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Inspiração na Vila Olímpica

3D

epois de uma cerimônia de abertura
que arrancou elogios
até dos críticos mais
ferozes, os Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro estão oficialmente
abertos. Com provas transmitidas em tempo real durante o dia
todo, quadras, piscinas e tatames
parecem ser povoados por rostos
cada vez mais jovens. A atleta
mais nova na Rio 2016 é Gaurika
Singh, uma nadadora nepalesa
de apenas 13 anos.
A delegação brasileira tem
465 membros, cuja média de idade é 27 anos. Mas, nesse grupo
de jovens esportistas no auge da
forma física, destaca-se uma estreante e, ironicamente, a atleta
mais velha do time: a gaúcha
Janice Gil, que aos 54 anos disputará tiro esportivo em sua
primeira Olimpíada.
Para Janice, a participação
vem com um gosto ainda mais
especial. Em 2008, sofreu um
AVC que a deixou sem fala e com
um lado do corpo paralisado. Foram oito dias de internação e um
longo período de recuperação.
Depois do susto, ser a mais velha
da equipe é razão para comemorar. “O pessoal chega cheio de
dedos, começa falando que sou a
mais experiente. Sou a mais ve lha! Mas aprendi com o meu pai
que a idade está na nossa cabeça.
Eu me divirto, acabei virando um
referencial na Vila Olímpica.
Chego ao refeitório e digo para
cederem o lugar para a pessoa de
idade sentar”, disse ela, numa entrevista para O Globo.
Janice ainda não é oficial-

mente idosa, mas vem fazendo
manchetes por ter o dobro da
idade da maioria dos atletas
brasileiros nos Jogos. Mas, como
ela, existem outros, em outras
delegações, que provam que a
idade não precisa ser um obstáculo: Meb Keflezighi, 41 anos,
do atletismo dos EUA; Jo Pavey,
42 anos, do atletismo do Reino
Unido; e Mary Hanna, 61 anos,
do time de equitação da Austrália, apenas para citar alguns.
Pode parecer estranho classificar um atleta como velho aos
41 anos, mas, num universo dominado por adolescentes e jovens, nessa idade muita gente já
abandonou o esporte profissional. É preciso muita disciplina,
determinação e autoconfiança
para continuar numa carreira em
que as pessoas se aposentam cada vez mais cedo. Mas esses atletas só conseguem se manter na
ativa porque têm treinadores, estruturas e redes de apoio que
acreditam nesse potencial. A
presença desses atletas na Vila
Olímpica é indicativa de que as
mudanças vão acontecendo, ainda que lentamente. A longevidade veio para ficar.
Um dos meus momentos favoritos nesses primeiros dias dos
Jogos foi a apresentação da ginasta Oksana Chusovitina, do
Uzbequistão. Aos 41 anos, ela
participa de sua sétima Olimpíada. Com uma performance
impecável e competindo com
atletas da idade de seu filho, ela
conseguiu se classificar para as
finais na mesa de salto. Para se
ter uma ideia de sua carreira: em

1997, ano em que nasceu a atual
estrela da ginástica artística, a
americana Simone Biles, Oksana
já tinha em seu currículo cinco
medalhas mundiais e um ouro
olímpico.
A atleta chegou a anunciar
sua aposentadoria depois da
Olimpíada de 2012, em Londres,
mas desistiu literalmente da noite
para o dia. “À noite, eu disse para
todo mundo que havia me aposentado, mas na manhã seguinte
eu acordei e mudei de ideia. Eu
sentia que ainda poderia fazer um
pouco mais”, disse ela numa entrevista ao portal espnW.
Sobre sua carreira, a ginasta
diz que não tem que deixar nada
para trás. “Eu sinto que, toda vez
que estou competindo, estou
deixando uma pequena parte de
mim. As pessoas já vão se lembrar
de mim, e vão se lembrar de mim
por bastante tempo por causa da
minha longevidade. Acho que a
longevidade é a melhor coisa que
posso deixar”, disse.
Oksana é um exemplo, assim
como Janice e tantos outros atletas mais velhos que participam
desta edição dos Jogos Olímpicos. Que as mudanças que vemos
na Vila Olímpica nos inspirem
também fora dela!
Boa leitura e bons Jogos!

Lilian Liang
Editora
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Frank Ferris
Diretor da Associação Internacional para Hospice e
Cuidados Paliativos; diretor executivo de medicina
paliativa, pesquisa e educação na OhioHealth

Cuidados paliativos em foco
Por Lilian Liang

É

tudo uma questão
de estar no lugar
certo na hora certa.
E, claro, conhecer as
pessoas certas. Estava cobrindo o primeiro dia do XX Congresso Brasileiro de Geriatria
e Gerontologia em Fortaleza
(CE) quando, passando na
frente da sala VIP, escuto alguém me chamar. É a geriatra
carioca Cláudia Burlá, uma
das maiores autoridades em
cuidados paliativos no Brasil.
“Lilian, preciso que você conheça uma pessoa”, disse ela.
Era o médico e especialista em cuidados paliativos
Frank Ferris, um dos convidados internacionais do evento.
Ferris é membro da diretoria
da Associação Internacional
para Hospice e Cuidados Pa liativos (IAHPC, na sigla em
inglês) e diretor executivo de
medicina paliativa, pesquisa
e educação na OhioHealth,
um conglomerado de serviços
de saúde no estado de Ohio,
EUA. Alterna os papéis de
médico e professor e teve

uma importância fundamental no desenvolvimento de padrões e estratégias de cuidados paliativos para integrar a
modalidade em sistemas de
saúde no Canadá, nos Estados Unidos e em países em
desenvolvimento, em parceria
com a Organização Mundial
da Saúde.
O médico canadense tem
formação em radioterapia,
mas encontrou seu caminho
nos cuidados paliativos pelo
efeito quase imediato que o
controle de sintomas tinha na
qualidade de vida dos pacientes de câncer. “Em vez de
esperar semanas ou meses pa ra ver resultados, o controle
de sintomas fazia efeito em
questão de minutos ou de
horas”, diz. “Eu via os oncologistas discutindo uns com os
outros sobre as taxas de cura,
se era 82% ou 84%, eu só pensava: ‘Quem se importa? As
pessoas estão gemendo de
dor no hospital’.”
Algumas perdas pessoais
também o levaram nessa di-

reção. Seu pai, com doença de
Parkinson, teve uma morte
difícil, com dificuldades respiratórias numa instituição de
longa permanência, com muito sofrimento. “Pensei: ninguém deveria morrer assim”,
lembra ele. A segunda perda
aconteceu quando já trabalhava com cuidados paliativos
– seu companheiro faleceu
com insuficiência respiratória
num hospital. “Embora tenha
sido um pouco melhor que a
morte de meu pai, ainda não
me parecia o jeito certo de
morrer”, conta. Já sua mãe,
que tinha doença de Alzheimer avançada, morreu em
casa, com apoio da equipe de
cuidados paliativos, tranquilamente. “Conseguimos tudo
que gostaríamos para ela. Foi
a minha ideia de uma morte
perfeita”, afirma.
Sua carreira em cuidados
paliativos já completa 30
anos, e sua satisfação em ver
a melhora na qualidade de
vida dos pacientes ainda é o
que o motiva. “Eu adoro falar,

adoro farmacologia. Minha
carreira tem sido um casamento entre farmacologia e
grandes conversas, ajudando
pessoas a negociar seus cuidados. Não poderia ser mais
perfeito”, diz.
Confira a seguir alguns trechos da entrevista com Ferris,
da qual participaram também
os geriatras e especialistas em
cuidados paliativos Cláudia
Burlá e Daniel Azevedo.
Aptare – O senhor vê mais
abertura para se falar sobre
ﬁnal de vida hoje?
Frank Ferris – Acho que há

muito mais acontecendo sobre o assunto. Na América
do Norte, temos visto muito
mais conscientização da
mídia, e parte disso se deve
ao debate acerca da eutanásia e do suicídio assistido, que já se arrasta por
muitos anos. Existem grupos
que dizem “Nós temos o direito de morrer”, e eles ganham visibilidade porque a
questão vem sendo discutida em diferentes lugares do
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país. Já há cinco estados onde o suicídio agora é assistido. No Canadá também. Isso tem gerado conscientização. Além disso, tem havido
muita discussão pública sobre a cobertura do sistema
de saúde nos EUA, o que
tem levado as pessoas a refletir sobre o tipo de cuidados de saúde que desejam.
Nos EUA o movimento hospice tem se expandido e há
agora mais de 5,5 mil empresas de cuidados paliativos no país que prestam esse tipo de cuidado. Os próprios profissionais de saúde
têm se conscientizado – há
várias estratégias para aumentar a conscientização
desse grupo nos últimos 20
ou 30 anos. O conselho da
Sociedade Americana de
Oncologia Clínica, com
quem trabalhamos há 20
anos, sugeriu em 2009 que
os cuidados paliativos fossem formalmente incluídos
em todas as discussões. Há
mais conscientização sobre
prognóstico, estudos mos trando a importância de
cuidados paliativos, estudos
mostrando que eles não apenas melhoram a qualidade
de vida como de fato prolongam a vida do paciente.
Então acredito que haja uma
mistura de profissionais de
saúde, pessoas dizendo
“Queremos falar sobre isso”
e um grupo de pessoas di zendo “Queremos escolher

quando morrer”. Essa conversa só tem aumentado.
Aptare – Dois livros sobre ﬁnal
de vida se tornaram bestsellers nos últimos anos:
Mortais, de Atul Gawande, e
O Último Sopro de Vida, de
Paul Kalanithi. A que você
atribui esse interesse?
Ferris – As pessoas estão

dizendo “Nós queremos
falar sobre isso”. Claro, todos
queremos ter algum controle e tomar nossas próprias decisões. Atul Gawande é um cirurgião, não é um
médico de cuidados paliativos, portanto ele não está
falando sobre sua área de
expertise. Ele está falando
de sua experiência, e é isso
que ressoa para as pessoas.
As pessoas estão começando
a falar sobre isso e há muito
espaço para conversa.
É interessante ver esse movimento do suicídio assistido
acontecer paralelamente ao
movimento do plano de cuidados antecipado. Embora o
Medicare [nome do sistema de
seguros de saúde gerido pelo
governo americano, destinado
a pessoas com 65 anos ou
mais] sempre tenha pagado
os médicos para ter essas
conversas, eles não sabiam
como usar os códigos para receber por elas, por isso cobravam uma consulta simples, quando poderiam estar
cobrando por minuto. Aí eles
tinham longas conversas e
acreditavam que “não estavam sendo pagos para isso”.

