pacotes meNores
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PROGRAME-SE  ::  cursos, congressos e simpósios

dezembro

novembro

3 ICSR 2012 – International 

Conference on Sarcopenia Research

6 e 7 de dezembro • Orlando, EUA •
www.icsr-sarcopenia.com/

outubro
3 1st IAGG African Region Confe -

rence on Geronto logy and Geriatrics

17 a 20 de outubro • Cape Town, Western
Cape, África do Sul • iagg.cmc-uct.co.za

3 Aging in a Changing World: 41st

Annual Scientific and Educational

Meeting of the Canadian Association

on Gerontology

18 a 20 de outubro • Vancouver, 
British Columbia, Canadá •
www.cagacg.ca/home.aspx

3 Asia Pacific Geriatrics Conference

20 e 21 de outubro • Hong Kong, China •
www.globalevent.hk/apgc2012.org

3 Age@HOME Ceronfence – 

Towards active ageing at home

24 e 25 de outubro • Barcelona, Espanha
• www.iuee.eu

3 XII Reunión Anual del Colegio 

Internacional de Psiconeurofarma-

cología Geriátrica 

XIX Reunión Anual de la Sociedad 

Española de Psicogeriatría

24 a 27 de outubro • Sevilha, Espanha •
www.icgp-sepg-sevilla2012-meet-

ings.org/index.php/es/

3 III Encontro de Cuidados 

Paliativos da Clínica São Vicente

27 de outubro • Rio de Janeiro, RJ •
www.clinicasaovicente.com.br

3 2012 Aging and Society: 

An Interdisciplinary Conference

5 e 6 de novembro • Vancouver, Canadá • 
http://agingandsociety.com/

conference-2012/

3 30o Congresso Brasileiro 

de Endocrinologia e Metabologia

7 a 10 de novembro • Goiânia, GO • 
www.endo2012.com.br

3 The International Conference 

on Clinical Practice in Alzheimer 

Disease (CPAD)

8 a 11 de novembro • Budapeste, Hun-
gria • www.cpadconference.com

3 II Simpósio Internacional 

de Oncogeriatria

9 e 10 de novembro • Hospital Israelita 
Albert Einstein, São Paulo, SP •
www.einstein.br

3 III Seminário Web Currículo – 

Educação e Mobilidade

12 a 14 de novembro • PUC-SP, São Paulo
• www.pucsp.br/webcurriculo/

evento.html

3 65th Annual Scientific Meeting –

The Gerontological Society of America

14 a 18 de novembro • San Diego 
Convention Center, Califórnia, EUA •
www.geron.org/annual-meeting

3 Healthy Ageing 2012

15 e 16 novembro • Frankfurt, Alemanha
• www.bridge2food.com/ Healthy-

Ageing-Conference-Bridge2Food-

2012.asp

3 11th National Conference 

of Emerging Researchers in Ageing

19 e 20 novembro • Brisbane, Queens-
land, Austrália • 
www.uq.edu.au/bluecare/era-2012

3 Ageing: Challenging 

the Boundaries

20 a 23 de novembro • Brisbane, Queens-
land, Australia •
www.aagconference.com/

3 XIV Simpósio Internacional 

de Geriatria e Gerontologia

21 a 23 de novembro • Instituto de 
Geriatria e Gerontologia da PUC-RS, 
Porto Alegre, RS • igg@pucrs.br

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



NUM HOSPITAL, A DÉBORA 
NÃO PODERIA ESTAR SEMPRE

 AO LADO DA VOVÓ NENA.

www.dalben.com.br

Débora, a enfermeira

que faz parte da família

da Vovó Nena.

O cuidado que faz toda a diferença

Atendimento personalizado, com o enfermeiro        
de confiança da família e uma equipe 
multidisciplinar sempre por perto. 
Paciente acompanhado com carinho e 
exclusividade para mais qualidade de vida 
e um tratamento seguro e eficaz.
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