Por isso, a partir de janeiro
deste ano, o Medicare gerou
dois novos códigos de pagamento específicos para o
plano de cuidados antecipado. Assim, eles estão trazendo para seu lado até os financiadores – é claro, os financiadores são inteligentes
e perceberam que, com essa
conversa, muitos pacientes
não escolheriam cuidados intensivos, mas optariam por
receber cuidados em casa.
Esse é um movimento enorme na América do Norte
nesse sentido.
Aptare – como você avalia a
formação dos alunos de medicina em cuidados paliativos?
Ferris – Já vemos algumas

mudanças. Alguns anos
atrás, a resposta seria “Não,
eles não recebem nenhum
tipo de educação nesse sentido”. Hoje a resposta é “Eles
recebem algum tipo de formação”, mas ela varia de
acordo com o lugar. Em
muitas instituições os alunos aprendem habilidades
muito básicas, sem a chance
de realmente experimentar.
Eles têm o que chamamos
de currículo oculto, que é
baseado na cultura e na
prática das pessoas da instituição. Se os alunos chegam
numa instituição onde ninguém faz cuidados paliativos, esse é o verdadeiro
currículo. Mesmo que eles
tenham alguma formação
básica em sala de aula, eles

não aplicam, porque se eles
prescreverem haloperidol de
hora em hora, por exemplo,
o médico que supervisiona
o serviço vai gritar com eles.
Portanto, esses alunos podem até ter ouvido falar sobre cuidados paliativos, mas
não sabem como fazê-lo.
Mas aí passamos por uma
transição. Como diretor executivo de medicina paliativa, pesquisa e educação na
OhioHealth, que reúne hospitais, hospice, entre outros,
recebo todos os estudantes
de medicina da Universidade de Ohio durante duas
semanas. E agora, por opção
deles, vou receber todos os
residentes de medicina de
família de dois hospitais
diferentes e todos os residentes de medicina interna
do nosso maior hospital por
duas semanas rotativas. Procuramos tornar a experiência prática, para que eles
possam trabalhar com os pacientes. Depois, falamos
sobre refletir sobre a experiência. Portanto, é um currículo muito interativo, com
pacientes reais ensinando os
alunos. Vai ser muito interessante para nós realmente
fazer esta pergunta: “Médicos mudam de comportamento?”. Meu grupo pesquisou esse tópico quando
estava em San Diego e observou que os estudantes
treinados por nós realmente
mudaram seu comporta-
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mento e encaminhavam os
pacientes mais rapidamente
para hospice, com mais dias
em cuidados paliativos.
Quando entrevistados, os
alunos relataram ter realmente incorporado o conceito em sua prática, ao contrário dos médicos que não
haviam sido treinados por
nós. Gostaria de fazer o
mesmo em Ohio. Acho que
lentamente vemos uma mudança de atitude e o início
de uma mudança de comportamento.
Outra pergunta que temos
que fazer é: “Devemos esperar que outros médicos
mudem seu comportamento? Ou simplesmente devemos esperar que eles mudem suas atitudes e consciência e encaminhem os pacientes para nós mais cedo?”.
Muitos médicos não atendem pacientes com doença
avançada e realmente não
têm experiência suficiente
para se sentir confortáveis
sobre as técnicas. Eles ouvem sobre as técnicas, mas
não as experimentam. A dúvida que fica é: será que os
médicos devem focar em administrar a insuficiência car díaca, em gerir o diabetes,
em fazer diagnósticos, mas
simplesmente encaminhar o
paciente para um serviço de
cuidados paliativos completo quando for necessário?
Ou todos devem saber fazer
cuidados paliativos? Em nosso hospital é assim: a equipe
de cuidados paliativos entra
e trabalha com esses médi-

cos, mas não espera que eles
façam cuidados paliativos. A
administração do hospital
tem sido bastante compreensiva e tem disponibilizado
recursos para atender a essa
demanda crescente. Mas é
uma ideia interessante: “Os
médicos devem mudar seu
comportamento para proporcionar cuidados paliativos ou devem mudar suas
atitudes e comportamento
no sentido de trazer os especialistas na área para trabalhar junto com o paciente?”.
claudia Burlá – As principais
razões para a mudança de
comportamento são problemas pessoais: um familiar
ou um amigo precisa estar
numa unidade de cuidados
paliativos ou precisa de alívio de sintomas. Médicos
mudam rapidamente de
comportamento a partir da
experiência pessoal.
Ferris – Concordo completa-

Aptare – qual a melhor forma
de educar estudantes e médicos sobre cuidados paliativos?
Ferris – Algo que funciona

bem é o ensinamento interativo, que é uma mistura de
sala de aula e beira do leito
com pacientes reais. A medicina é uma especialidade tão
técnica! A melhor forma de
aprendê-la é através da própria experiência. O que eu
preciso fazer é empurrá-lo
para a beira do leito – assim
ele terá a experiência. Preciso
ensinar como ter essa experiência – mas depois ele vai
fazê-lo. E você vê os resultados. Foi assim que eu aprendi. A primeira vez que eu dei
uma dose de morfina e o paciente começou a melhorar,
pensei: “Nossa, isso foi rápido, eu gosto dessa sensação!”. Novamente, é o aprender fazendo. Somos tão técnicos! Segundo a teoria da educação, pessoas que vão a uma
palestra retêm apenas 10%
do conteúdo, se você tiver
sorte. Mas, se você não reforçar esse conteúdo em uma
semana, elas não retêm nada.
Se você fizer um caso baseado em ensino interativo,
essa taxa sobe para 25%. Se
você usar pacientes simulados, a retenção vai para 35%.
Assim, quanto mais eu faço,
maior é a retenção.

mente com você. E o que eu
vi em todos os meus alunos
é que a maioria deles teve
uma experiência em seu
passado. Nas minhas aulas,
sempre pergunto: “O que você gostaria para você?”.
Quando descrevo quadros
de delirium ou de náusea,
todos dizem que não gos tariam daquilo para eles Aptare – O acesso a opioides é
nem por dez minutos. Mas um dos grandes desaﬁos em
procuro promover a reflexão cuidados paliativos no Brasil.
Ferris – Esse é um problema
– algo que não é muito preglobal: 85 dos 193 países no
sente na medicina, que hoje
mundo não têm nenhum
se resume a receitas, façafaça-faça, corra-corra-corra.
tipo de analgésico. É assusta-

dor. Aqui no Brasil vocês têm
pelo menos todos os opioides disponíveis, inclusive
produzidos por fabricantes
de genéricos. Então não há
um problema de produção
nem um problema legal. Um
médico pode prescrever a
quantidade necessária para
o paciente, certo?
Aptare – Sim, mas é preciso
um formulário especíﬁco
para isso.

Ferris – Nós temos o mesmo
problema. Temos uma pres crição de segurança que precisamos comprar. Mas acho
que a melhor iniciativa para
garantir a segurança foi a do
México, em que tudo é feito
online. Você precisa se registrar com a Cofepris [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitários], que é a agência de
controle de medicamentos,
e recebe acesso a um site.
Toda a prescrição é feita eletronicamente. Há farmácias
designadas no país que concordaram em estocar opioides. Por isso, ainda é um
problema de acesso, mas
é tudo eletrônico. Então,
quando você escreve a prescrição, ela é entregue para a
farmácia que você escolher
para o paciente. É fantástico!
Isso foi resultado tanto de
esforços pessoais de profissionais locais quanto de organizações como a Human
Rights Watch. É um sistema
muito seguro, elogiado pelos médicos. Nos EUA tínhamos receitas em três vias,
agora só temos uma. Na
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maior parte do país, temos
um sistema ligado às farmácias que está observando
cada receita. Mas o que a fiscalização observa de fato
são as farmácias que vendem os medicamentos, não
mais a prescrição.
cláudia – Na minha opinião,

precisamos ter algum tipo de
controle aqui no Brasil, como
acontece com as certidões de
óbito. Temos de ter uma
ideia de quantas prescrições
legais vêm sendo feitas. Números são concretos, e com
eles é possível fazer uma sensibilização política para facilitar o acesso a esses opioides. Sem esses números,
isso é muito difícil.
Há alguns anos recebi uma
ligação da Anvisa, que queria saber por que uma geriatra estava prescrevendo tanta ritalina. Tive de explicar
que trabalho com cuidados
paliativos e que essa é uma
medicação muitas vezes
usada para pessoas idosas
no fim da vida. Eu tinha
toda a literatura para provar
que minhas prescrições estavam corretas. Quando me
ligaram, eles sabiam exatamente quanto eu estava
prescrevendo. A fiscalização
é importante e funciona.
O problema é que ela difi culta o acesso do paciente ao
medicamento. Cuidar de um
paciente em casa, portanto,
fica muito complicado. Há
cerca de dois anos foi apro vada uma lei que determina
que as farmácias não podem

“

Em vez de esperar semanas
ou meses para ver resultados,
o controle de sintomas fazia
efeito em questão de minutos
ou de horas

”

vender injeção para os pacientes. Por exemplo, se eu
preciso ter midazolam como
injeção, eles não podem
comprar em uma farmácia
normal.
É terrível. Como geriatras e
profissionais de cuidados
paliativos, aprendemos a lidar com essas situações difíceis em casa, mas para isso é
fundamental ter os medicamentos necessários, porque
senão o paciente vai sofrer, a
família vai se desesperar e vai
colocar uma pessoa muito
frágil em um carro para levar
ao pronto-socorro. Quando
você é chamado, seu paciente
já está na UTI entubado e
com hidratação.
Daniel Azevedo – Temos os
formulários de prescrição,
mas não temos onde comprar os medicamentos. Me dicamentos como compri midos de morfina, hidromorfona ou oxicodona só
são encontrados em uma

única farmácia no Rio de
Janeiro. E não estamos falando de uma cidade pequena no interior, estamos
falando do Rio de Janeiro!
Ferris – Mesmo que seja legal

e você tenha os formulários,
há um problema de acesso,
porque as pessoas não vão
estocar esses medicamentos,
por uma variedade de razões, incluindo a própria
psicologia. Descobri durante
minhas viagens que muitos
farmacêuticos pensavam
que estávamos matando os
pacientes. Muitos também
têm medo de que os estabelecimentos sejam roubados e não querem assumir
esse risco. Há uma variedade de razões pelas quais
as pessoas não vão estocar
essas drogas e, novamente,
depende do país e do nível
de segurança que é exigido
de uma farmácia.
De qualquer forma, essa é
uma enorme barreira para a

sociedade, alguém deve responder por isso. Talvez essa
seja uma parte do próximo
passo da mudança. Vocês
estão em um país que tem
os medicamentos e tem as
leis, mas não têm os medicamentos onde é necessário.
Azevedo – Eu não sairia de casa para ver um paciente sem
três coisas: morfina, midazolam e meu cartão American Express. (risos) Nós simplesmente não temos acesso
a morfina ou midazolam.
Ferris – Então vocês levam

morfina e midazolam com
vocês?
Azevedo – Já fizemos isso,

mas agora não podemos
mais. (risos)
Ferris – Nós adotamos o kit

de emergência. Fornecemos
os medicamentos de antemão para o paciente, numa
sacola especial selada, e
colocamos na geladeira. Caso as enfermeiras não estejam, deixamos pequenas
quantidades de medicamentos que sabemos que o paciente pode precisar. Como
o pacote é fechado, temos
como saber se ele foi violado. Mas o importante é
que os medicamentos já
estão na casa do paciente,
caso haja uma emergência.
A maioria dos injetáveis não
é estocada pelas farmácias e
demora pelo menos 24 horas para chegar. Portanto, há
uma quantidade suficiente
para que o paciente passe as
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24 horas seguintes ou vá até
a farmácia hospitalar para
obtê-lo.
Outro ponto que observei é
que não há um sistema organizado em torno de vocês.
Vocês são médicos isolados.
Vocês precisam das enfermeiras para ajudá-los nisso,
para ter um sistema organizado de resposta. Que porcentagem de geriatras pode
contar com um programa de
enfermagem no qual eles
podem confiar, que poderia
ir até a casa dos pacientes?

pices nos EUA: é obrigatório
que cada paciente tenha
acesso a enfermeira, assistente social e capelão. É a lei.
Os medicamentos, o equipamento e os materiais são
fornecidos, não custa nada
ao paciente.
Azevedo – Parte do problema que enfrentamos no
Brasil é que o nosso sistema
ainda é muito centrado no
médico. A equipe de enfermagem não é empoderada.
Ferris – Mais uma coisa que

cláudia – Menos de 5%.
Ferris – Essa é, portanto, a

deve ser mudada. Se você
pegar como exemplo o hospice no Reino Unido, vai ver
que as instituições que trabalham com cuidado domiciliar, principalmente as que
tratam de câncer, estão muito atrás dos EUA. O benefício de hospice nos EUA
nasceu em 1982 e em 34
anos criou-se uma indústria
com mais de 5,5 mil empresas. Como vamos começar a
estimular a mudança no
Brasil?

próxima barreira. Podemos
falar sobre cuidados domiciliares, mas esses cuidados são
apoiados principalmente na
enfermagem, não? Por isso é
preciso uma enfermeira para
apoiar a família, bem como
alguém para questões espirituais e psicológicos. Vocês,
médicos, não têm tempo para
apoiar todos os pacientes que
gostariam. Mas as pessoas
querem ser tratadas e, se a Aptare – como o proﬁssional
conversa evoluir no Brasil, de cuidados paliativos pode
vão querer ser tratadas em prevenir o esgotamento?
Ferris – Podemos falar de
casa. O desafio então é como
fadiga
de compaixão, trans fazer com que a equipe habi tuada a administrar os medi - torno de estresse agudo e
síndrome de burnout. Existe
camentos e ensinar a família
um risco forte, e a pergunta
nos hospitais faça o mesmo
na casa do paciente, em par - é: será que nós falamos soceria com o geriatra. Você po - bre como gerenciar isso?
Como profissionais de cui de receber um telefonema e
dados paliativos, precisa terá um sistema em que o
mos ser intencionais para
medicamento já está na casa
falar sobre nossa fadiga e
ou facilmente acessível.
nosso estresse. Você não po Esse é o sistema nos hos-

de assumir mais pacientes
do que pode realisticamente
e ainda ter uma vida pessoal. Se sua carga horária é
de 8 a 9 horas, você vê os pacientes que consegue nesse
período e depois diz “Não
posso mais”. Mas, se continuar a trabalhar 11-12 horas, não terá tempo para a
família, voltará para casa
mais cansado e, quando se
está cansado, fica-se mais
suscetível a transferência,
contratransferência, projeção e todos os estressores
psicológicos.
A equipe também é importante. Sem um time, não
temos com quem falar sobre
esse estresse. Se construirmos
isso com vontade, poderemos
minimizar esse risco. Eu digo
minimizar porque acredito
que há pessoas com personalidades que não reconhecem que há uma linha entre
mim e você. Eu sou médico,
você é o paciente, essa é a sua
história, não a minha. Essa é
a sua experiência familiar,
não a minha, eu estou aqui
para ser o preceptor e não deveria haver a transferência de
emoções de você para mim.
Posso ver seu sofrimento e é
importante que eu aprenda a
fazer isso. Faço isso há 30
anos, e é só quando trabalho
muito que fico em risco de
estar vazio. Fiquei vazio há
um ano porque trabalhei por
35 dias seguidos. Intenso. Por
isso tenho treinado a minha
equipe para ficar apenas em
suas horas de trabalho, para
falar sobre o trabalho, para

dizer “Não podemos ver todo mundo. Precisamos de
mais recursos”. Felizmente o
hospital está respondendo. E
essa é uma questão muito importante, porque é comum
ver profissionais de cuidados
paliativos dizendo “O paciente precisa de mim, só vou
ver mais um. É uma sensação
tão boa, mas eu estou tão cansado...”. Se continuar fazendo
isso, em poucas semanas estará vazio. A partir daí duas
coisas acontecem: “Estou tão
vazio. Não quero mais fazer
isso. Foi bom na hora, o paciente precisava de mim e eu
fiz um bom trabalho. Mas no
final não me sinto bem, porque não tenho vida pessoal”.
cláudia – É o exemplo do

avião. Primeiro, coloque a
máscara de oxigênio em
você, depois na outra pessoa.
Só posso cuidar de alguém se
cuidar muito bem de mim.
Ferris – Também precisamos
entender o conceito psicológico de transferência,
contratransferência, projeção. É necessário conversar
sobre isso na equipe o tempo todo. Temos que reconhecer isso em nós mesmos
e encontrar parceiros nesse trabalho. Mesmo como
especialistas em cuidados
paliativos, é imprescindível
preparar nosso local de trabalho para nos apoiarmos.
O que queremos é uma
equipe saudável e precisamos ser muito intencionais
e falar sobre isso.
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FYi :: novos estudos e pesquisas

“Faça-me sentir à vontade e em casa”:
preFerências de cuidados diFerenciais
entre residentes de iLpis
Avaliar e honrar as preferências dos idosos é
um passo fundamental na prestação de cuidados centrados no indivíduo em instituições
de longa permanência. Pesquisadores e proﬁssionais começaram a
desenvolver medidas para avaliar as preferências diárias de residentes em ILPIs. No entanto, pouco se sabe sobre como os moradores interpretam e conceituam suas preferências e que respostas
clínicas especíﬁcas podem ser necessárias para equilibrar as preocupações de saúde e segurança com preferências.
Nesse estudo, publicado na revista The Gerontologist de agosto
de 2016, foi utilizada análise de conteúdo para avaliar as respostas
da entrevista em um subconjunto de oito itens abertos a partir do
Questionário de Preferências de Vida Diária para Residentes em ILPIs
com 337 residentes (idade média: 81 anos). Os pesquisadores consideraram como os residentes autodeﬁniram várias preferências de
cuidados e a importância associada a essas preferências.
Os residentes identiﬁcaram preferências para interações interpessoais (saudações, equipe mostrando cuidado e respeito), estratégias de
enfrentamento, cuidados pessoais (necessidades de banheiro, arrumação da cama) e discussões de saúde. Foram salientadas qualidades
e características especíﬁcas sobre interações de cuidados necessárias
para atender plenamente às suas preferências diárias.
Os resultados contribuem para um corpo emergente de pesquisa
que utiliza as preferências do paciente para atingir as metas de cuidados centrados na pessoa. A complexidade dessas respostas substancia o uso da pesquisa qualitativa para avaliar minuciosamente e integrar as preferências de residentes de ILPIs para a prestação de
cuidados centrada na pessoa.

arranjos de moradia, redes sociais
e início ou progressão de dor em
idosos em singapura
O objetivo desse estudo, publicado na revista
Geriatrics and Gerontology International de
julho de 2016, foi avaliar a relação entre condições de vida e força de rede social e o aparecimento e progressão
da dor crônica em idosos em Singapura em dois anos.
Foram utilizados dados de 2009 da Pesquisa de Saúde, Estilo de
Vida e Isolamento Social, um estudo nacionalmente representativo
de idosos com mais de 60 anos (n = 4.990) residentes na comunidade
em Singapura, e de posterior acompanhamento, em 2011. Foram utilizados modelos de regressão logística binomial para examinar os fatores associados ao início e à progressão autorreportados de dor
crônica ao longo do tempo.

Um total de 3.103 participantes (53,8% mulheres) completou
ambas as pesquisas (taxa de resposta ponderada 63,7%). A média de
idade foi de 69,4 anos (0,5). A prevalência de dor crônica leve e moderada/extrema no início do estudo foi de 27,7% e 12,8%, respectivamente. Um total de 20,1% e 3,9% dos participantes relatou início e progressão da dor crônica, respectivamente, em dois anos. Nos modelos
de regressão binomial, menor nível de escolaridade, viver sozinho e
pior autopercepção de saúde foram preditores para o início da dor
crônica em mulheres. Redes sociais fracas e deﬁciência foram associadas com a progressão da dor crônica em mulheres.
Os pesquisadores concluíram que a dor crônica é comum em
idosos em Singapura. Viver sozinho e redes sociais fracas foram fatores
psicossociais associados com o início ou a progressão da dor crônica.

predizendo a sarcopenia a partir
de medidas Funcionais entre idosos
residentes na comunidade
A sarcopenia é deﬁnida como a perda de massa magra
relacionada com a idade, resultando no enfraquecimento muscular e na redução da função física e da mobilidade. Atualmente, cerca de 33% dos idosos são sarcopênicos, e é
provável que esse número seja ainda mais alto, já que muitos casos
não são diagnosticados.
O objetivo dessa pesquisa, publicada no periódico Age em
fevereiro de 2016, foi predizer a sarcopenia em idosos residentes
na comunidade a partir de medidas funcionais de fácil acesso. Participaram da investigação 43 idosos residentes na comunidade
(n= 32 mulheres e n= 11 homens). Entre os critérios de inclusão
estavam: ter 65 anos ou mais de idade, escore ≥24 no Mini-Exame
do Estado Mental e não ter sofrido quedas nos 12 meses anteriores.
Todos os indivíduos completaram a avaliação da massa esquelética
apendicular, através de absorciometria de raios X de dupla energia
(DXA), e foram categorizados como sarcopênicos ou não sarcopênicos. As avaliações físicas incluíram caminhada comum de 10 metros, força de preensão palmar, caminhada de 6 minutos, time
up-and-go (TUG) de 2,4 metros, teste de levantar da cadeira em
30 segundos, teste de flexão de cotovelo de 30 segundos e força
muscular para levantar.
Uma análise de regressão múltipla revelou que idade, sexo, peso,
altura, caminhada de 10 metros, preensão palmar e força muscular
para se levantar são responsáveis por 96,1% da variância na massa
esquelética apendicular. A área sob a curva foi de 0,92 para identiﬁcação correta dos participantes sarcopênicos em comparação com
sua classiﬁcação real. Esse é o primeiro modelo preditivo utilizado
para identiﬁcar sarcopenia com base em parâmetros de demograﬁa
e medidas funcionais de boa forma em idosos residentes na comunidade. A capacidade de identiﬁcar com precisão a sarcopenia em
idosos é imperativa para a sua qualidade de vida e capacidade de realizar atividades da vida diária.
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mortaLidade, hospitaLização,
institucionaLização de grandes idosos
residentes na comunidade: o impacto
da medicação
O alto uso de drogas e os resultados adversos associados são comuns em idosos mais velhos.
Esse estudo, publicado em julho de 2016 no Archives of Gerontology and Geriatrics, investiga a associação do uso de
medicação com mortalidade, hospitalização e institucionalização em
uma coorte de grandes idosos, com 80 anos ou mais, residentes na comunidade. Os dados de base incluíram características sociodemográﬁcas, clínicas e funcionais, e medicamentos prescritos. Os medicamentos foram codiﬁcados pela classiﬁcação ATC (Anatômico Terapêutico Químico). A análise de sobrevida foi realizada 18 meses após
a inclusão, usando Kaplan-Meier e análise multivariada com regressão de Cox para controlar covariáveis.
A idade média dos pacientes (n = 503) era de 84,4 anos (variando
de 80 a 102) e 61,2% eram do sexo feminino. O uso médio de medicamentos foi de 5 (0-16). As taxas de mortalidade, hospitalização e institucionalização foram de 8,9%, 31,0% e 6,4%, respectivamente. Os
grupos de mortalidade e de internação hospitalar tiveram um maior
nível de multimorbidade e perﬁl funcional mais fraco. Modelos multivariados ajustados mostraram um aumento da taxa de hospitalização de 11% para cada medicação adicional tomada. Não foi encontrada associação entre o uso de alta medicação e mortalidade, nem
com a institucionalização. Observou-se uma maior associação de mortalidade entre usuários verapamil/diltiazem. A hospitalização foi
maior entre os usuários de verapamil/diltiazem, diuréticos de alça e
agentes respiratórios. A institucionalização foi maior entre os usuários
de benzodiazepínicos.
Nos grandes idosos (80 anos ou mais) residentes na comunidade,
a alta medicação foi claramente associada com a hospitalização, independentemente da multimorbidade. A associação com a mortalidade era clara na análise univariada, mas não na multivariada. Não
houve associação com institucionalização. A adequação do uso de
alta medicação deve ser mais estudada em relação a mortalidade,
hospitalização e institucionalização para essa faixa etária especíﬁca.

obesidade e consequências
reLacionadas ao enveLhecimento
A obesidade se tornou um importante problema de
saúde pública. Dado o atual aumento da expectativa de
vida, a prevalência da obesidade também aumenta de
forma constante entre os grupos etários mais velhos. O aumento da
expectativa de vida é muitas vezes acompanhado por anos adicionais
de suscetibilidade a doenças crônicas associadas a obesidade em
idosos. Tanto a obesidade quanto o envelhecimento são condições

que levam a graves problemas de saúde e ao aumento do risco de
doença e morte. O envelhecimento está associado com um aumento
na obesidade abdominal, um dos fatores que mais colaboram para a
resistência à insulina e a síndrome metabólica. A obesidade em
idosos é, portanto, uma preocupação séria, e a compreensão dos
principais mecanismos de envelhecimento e doenças relacionadas à
idade tornou-se um assunto necessário.
O objetivo desse estudo, publicado no periódico Age de julho de
2016, foi identiﬁcar semelhanças subjacentes nos mecanismos relacionados a obesidade e envelhecimento. Os pesquisadores reuniram
evidências que mostram que mudanças relacionadas à idade na distribuição da gordura corporal e do metabolismo podem ser fatoreschave de um ciclo vicioso que pode acelerar o processo de envelhecimento e o aparecimento de doenças relacionadas com a idade.

recursos sociais e enveLhecimento
cognitivo num período de 30 anos:
a coorte gLostrup 1914
O objetivo do estudo publicado no periódico
Age and Ageing de julho de 2016 foi examinar
associações entre recursos sociais e envelhecimento cognitivo num período de 30 anos.
Os participantes da Coorte Glostrup 1914, uma amostra referente
ao ano de nascimento, completaram uma bateria padronizada de testes
de capacidade cognitiva a cada dez anos entre as idades de 50 a 80 anos,
resumidas como capacidade cognitiva geral. Os participantes também
forneceram informações sobre uma gama de recursos sociais, incluindo
arranjos de moradia e estado civil a partir dos 50 anos de idade e, a partir
dos 70 anos, detalhes sobre apoio social, contato social e solidão.
Durante o follow-up, os participantes se mostraram menos propensos a se casar, com os índices caindo de 85% para 40,4% entre as idades
de 50 e 80, enquanto a proporção de pessoas vivendo sozinhas aumentou de 13,1% para 54,2%. Em modelos de curva de crescimento distintos, ser casado, morar com outras pessoas e não se sentir só foram itens
associados com maior nível de capacidade cognitiva, enquanto mais
contato telefônico teve uma associação negativa. O estado civil nas
idades de 50 e 60 anos e a solidão aos 70 anos foram os únicos recursos
sociais associados à mudança cognitiva; indivíduos casados e aqueles
que não se sentiam só experimentaram menor declínio cognitivo.
Quando os recursos sociais que mostram associações signiﬁcativas
foram considerados em conjunto (e levando em conta sexo, escolaridade e classe social), a solidão foi associada a um menor nível de habilidade cognitiva e maior declínio cognitivo, enquanto indivíduos casados tiveram menos declínio.
Os pesquisadores concluíram que, numa coorte relativamente
grande acompanhada por até 30 anos, estado civil e solidão foram
associados com a capacidade ou mudança cognitiva. Intervenções
voltadas para diminuir a solidão em idosos podem ser consideradas
formas de reduzir o envelhecimento cognitivo.
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queM Faz :: Proﬁssionais que fazem a diferença no envelhecimento

FernanDa
Gouveia Paulino
Professora na pós-graduação
em Gerontologia Social na
PUC-SP e idealizadora da
Virada da Maturidade

Q

uando paro para pensar na minha trajetória proﬁssional, penso
que tudo o que ﬁz contribuiu para a minha atuação na área do
envelhecimento. É como se um quebra-cabeça estivesse sendo
montado há mais de 20 anos sem que eu me atentasse sobre o desfecho.
Comecei minha carreira na área de neuropsicologia (Instituto de
Psiquiatria HCFMUSP, de 1993 a 1998), conhecimento que se tornou uma
importante ferramenta no diagnóstico de quadros degenerativos em
idosos. Como psicóloga clínica (desde 1996) desenvolvi a sensibilidade
para pensar sistemicamente sobre questões emocionais. Ser professora
(curso de graduação em psicologia da PUC-SP, desde 2000) no Departamento de Psicologia do Desenvolvimento me permitiu pensar nas etapas
do ciclo vital. Minha experiência em hospital, atuando especialmente em
UTI (fundação e coordenação do Serviço de Psicologia do Hospital São

Dineia MenDes De
araújo CarDoso
Supervisora técnica do Núcleo de
Lazer da Secretaria Municipal
de Esportes e coordenadora do
programa Vem Dançar

M

inha ação com a atividade física
começou em 1980. Trabalhei inicialmente com crianças, nas escolas municipais de educação infantil, até 1984.
Foi quando comecei meu trabalho na Secretaria Municipal de Esportes (SEME), onde es-

Luiz, de 1998 a 2007), me aproximou ainda mais dos idosos e suas famílias
em situação de crise e com necessidade de apoio. Como pesquisadora
(mestrado, em 1997, e doutorado, em 2006, bem como orientadora de
estudos, na PUC-SP), sempre uni a investigação de questões de cronicidade e incapacidade às repercussões familiares, caminho que me levou
a reﬂetir sobre a importância da atuação com familiares cuidadores.
Quando conheci a Associação Brasileira de Alzheimer, em 2005,
organizei um grupo de apoio para famílias, ambiente propício para ampliar conhecimentos em gerontologia. Sistematizar ações e fortalecer
a importância do cuidado ao idoso vulnerável foi a motivação para assumir a presidência nacional da ABRAz (2011-2014), onde pude desenvolver grandes projetos, com programas de treinamento e material informativo. Conheci muitas realidades diferentes, que expandiram minhas perspectivas de atuação e me levaram a pensar em políticas públicas e na importância de projetos sociais que abordassem o envelhecimento e mobilizassem a população a reﬂetir sobre cuidado, satisfação
e sabedoria do idoso.
A partir dessa experiência, passei a investir em programas sociais
para a valorização do idoso e surgiu a Virada da Maturidade (2015), um
evento gratuito que permite visibilidade às pessoas maduras a partir do
pressuposto de protagonismo do idoso para inspiração de gerações.
Atualmente reúno experiência clínica, docente, de pesquisadora e no
terceiro setor para o desaﬁo de compartilhar conhecimento como professora na pós-graduação em gerontologia social da PUC-SP (2015). Que
venham os próximos passos...

tou até hoje. Durante minha carreira, fui me
especializando no trabalho com idosos, inclusive com uma formação em gerontologia no
Hospital do Servidor Público Municipal.
Desde 2007 trabalho na gestão das ações
esportivas, coordenando o núcleo de atividades idosas na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação. Atualmente sou a
coordenadora do programa Vem Dançar, um
evento que visa o convívio social, a prática de
atividades físicas e a qualidade de vida, principalmente dos idosos da cidade de São
Paulo. É no fator social que a dança atua com
maior eficiência. O programa Vem Dançar
consiste em bailes temáticos mensais, realizados em salões sociais dos clubes do município de São Paulo.
A SEME também oferece um programa
temático de dança em suas unidades. Queremos que os idosos mudem seu estilo de
vida, começando através do dançar. O exercício da dança é prazeroso – notamos ao lon -

go dos anos que, através dele, os idosos voltam à prática de atividades, com benefícios
para a saúde.
Eu me envolvi com essa atividade porque sempre fui muito próxima de minha avó,
que faleceu este ano aos 105 anos. Ela viveu
tanto porque se manteve ativa fisicamente. É
isso que eu tento passar para as pessoas no
meu trabalho: para preservar a sua autonomia funcional, você precisa ter qualidade de
vida, que vem através de bons exercícios,
entre eles o dançar. Nosso lema é: vamos dançar, não vamos nos acomodar!
Além do Vem Dançar, desde 2000 faço a
mediação técnica do Fórum do Cidadão Idoso na subprefeitura Santana Tucuruvi através
da SEME. O objetivo é elucidar e propor políticas públicas para o idoso, proporcionar esclarecimentos através de atividades de proteção e assistência e receber reivindicações e
denúncias, para encaminhá-las ao Grande
Conselho Municipal do Idoso.
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Beltrina Côrte
Editora do Portal do Envelhecimento
e coordenadora do mestrado
em gerontologia da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo

M

inha “madrinha” do envelhecimento foi minha vizinha, a querida Tomiko Born, conhecida por
seu trabalho junto a instituições de longa permanência. Na ocasião, eu trabalhava na mesma instituição de seu marido, Hans Born, e es-

tava procurando moradia na região onde eles
moravam, para “juntar os trapos” com meu
parceiro. Me indicaram um sobradinho no terreno ao lado de sua casa. Na época eu estava
fazendo meu doutorado e participava de um
grupo de pesquisa sobre novas tecnologias comunicacionais, com foco na questão urbana.
Nada a ver com envelhecimento. Comecei a
participar das reuniões sociais do casal Born,
onde o tema envelhecimento era frequente, e
fui me sensibilizando devagarinho, enquanto
absorvia uma boa taça de vinho. Nessa época
nasceu minha primeira filha, e para que ela
pudesse transitar entre nossas casas e brincar
no quintal de Tomiko, abrimos uma passagem, com inauguração e tudo.
O tempo foi passando, as conversas foram se
estendendo e aos poucos comecei a incluir a
questão do corpo nas discussões do grupo de
pesquisa. Em 1997 concluí meu doutorado e
quis embarcar em um pós-doutorado para estudar o impacto da tecnologia no corpo hu-

Fotos: arquivo pessoal

M

eu interesse
pelo envelhe cimento
nasceu como curiosidade acadêmica. Tive
más experiências nos
estágios que ﬁz durante a graduação em
psicologia na UFRJ e
antônio leitão
acabei perdendo o inGerente institucional do Instituto
teresse pelas oportuda Longevidade Mongeral Aegon
nidades mais tradicionais oferecidas pela
proﬁssão. Por outro
lado, havia boas oportunidades para a realização de pesquisas
acadêmicas na universidade. Chamava-me atenção naquela época,
por volta de 2009, a frequência com que o envelhecimento populacional era pauta na mídia. Não demorou para que eu notasse alguns
padrões na abordagem do assunto: o viés “catastróﬁco” (apontando
o ﬁm do sistema de seguridade social) e o “tecnológico” (indicando
como a longevidade seria transformada por novas tecnologias médi-

mano/urbano, mas a agência de fomento exigia que isso fosse feito em outro grupo de
pesquisa, fora da USP. Fui parar no Núcleo de
Estudo e Pesquisa do Envelhecimento –
NEPE, que pertencia ao Programa de Estudos
Pós-Graduados em Gerontologia (mestrado
acadêmico). Ali aprofundei os estudos sobre
a longevidade e assumi voluntariamente a
editoria da revista técnico-científica KairósGerontologia, onde permaneci por dez anos.
Aí fiquei grávida de gêmeas e me afastei do
NEPE, mas continuei com a edição da Kairós.
Quando elas estavam com 1 ano de idade, fui
convidada a ministrar a disciplina de metodologia na pós em gerontologia, função que desempenho até hoje. Atualmente sou coordenadora do mestrado na PUC, assim como editora de conteúdos do site Portal do Envelhecimento – que nasceu de uma atividade programada com os alunos em 2002. Mais recentemente, criei a editora Portal Edições, orientada
à construção da cultura da longevidade.

cas). Decidi explorar essas ideias no TCC de graduação, e a partir de
então meu contato com o envelhecimento se estreitou.
Após a graduação, ingressei no mestrado e na especialização em
gerontologia. Pela atuação nessas duas frentes, passei a me envolver
com o envelhecimento como causa. Nessa época conheci toda a discussão sobre formas inovadoras de lidar com os desaﬁos associados à
longevidade, e tive o fundamental contato direto com o público idoso.
Uma boa lembrança do período foi a mobilização para coletar assinaturas para a campanha Age Demands Action, da ONG HelpAge.
Em 2013, vim morar em São Paulo e outras coisas começaram a
acontecer. Passei a contribuir para o antigo site Empreender Saúde,
escrevendo sobre inovação e longevidade até o começo de 2015. Daí
surgiram muitos bons contatos. Soube da oportunidade de começar
o trabalho com o Aging 2.0, e comecei a articular isso em parceria
com a jornalista Simone Jardim. O primeiro encontro foi em agosto
de 2014, do qual participou um dos responsáveis pela adaptação da
Biblioteca São Paulo a idosos. Foi ele quem me indicou para trabalhar no Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, onde atuo hoje
como gerente institucional. Começamos nossas atividades em abril
de 2016, e tenho certeza que faremos muito por essa causa que mobiliza a todos nós!
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UNIDADES DE TRANSIÇÃO:

uma nova tendência

No futuro próximo, hospitais gerais serão cada vez mais locais para atendimentos de emergência,
cirurgias e UTIs, cabendo a recuperação do paciente a unidades de transição e clínicas especializadas
Por Ruth Bellinghini

O

Brasil envelheceu sem perceber. Em 1980, os habitantes com mais de 75 anos não chegavam a 1 milhão. Trinta anos depois, em 2010, esse grupo chegou
a 5 milhões, e serão 24 milhões em 2050, segundo
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Isso é um problema grave para um país que não estruturou seu sistema de saúde para uma população com doenças
crônico-degenerativas, como câncer, diabetes e hipertensão, sem
falar nos casos de Alzheimer e outras demências. Além disso, há
epidemias como as de dengue e zika. E, com o aumento da população de idosos, deve crescer também o número de pacientes
com doenças crônico-degenerativas nas redes pública e privada.
O país corre atrás do prejuízo. Ou, pelo menos, a rede particular de saúde corre para se adequar aos novos tempos. Tempos em que desospitalização é palavra-chave nesse futuro próximo, em que hospitais gerais tendem cada vez mais a se tornar
o local “apenas” para atendimentos de emergência, cirurgias e
UTIs, cabendo a recuperação do paciente no pós-agudo a clínicas especializadas, com atenção 24 horas por dia, cuidados
multidisciplinares, sem os custos de equipamentos de alta tecnologia e preparadas para a reabilitação do doente. É nesse
contexto que começam a aparecer no Brasil as clínicas de pósagudo, ligadas ou não a hospitais, que atuam naquele intervalo
em que o paciente não precisa mais de cuidados de um hospital completo mas ainda não está pronto para ser cuidado em
casa, nem por excelentes serviços de home care. Esse serviço
não exige grandes espaços como os hospitais tradicionais, mas

pode funcionar em unidades relativamente pequenas, com
cerca de 30 leitos cada e, no caso de megacidades como São
Paulo, possibilita ainda que uma mesma rede tenha várias
clínicas em diferentes áreas da cidade, o que facilita, e muito,
por exemplo, a visitação dos familiares.
“Existem duas tendências mundiais no setor hospitalar. Uma
delas é a superespecialização, ou seja, hospitais que lidam apenas
com câncer, doenças cardíacas ou renais, como é o caso do
Shouldice Hernia Center, do Canadá, que trata apenas de hérnias
e tem a melhor casuística do mundo na área. Eles realizam 7,5
mil cirurgias por ano, com técnica própria e, claro, já viram todas
as intercorrências possíveis e imagináveis. A outra é a transformação dos hospitais gerais em serviços de emergência, UTI e
cirurgia, com internações em períodos breves, limitados às fases
agudas dos pacientes”, explica Ana Maria Malik, coordenadora
do GV Saúde, grupo de saúde da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Isso se aplica a todos os casos, a exemplo do jovem que sofreu
acidente de trânsito ou passou por uma cirurgia para remoção de
apêndice ou do paciente adulto diabético com uma pneumonia.
O quadro se complica quando a crise aguda envolve um paciente idoso, que, costumeiramente, já tem alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão ou limitações de locomoção. “Ele é mais frágil em caso de fratura ou cirurgia, e sua
recuperação não envolve internação em leito para doentes agudos, mas em leitos para pacientes crônicos, com apoio de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, se necessário, e
nem sempre esse atendimento pode ser feito em casa. É aqui
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De acordo com ela, a desospitalização não só é uma tendência mundial como é a saída para um possível e perigoso congestionamento dos hospitais. “A demanda tende a aumentar,
tanto por causa dos eventos agudos como por causa do crescimento do número de pacientes com doenças crônico-degenerativas. O ideal é que a ocupação de um hospital fique em torno
de 80% a 90%. Uma ocupação de 100% traz problemas sérios.
É impossível, por exemplo, manter quartos limpos antes da entrada de um novo paciente, e todos já vimos imagens chocantes
de hospitais superlotados.”
O problema social do idoso nas sociedades modernas não
é uma questão apenas do Brasil despreparado para uma população envelhecida e nem das sociedades ocidentais. Em seu
último livro, Mortais, o médico e escritor americano Atul
Gawande, de ascendência indiana, conta que mesmo na Índia
de seus pais as coisas estão mudando rapidamente e nem todas
as famílias conseguem mais cuidar de seus idosos em casa, especialmente idosos doentes, como faziam tradicionalmente.
Imagens: iStock

que entram as clínicas para pacientes pós-agudos, com chances
de recuperação, e também para pacientes terminais em muitos
casos”, exemplifica. Segundo Ana Maria, esse modelo significa
redução de custos não apenas na rede privada, mas também
para os sistemas públicos de saúde. “Outro ponto no qual deveríamos investir é em redes integradas de cuidados, para que
as pessoas aprendessem a se cuidar e a prevenir doenças, como
ocorre na Inglaterra, por exemplo, com os médicos de família,
que são a base do sistema de saúde. Aqui temos uma ‘cultura
do pronto-socorro’: qualquer que seja o problema, de dor de
ouvido a febre, o paciente corre para a emergência e ainda
exige que a unidade de atendimento tenha de tudo, de tomógrafo a ressonância magnética, quando alta tecnologia só é
eficiente se for usada o tempo todo. O importante é ter acesso
a ela quando for preciso no sistema como um todo, e não ne cessariamente no local de atendimento ou de internação”, diz
Ana Maria, que é médica e especialista em administração e
gestão em saúde.
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Demanda reprimida
Quando se pensa no paciente idoso e em como ele vai ser
cuidado após a alta hospitalar, o quadro se complica, porque sua
dependência de familiares e de cuidadores é maior. “Pense no
caso de dois idosos que vivem juntos e em que um sofre um acidente vascular cerebral ou tem alguma condição que exija uma
cirurgia mais delicada. Esse é um paciente que, além de ter comorbidades, provavelmente já tinha um grau de funcionalidade
menor antes da crise aguda. Obviamente, o cônjuge da mesma
idade não vai poder cuidar dele e provavelmente os filhos também não, já que hoje os casais trabalham e não têm disponibilidade de tempo para levá-los a consultas, sessões de fisioterapia
e fonoaudiologia, controlar uma dieta mais estrita. E, para dar
alta, o médico precisa levar em conta essa situação. Para onde o
paciente deve ir? Para casa? Com cuidador? Com home care? Ou
para uma clínica para pacientes crônicos?”, questiona o geriatra
João Toniolo Neto, professor da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) e diretor do grupo Toniolo Saúde.

Segundo ele, existem opções, entre as quais se incluem até
mesmo os residenciais para idosos, para casos como, por exemplo, a recuperação de uma cirurgia de fêmur, em que o idoso
pode ser cuidado por cerca de 30 dias até se recuperar o suficiente para voltar para casa. “Os americanos e europeus dispõem há décadas dos chamados post-acute care, ou hospitais
de retaguarda, menores, com atendimento customizado, com
melhores recursos para atender o paciente que pode precisar
de 60 dias de antibiótico na veia ou de enfermagem 24 horas
por dia ou ainda de fisioterapia diária”, afirma.
A administradora de empresas Vanier Avelar enfrentou o
drama da falta de uma opção assim há pouco menos de um
ano, durante a internação de seu marido. Paulo, de 73 anos, foi
internado, já em fase terminal, por causa de um câncer de pulmão, descoberto quatro anos antes. Além do câncer, seu marido
apresentava um quadro de Alzheimer. “De um lado, o hospital
me pressionava, pedindo mais e mais exames, alguns deles invasivos. De outro, o plano de saúde me pressionava por causa
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do custo. Quando parei de autorizar a realização desses exames, o hospital só faltou me expulsar. Queriam que o Paulo
tivesse alta com home care e, francamente, esse serviço em Salvador é bastante precário,” conta.
De acordo com ela, o home care providenciaria atendente
de enfermagem por 12 horas durante o dia e visita médica a
cada dois dias. “Disseram que, em caso de emergência, o
médico poderia levar até quatro horas para chegar à minha
casa, mas o Paulo tinha paradas respiratórias ao longo do dia
e não me senti nem um pouco segura.” Foram 2 meses e 16 dias
de hospitalização até a morte de seu marido.
Em São Paulo, os próprios hospitais passaram a oferecer o
serviço, reservando alas de desospitalização em suas unidades
físicas, com equipes multidisciplinares, enfermagem especializada e treinada para atender esse tipo de paciente, psicólogos,
fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais, além de
atendimento customizado. “É muito importante a equipe do
hospital contar com esse apoio no processo de desospitalização, porque ele tem de ser bem feito. Do contrário, na semana
seguinte o paciente estará de volta“, alerta Toniolo.
“Pense no caso de um paciente que sofreu acidente vascular
cerebral e apresenta sequelas. Ele anda, fala, se move? Tem
problemas de deglutição? Ou do idoso que teve uma infecção
pulmonar grave, que vai necessitar de aspiração de secreções.
É possível fazer isso em casa? Ou será melhor optar por uma
clínica de transição até que ele recupere parte de sua autonomia?”, questiona Venceslau Coelho, geriatra que atua no Hospital das Clínicas de São Paulo e junto a seguradoras de saúde.

Uma nova tendência
Os especialistas reconhecem que, além do fato de haver poucas
clínicas do gênero no país, existe por parte dos brasileiros uma
espécie de “cultura da internação hospitalar”, em que a família
do doente encara a ideia de uma alta o mais precoce possível
como o hospital querendo “se livrar do doente”. “O ótimo é inimigo do bom”, sentencia Coelho. “As famílias esperam que o
paciente deixe o hospital após uma crise aguda em ótimo estado e não num estado bom para ter alta, que são coisas bem
diferentes.” Esse paciente que está bem para ter alta é aquele
que já não tem necessidade de todo o aparato tecnológico hospitalar, nem de exames laboratoriais diários, mas que ainda
precisa ter continuidade na sua recuperação.
“O fato de você pagar um plano de saúde não quer dizer que
a família possa decidir quando o doente deve ter alta e para onde
levá-lo, porque essa é uma decisão médica, embora possa não

ser conveniente ou confortável para a família. Todos os hospitais
têm área para desospitalização ou agilizam esse processo
quando percebem que há um paciente internado por mais de 15
dias. É preciso saber o motivo dessa permanência prolongada e,
quando é falta de local para onde o doente possa ser recebido, o
grupo multidisciplinar entra em ação, procurando uma opção
que seja a melhor possível para o doente”, explica.
De acordo com o especialista, além do risco de contrair uma
infecção hospitalar por causa da longa estada, pesquisas indicam que os pacientes com internação prolongada em leitos
para agudos não só demoram mais para se recuperar como, no
caso de idosos, têm redução ainda maior de sua autonomia e
independência após a permanência na instituição.
Muitas famílias acreditam que podem levar o paciente para
casa e atendê-lo via home care. O problema é que, no Brasil, a
qualidade desse serviço é extremamente variável, indo da excelência ao sofrível. “O home care depende basicamente da
qualidade do trabalho do atendente e, por aqui, ele é geralmente um cooperado, e não um trabalhador contratado pelas
normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que dificulta treinamento e cursos de especialização e atualização
desses profissionais”, diz Coelho.
Na maioria das vezes, esse serviço garante atendimento de
enfermagem durante o dia. Cabem à família a contratação e a
remuneração de outro profissional para acompanhar o paciente
durante a noite. Há também a questão do espaço físico dentro
de casa ou apartamento, muitas vezes pequenos para acomodar cama hospitalar, tanque de oxigênio e mais uma pessoa,
ou seja, o enfermeiro ou cuidador. A situação se complica ainda
mais se o paciente precisar de dieta especial ou alimentação
especial por sonda. “Veja, não se trata de bater arroz com feijão
no liquidificador e dar ao paciente”, diz o oncologista clínico
Agnaldo Anelli, diretor executivo de uma clínica de apoio ao
paciente crônico em São Paulo. “E nem de tratar o profissional
do home care como um empregado doméstico que também
está ali para lavar roupas, cozinhar e fazer limpeza, o que é uma
queixa muito comum do pessoal que trabalha em home care.
Esse profissional está ali apenas para cuidar do paciente, não
da casa, mas parece que muita gente não entende isso.”
Segundo Coelho, é preciso entender que a estrutura de alta
complexidade dos hospitais, com equipamentos de tecnologia
de ponta, só pode ser mantida se for usada ao máximo, do contrário ela acaba representando um custo desnecessário. Isso
significa que esse leito hospitalar é mais caro, tanto para as seguradoras de saúde como para o sistema público, do que o leito
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até estar apta a retornar para casa ou para residenciais, com
home care. Mas há exceções. “Um de nossos pacientes vai ter
alta agora depois de um ano e meio de internação, por causa
das sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico,
causado por uma dose dez vezes maior que a necessária, prescrita por engano por uma médica de um serviço de home care.
Era um cidadão bastante ativo, que administrava seu próprio
negócio e que, por causa disso, foi à falência. Desnecessário
dizer que a família ficou extremamente insegura quanto a leváBoas perspectivas, grandes desaﬁos
lo de volta para casa em sistema de home care. Ele recuperou
O sistema dos hospitais de retaguarda, porém, enfrenta algu- uma certa autonomia e vai voltar para os filhos e netos”, conta.
mas barreiras, começando pelos próprios médicos, que, nas inDe acordo com Anelli, há uma série de vantagens para o paternações convencionais, são remunerados por visitas aos pa- ciente nas clínicas de pós-agudo, inclusive aqueles que aprecientes – o que não acontece da mesma forma em unidades de sentam complicações no pós-cirúrgico, como fístulas, probletransição. Do outro lado existe a “cultura da internação hospi- mas de cicatrização ou infecções recorrentes. “Em primeiro
talar” prevalente nas famílias. “O brasileiro meio que ‘curte’ hos- lugar, há um atendimento customizado e um acolhimento mepital e acredita que dentro dele tudo se resolve. Afinal de con- lhor. O paciente vai ser monitorado como seria em um grande
tas, o plano de saúde cobre a internação, não é?”, diz Anelli. hospital, com acompanhamento de pressão arterial, tempeUm dos fatores que alimentam essa atitude, segundo o onco- ratura, saturação de oxigênio, em quartos com TV, internet,
logista, é uma falta crônica de acesso à promoção da saúde, o tudo o que ele teria num quarto de hospital,” descreve. Além
conjunto de serviços que poderia intervir tanto na solução de disso, essas clínicas têm condições para remover esse paciente
casos mais simples como na prevenção de doenças mais sérias rapidamente para um hospital com maiores recursos em caso
e melhor manejo dos casos crônicos. De acordo com ele, outro de emergência, porque costumam dispor de unidades móveis
fator cultural que pesa na hora dessa decisão é uma certa co- permanentemente. Para as famílias, há ainda a possibilidade
brança social de que os filhos têm obrigação de cuidar dos pais, de visitar o paciente a qualquer hora, inclusive à noite.
mesmo que não sejam capacitados. “Um desses argumentos,
Coelho, do Hospital das Clínicas, destaca outro ponto imouvidos à exaustão, é que ‘sua mãe trocou suas fraldas, agora é portante, notadamente para os pacientes que precisam de fisua vez de retribuir’. Bom, quando sua mãe trocava suas fral- sioterapia em sua reabilitação. “A maioria das famílias que têm
das, você pesava 6 quilos, e ela pesa 70 e tem artrite e diabetes. em casa um paciente com sequelas opta por fisioterapia em
Em segundo lugar, à medida que o tempo passa, a autonomia domicílio, e isso significa atendimento sem todo o equipamento
do bebê aumenta e a do paciente idoso tende a diminuir e a necessário, como bolas, barras de apoio para reabilitação da
demandar mais e mais atenção”, explica. Afeto não capacita o caminhada, entre outros. Isso resulta em uma recuperação mais
mais amoroso dos filhos a dar o atendimento adequado a um demorada, o que não acontece nas clínicas de pós-agudos, que
pai ou a uma mãe num quadro pós-agudo.
são equipadas e podem, inclusive, realizar sessões diárias de fiAlém disso, há a resistência de outros médicos, que desco - sioterapia, se necessário,” explica o especialista.
nhecem esse tipo de serviço, muito comum na Europa e nos
Se a rede privada começa a enfrentar o problema, resta saber
Estados Unidos, e temem que o paciente será abandonado e como a saúde pública, com sua crônica falta de recursos, vai lidar
malcuidado. “Os americanos têm uma visão completamente com o envelhecimento da população e os problemas de saúde
diferente da nossa no que se refere aos cuidados hospitalares. decorrentes, já que a permanência prolongada de pacientes em
Eles não esperam longas internações e nem que o paciente saia hospitais também onera o sistema e são cada vez mais raros os
direto do hospital para casa em perfeito estado. Algumas em- leitos públicos em hospitais de retaguarda. Para Coelho, há uma
presas americanas administram 300 mil leitos pós-agudos em questão urgente e crescente diante dos olhos de todos. “São mais
de 1,7 mil casos de crianças com microcefalia associada ao zika
várias cidades do país”, conta.
Anelli conta que a maioria de seus pacientes na clínica tem vírus. O atendimento desses pacientes crônicos vai ser um
mais de 70 anos e, em média, permanece internada por 60 dias, enorme problema na rede pública ao longo dos próximos anos.”
em clínicas post-acute ou em hospitais de retaguarda, e esse
custo ou pesa nas finanças do hospital ou sistema de saúde
como um todo ou é repassado ao consumidor na fatura dos
planos de saúde. “Por isso mesmo, essas clínicas são um negócio atraente tanto para as operadoras de saúde, devido ao
menor custo, como para os hospitais, que precisam de alta rotatividade de pacientes para otimizar seus recursos instalados”,
acrescenta Ana Maria Malik, da FGV.
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Síndrome locomotora:
um novo paradigma no envelhecimento

3

Take home message
1. A síndrome locomotora é uma complexa disfunção musculoesquelética.
2. O rastreio precoce e a implementação de estratégias individualizadas de prevenção ou tratamento podem
prevenir a progressão da doença e diminuir a frequência de quedas e fraturas entre idosos.
3. A prevenção ou o adiamento na progressão de deteriorações no sistema locomotor podem contribuir para
um aumento na expectativa de vida saudável, ativa e com independência funcional.

Introdução
aumento exponencial da população idosa está associado ao aumento da prevalência de doenças
musculoesqueléticas, incluindo osteoartrite, osteoporose, espondilose lombar, estenose lombar e
fraturas. Isso acaba por gerar um grande impacto na saúde
pública mundial.
As desordens dos órgãos locomotores podem afetar atividades básicas de vida diária (ABVDs), a mobilidade e a qualidade de vida. No Japão, as fraturas por osteoporose e quedas
estão em quarto lugar e a osteoartrite em quinto lugar entre as
condições que mais causam dependência nos idosos, que posteriormente necessitam de auxílio nas ABVDs1,2.
O sistema locomotor tem uma importância peculiar na

O

manutenção da qualidade de vida dos idosos, já que sua
função afeta diretamente as ABVDs dessa população. Nesse
contexto, a Associação Ortopédica Japonesa (JOA, na sigla em
inglês) propôs em 2007 o termo Síndrome Locomotora (SLo,
na sigla em inglês), a ﬁm de identiﬁcar uma condição que envolve mobilidade reduzida, decorrente do comprometimento
de um ou mais grupos do sistema locomotor. Essa identiﬁcação
proporciona uma maior conscientização acerca da necessidade
de cuidados de enfermagem e perda de funcionalidade3,4.

Fatores de risco e causais da sLo
Os principais componentes do sistema locomotor são os ossos,
as articulações, os discos intervertebrais e os músculos. O comprometimento de qualquer um deles que leve à dor, fraqueza
ou instabilidade pode prejudicar a mobilidade e impactar ne-
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gativamente na qualidade de vida e na funcionalidade do indivíduo, com uma necessidade de cuidados de saúde provavelmente maior5.
Na prática clínica, as principais comorbidades associadas
ao comprometimento da função locomotora são as doenças degenerativas dos discos intervertebrais (espondilose e hérnia discal lombar e cervical) e das cartilagens articulares (osteartrite
da coluna, quadril e joelhos). A osteoporose, as fraturas por fragilidade e a estenose do canal vertebral também estão comumente associadas ao comprometimento da mobilidade5,6,7.
As doenças do aparelho locomotor, quando acompanhadas
de dor, são especialmente relacionadas ao prejuízo na mobilidade, principalmente se localizada em joelhos e coluna lombar8,9.
Quadro 1 Fatores de risco na SLo
- Osteoartrite de joelho
- Dor no joelho
- Osteoporose
- Sarcopenia
- Lombalgia

- Cifose lombar
- Fratura vertebral
- Distúrbio de marcha
- Obesidade central
- Diabetes Melitus

Rastreamento da sLo
Sinais e sintomas como dor, limitação da mobilidade articular
e marcha lentiﬁcada podem colaborar com o reconhecimento
precoce da SLo. Okubo, em 2014, sugeriu sete sinais de alarme
para a SLo:
1. Diﬁculdade de colocar as meias apoiado em uma única perna
2. Tropeçar ou escorregar frequentemente dentro de casa
3. Precisar segurar no corrimão para subir escadas
4. Diﬁculdade para fazer atividades domésticas de moderada
intensidade
5. Diﬁculdade para carregar 2 kg de compras até em casa
6. Não ser capaz de andar 15 minutos sem parar
7. Não conseguir atravessar a rua antes de o semáforo ﬁcar vermelho10,11.
Já estão disponíveis algumas ferramentas autoaplicáveis para
o rastreamento dos indivíduos com SLo, entre elas o instrumento
25-Question Geriatric Locomotive Function Scale (GLFS 25)12.
Esse recurso foi recentemente traduzido, adaptado transculturalmente e validado para o Brasil. O trabalho, realizado na DIGGUNIFESP, deu origem ao GLFS 25-P (Quadro 2)13 .

Quadro 2 GLFS 25-P, versão traduzida e adaptada transculturalmente para o Brasil
esCaLa geRIÁTRICa Da FUNÇÃo LoComoToRa De 25 ITeNs (gLFs 25–P)
As perguntas a seguir serão sobre a sua condição de saúde e hábitos de vida diários, relacionados às suas costas e aos
membros (inferiores e superiores). Por favor, responda considerando a sua condição neste último mês.
segUem aBaIxo PeRgUNTas soBRe sUas DoRes No CoRPo No úLTImo mês
1. Você teve dor (incluindo dormência) no seu pescoço ou membros superiores (ombros, braços ou mãos)?
☐ Sem dor
☐ Dor leve
☐ Dor moderada ☐ Dor grave
☐ Dor muito grave
2. Você teve dor nas costas, região lombar ou nádegas?
☐ Sem dor
☐ Dor leve
☐ Dor moderada

☐ Dor grave

☐ Dor muito grave

3. Você teve dor (incluindo dormência) nos seus membros inferiores (quadril, coxa, joelho, panturrilha, canela, tornozelo ou pé)?
☐ Sem dor
☐ Dor leve
☐ Dor moderada ☐ Dor grave
☐ Dor muito grave
4. Até que ponto tem sido doloroso movimentar seu corpo no dia a dia?
☐ Sem dor
☐ Dor leve
☐ Dor moderada ☐ Dor grave

☐ Dor muito grave

segUem aBaIxo PeRgUNTas soBRe seUs hÁBITos De vIDa DIÁRIos, CoNsIDeRaNDo o úLTImo mês
5. Até que ponto tem sido difícil levantar da cama ou deitar?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade
☐ Muita diﬁculdade
☐ Extrema diﬁculdade
6. Até que ponto tem sido difícil levantar da cadeira?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade
(continua)
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Quadro 2 GLFS 25-P, versão traduzida e adaptada transculturalmente para o Brasil (continuação)
7. Até que ponto tem sido difícil caminhar dentro de casa?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

8. Até que ponto tem sido difícil vestir e tirar uma blusa?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

9. Até que ponto tem sido difícil vestir e tirar as calças?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

10. Até que ponto tem sido difícil usar o banheiro?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

11. Até que ponto tem sido difícil lavar o seu corpo durante o banho?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

12. Até que ponto tem sido difícil subir e descer escadas?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

13. Até que ponto tem sido difícil andar rápido?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade

☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

14. Até que ponto tem sido difícil se manter arrumado(a)?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

15. Quanto você consegue andar sem descansar? (por favor, selecione a melhor resposta)
☐ Mais de 2-3km ☐ Aproximadamente 1 km ☐ Aproximadamente 300 m ☐ Aproximadamente 100 m ☐ Aproximadamente 10 m
16. Até que ponto tem sido difícil visitar seus vizinhos?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

17. Até que ponto tem sido difícil carregar objetos pesando aproximadamente 2 kg (2 caixas de leite ou 2 garrafas de 1 litro cada)?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade
☐ Muita diﬁculdade
☐ Extrema diﬁculdade
18. Até que ponto tem sido difícil usar o transporte público?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade

☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

19. Até que ponto tem sido difícil realizar as tarefas simples do lar (cozinhar, limpar etc.)?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade
☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

20. Até que ponto tem sido difícil realizar as tarefas pesadas do lar (limpar o quintal, carregar roupas de camas pesadas etc.)?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade
☐ Muita diﬁculdade
☐ Extrema diﬁculdade
21. Até que ponto tem sido difícil praticar atividades esportivas (caminhar rápido, nadar, jogar bola, dançar)?
☐ Sem diﬁculdade ☐ Pouca diﬁculdade
☐ Moderada diﬁculdade
☐ Muita diﬁculdade

☐ Extrema diﬁculdade

22. Você tem sido limitado(a) de encontrar seus amigos?
☐ Sem limitação ☐ Algumas vezes limitado(a) ☐ Limitado(a) metade das vezes
☐ Muitas vezes limitado(a) ☐ Desisti de todas as atividades
23. Você tem sido limitado(a) de frequentar atividades sociais (encontrar amigos, praticar esportes, lazer e hobbies etc.)?
☐ Sem limitação ☐ Algumas vezes limitado(a) ☐ Limitado(a) metade das vezes
☐ Muitas vezes limitado(a) ☐ Desisti de todas as atividades
24. Você já se sentiu com medo de cair dentro de casa?
☐ Não me senti com medo ☐ Quase nunca me senti com medo
☐ Às vezes me senti com medo
☐ Quase sempre me senti com medo ☐ Constantemente me senti com medo
25. Você já se sentiu com medo de não poder andar no futuro?
☐ Não me senti com medo ☐ Quase nunca me senti com medo
☐ Às vezes me senti com medo
☐ Quase sempre me senti com medo ☐ Constantemente me senti com medo
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O instrumento citado refere-se a uma escala multidimensional de 25 itens graduados de 0 a 4, com os escores ﬁnais
variando de 0 a 100. Foram estabelecidos 6 diferentes
domínios para tal ferramenta: dor (4 perguntas), cognição (2
perguntas), diﬁculdades relacionadas com o movimento (3 perguntas), cuidados diários (5 perguntas), itens associados às
atividades sociais (4 perguntas) e questões relativas à funcionalidade na vida diária (7 perguntas). O último domínio foi
considerado chave, pois se mostrou fortemente associado aos
demais12. Seichi e cols. sugeriram a pontuação 16 como escore
de corte para risco de SLo. Quanto maiores as pontuações,
maiores os comprometimentos.
Também podem auxiliar na avaliação do risco de dependência de cuidados a velocidade de marcha, o teste senta e levanta, o teste de dois passos, o teste de agachamento e outros
de desempenho funcional.
Uma intervenção de dois meses com o “Loco-Tre” (Figura 1)
demonstrou melhora importante no desempenho dos testes
funcionais e de equilíbrio em idosos, associado a uma adesão
de quase 70% dos pacientes17,18,19.
Um estudo transversal no Japão da década de 1940 mostrou uma estimativa de prevalência de SLo de 8,4% no país, segundo o GLFS-25. Essa prevalência permaneceu estável até a
década de 1960, porém aumentando rapidamente na década
de 1970, quando chegou a atingir 16,3%. O número total de
indivíduos entre 40 e 70 anos portadores da SLo no Japão foi
de cerca de 6,5 milhões. Sabe-se também que a prevalência é
maior nas mulheres do que nos homens14. Os quadros mais
graves estiveram associados a dor no joelho, osteoporose, sarcopenia e doença da coluna lombar.

Por isso, a sociedade japonesa tem investido de forma importante na propagação de exercícios simples e na educação da
sociedade em adotar tais exercícios como rotina. O treino envolve uma sequência de dois movimentos, denominado “Loco
– Tre”, compreendido por agachamentos e exercícios apoiados
em apenas uma perna, conforme ilustrado a seguir10,16.
Figura 1 Exercícios “Loco - Tre”
A

B

(A) Exercício de agachamento: As pernas são abertas até os pés
alcançarem a largura dos ombros. A pessoa então agacha como
se estivesse sentado. Em caso de dor no joelho, pode-se fazer
o exercício com o auxílio de uma mesa, apoiando as mãos
e usando-a para estabilização do movimento.
(B) Exercício de um pé só: a pessoa deve se estabilizar com o apoio de
um dos pés por 30 segundos e as mãos descansadas. No caso de desequilíbrio, pode-se usar uma mesa de apoio para uma ou ambas as mãos.

Intervenções
Acredita-se na importância de se estabelecer uma estratégia de
intervenção para a prevenção das disfunções dos órgãos locomotores. A essa estratégia deve ser aliada uma abordagem
ampla sobre o conjunto de fatores de risco e causais, o tratamento de comorbidades associadas, a otimização de medicamentos, a redução da dor e o desenvolvimento de exercícios
que visem à manutenção da resistência óssea15.
A atividade física é o ponto-chave na prevenção da SLo.

Considerações ﬁnais
A SLo refere-se a uma complexa disfunção musculoesquelética.
Seu rastreio precoce e a implementação de estratégias individualizadas de prevenção ou tratamento permitiriam tanto prevenir sua progressão quanto diminuir a frequência de quedas
e fraturas entre os indivíduos acometidos. A prevenção ou a
postergação na progressão de deteriorações no sistema locomotor podem contribuir para um aumento na expectativa de
vida saudável, ativa e com independência funcional dos idosos.
Portanto, a disseminação do conceito de SLo no nosso
meio, assim como no Japão já há algum tempo, e também sua
adequada abordagem poderiam direcionar para uma melhor
qualidade de vida do envelhecimento no Brasil.
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PREVENIR, sempre
Ainda não há cura para a doença de Alzheimer, mas pesquisadores apontam
medidas que podem prevenir ou desacelerar a progressão da doença
Por Ruth Bellinghini

S

ão 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos e cerca
de 7% deles sofrem da doença de Alzheimer, um
número que só tende a aumentar com o envelhecimento
da população. A expectativa de vida do brasileiro mais
que dobrou entre 1950 para cá, passando de 45 para 72 anos,
apontando para um cenário preocupante se nada for feito em
termos de prevenção. O quadro fica ainda mais grave se considerado o tamanho do Brasil, com população superando a casa
dos 200 milhões e com grandes diferenças socioeconômicas.
Daí a importância crescente das pesquisas que permitam
um conhecimento maior da doença. “É fundamental que o país
esteja par a par com as pesquisas internacionais, e isso está
sendo feito em várias universidades Brasil afora. Temos pesquisas clínicas, nas áreas de funções cognitivas, desempenho
funcional e área comportamental; na área neurobiológica, com
estudo de biomarcadores no sangue e líquor e diagnóstico por
imagem. Também atuamos na avaliação de fatores de risco e
fatores protetores, com vistas à prevenção”, explica o geriatra e
pesquisador da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP)
Paulo Renato Canineu. “Não fazemos pesquisas inéditas, mas
trabalhamos bastante na ampliação e na validação das
pesquisas internacionais.” Segundo ele, uma das falhas das
pesquisas brasileiras é a falta de organização nacional para que
as ações sejam uniformizadas e os cientistas possam trabalhar
de forma conjunta e colaborativa, numa espécie de rede, como
já existe em outras áreas.
A preocupação com o avanço dos casos de Alzheimer leva
a algumas distorções, particularmente no que se refere à divulgação de inovações supostamente promissoras e sua disseminação pelas redes sociais. “Recentemente, anunciou-se que
uma clínica canadense tinha realizado uma cirurgia e que tinha
curado um paciente. Na verdade, tratava-se de estimulação
cerebral profunda, com eletrodos, com alguns resultados incipientes, mas não cura. Em contato com profissionais desse cen-

tro médico de Toronto, soube que jamais falaram em cura,” relata o neurologista Paulo Bertolucci, chefe do Setor de Neurologia do Comportamento da Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo e coordenador do Núcleo de
Envelhecimento Cerebral da mesma instituição. “É preciso ter
muito critério na divulgação desses estudos.”

Administrar melhor e por mais tempo
A cura do Alzheimer pode estar distante ainda, mas vale para a
doença o que é verdadeiro para todas as demais: o diagnóstico
precoce permite administrar a doença melhor e por mais tempo,
reduzindo as complicações, e as estratégias de prevenção estão
começando a se mostrar eficazes. “Estamos assistindo a uma
queda na incidência da doença nos países escandinavos de cinco
anos para cá. Esses países, que têm populações pequenas e mais
escolarizadas se comparadas à brasileira, implementaram estratégias que parecem estar funcionando. Vale lembrar ainda que
Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia têm populações envelhecidas há tempos e, ao contrário do Brasil, se prepararam para
lidar com isso em termos de saúde,” explica Canineu.
De acordo com o especialista, quando se fala em diagnóstico
precoce há possibilidades boas de desacelerar a progressão da
doença através de estratégias que vão desde a intervenção nutricional, com adoção da dieta mediterrânea, rica em ômega 3 e 6 e
vitaminas do complexo B, além de fortacin, um produto industrializado recomendado para pacientes com comprometimento
cognitivo leve. “Além disso, são fundamentais os exercícios para
memória e exercícios físicos, pelo menos 20 minutos, três vezes
por semana. As recomendações são as mesmas recebidas por
quem tem problemas cardiovasculares”, afirma Canineu.
Bertolucci ressalta que os testes que apontam algumas variantes genéticas da apoliproteína E (APOE) como fator de risco
biológico não são específicos para Alzheimer. “Na verdade, essas
variantes indicam apenas maior vulnerabilidade cerebral, não
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comenda Canineu. Segundo ele, as queixas clínicas de lapsos
de memória, cansaço e insônia precisariam ser exploradas mais
cuidadosamente em exames clínicos, neurológicos e testes cognitivos. E, em caso de suspeita de Alzheimer, exames de sangue
e de imagem, que permitiriam intervenção precoce, antes da
perda de funcionalidade que caracteriza a doença.
“Outros fatores importantes são a escolaridade e a atividade
intelectual, que são protetores. Sabemos que o Alzheimer
começa pelas sinapses e depois atinge o corpo do neurônio.
Isso significa que as pessoas com número menor de sinapses
são mais vulneráveis, têm menos conexões neuronais e, portanto, menos reserva para enfrentar a doença, com possibilidades, inclusive, de desenvolvê-la mais cedo,” alerta Bertolucci,
lembrando que isso não quer dizer que um ganhador do
Prêmio Nobel não vá sofrer de Alzheimer amanhã ou depois.
A lista de atividades intelectuais protetoras é grande e bem
diversificada, começando pela leitura, definida pelo especialista
em biologia da memória Ivan Izquierdo como “o mais perfeito
exercício para o cérebro”, já que ativa simultaneamente as
memórias linguísticas, visuais e a imaginação. “Aprender um segundo idioma em qualquer fase da vida, aprender a tocar um instrumento musical, praticar jogos que exijam processo de decisão,
como xadrez, dama, dominó, baralho, além de atividades como
pintar, desenhar, fazer cerâmica ou até mesmo tricô e crochê,
desde que isso envolva ‘tirar’ pontos difíceis, fazer palavras
cruzadas, se isso significar aprender palavras novas e incorporáImagens: iStock

apenas para Alzheimer. São pessoas que, se sofrerem um traumatismo craniano, por exemplo, vão ter consequências mais
sérias que as demais. Observe o caso da demência dos pugilistas
– ela afeta aqueles com cérebros mais frágeis, e não a todos”, explica. Segundo o neurologista, mesmo nesses casos é possível
fazer o mesmo que se faz com pessoas com propensão a ter diabetes 2, ou seja, cuidar para retardar ao máximo o início da
doença e, assim, evitar suas consequências mais graves. “No caso
do Alzheimer, imagine que a doença apareceria aos 75 anos, mas
com prevenção você consegue adiar para os 90. Isso significa que
essa pessoa terá uma vida bem vivida e, provavelmente, morrerá
de outra coisa, como pneumonia ou infarto”, diz o especialista.
Canineu e Bertolucci são unânimes em apontar diabetes e
hipertensão como fatores de risco importantes para o aparecimento de Alzheimer, numa lista que inclui ainda hipercolesterolemia, obesidade, tabagismo, alcoolismo e sedentarismo.
O controle desses fatores é importante tanto para evitar a
doença como para retardar seu aparecimento.
“As queixas de lapsos de memória acontecem em qualquer
fase da vida, mas se tornam mais comuns por volta dos 60 anos,
especialmente na memória de curto prazo. A pessoa se esquece
do que comeu no almoço da véspera ou de que roupa vestiu.
Essa situação, acompanhada de alterações de humor, com depressão ou ansiedade, costuma sinalizar a existência da doença.
Num mundo ideal, as pessoas com mais de 50 anos deveriam
fazer checagens periódicas de suas funções cognitivas”, re-
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las ao vocabulário, cozinhar, se isso envolver aprender novas receitas e técnicas. O importante é desafiar e estimular o cérebro. E
videogames também entram nessa lista”, elenca Bertolucci. “Resumindo: só não faz uma dessas atividades quem não quer.”
Outro fator de proteção importante é a atividade física, que
melhora a circulação sanguínea cerebral. “Óbvio que ela tem
de ser adequada à idade, mas algumas pesquisas indicam que
nem toda atividade física funciona nesse sentido. Um estudo
com portadores de declínio cognitivo leve comparou um grupo
que praticou alongamento com outro que fez atividades aeróbicas, e este último se saiu bem melhor. Então, quais são as atividades mais adequadas para a prevenção de Alzheimer?”, questiona Bertolucci. De acordo com ele, estudos recentes indicam
que, para ter efeito protetor, a atividade física deve ultrapassar
certo limite. “Uma caminhada vigorosa por mais de 30 minutos
faz com que o organismo produza uma enzima chamada
neprilisina, que impede a deposição das placas de beta-amiloide, causadora da doença”, explica o especialista.

Duplo estigma
Outro ponto importante, segundo Bertolucci, além do controle
de hipertensão e diabetes, é o tratamento dos casos de depressão, que no Brasil é subdiagnosticada na população em
geral e, particularmente nos idosos, vítimas de um duplo estigma. Primeiro, idosos são vistos como pessoas “naturalmente”
cansadas, rabugentas, que reclamam demais e dormem mal –
portanto, sinais de depressão são ignorados tanto pelo paciente
quanto por sua família e pelos médicos. Segundo, há o estigma

que pesa sobre qualquer transtorno psiquiátrico e que é a principal causa pela qual os doentes não buscam tratamento.
“Existe uma superposição neuroquímica entre depressão e
Alzheimer, envolvendo dopamina, acetilcolina e serotonina.
Quando a depressão não é tratada, esses mecanismos compartilhados podem atuar e promover o Alzheimer,” explica Bertolucci.
De acordo com ele, alguns estudos indicam que antidepressivos
podem vir a integrar o arsenal de medicamentos usados contra o
Alzheimer, já que, em testes, mesmo pacientes que não apresentaram melhora da depressão apresentaram melhores resultados
em testes de avaliação da memória. Canineu também reforça a
necessidade de atenção para a depressão, que leva também ao
isolamento social, outro fator que classifica como “péssimo” em
termos de risco de Alzheimer.
Bertolucci organizou três “mutirões da memória” em busca
de voluntários na faixa dos 50 anos com vistas a futuras pesquisas
sobre ações de prevenção ao Alzheimer e ficou alarmado com o
que viu. “Procurávamos pessoas com boa memória para servir de
controle, mas a maioria dos que vieram já tinha comprometimento da memória, muitos deles hipertensos, daqueles que dizem que tomam a medicação, sim, ‘toda vez que sinto dor na
nuca, doutor’, sem saber que quando esse sintoma aparece é
porque a pressão arterial está totalmente descontrolada”, conta.
Seus planos futuros incluem a criação de um programa preventivo para idosos da região da Vila Mariana, onde fica a Unifesp,
com o uso da internet. “Estamos verificando o uso de computador
entre idosos, mas tenho certeza que é bem maior do que a maioria costuma imaginar.”

envolvimento e conscientizAção
Cerca de 33,9 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem
de Alzheimer hoje, e esse número pode triplicar nos próximos
40 anos, segundo projeções. Há cinco anos, setembro é o mês
de conscientização para a doença, e o lema internacional deste
ano é Remember me (Lembre-se de mim), com campanhas
para que as pessoas compartilhem suas próprias memórias ou
lembranças de parentes e amigos que sofreram ou sofrem da
doença. Um dos objetivos é combater a falta de informação e
o estigma que cerca a doença e seus pacientes.
Nos Estados Unidos, a Alzheimer’s Association promove,
de agosto a novembro, o Walk to End Alzheimer, caminhadas
organizadas em cerca de 600 cidades em que o valor da ins crição vai ser destinado a pesquisa, cuidado e apoio aos pacientes. A caminhada existe desde 1989 e já arrecadou 220 milhões de dólares para pesquisas sobre prevenção, diagnóstico
e tratamento para a doença. Fundada em 1979, a associação
tem entre seus propósitos encorajar os participantes a pressionar governo e parlamentares para combater a doença e divulgar informações.

Por aqui, a Associação Brasileira de Alzheimer ainda não divulgou suas atividades previstas para o Dia Mundial da Doença
de Alzheimer, comemorado em 21 de setembro.

Imagem do site da campanha Walk to End Alzheimer
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Investigação de perda de peso em idosos:
será que contemplamos todos os aspectos?
Por Ana Beatriz G. Di Tommaso e Luciane Teixeira Soares*

Q

uando um idoso nos procura com perda de peso,
sempre pensamos em investigar a presença de
câncer ou de alguma doença sistêmica que
provoque emagrecimento involuntário. Outro aspecto comumente investigado é a qualidade dos alimentos ingeridos, suas calorias e porções. Tudo absolutamente correto
– porém, isso pode não ser suficiente em alguns casos.
Poucos pensam que por trás da perda de peso pode haver dificuldade de deglutição, muitas vezes silenciosa e extremamente
perigosa. Na maioria dos casos, aventa-se a hipótese de disfagia
apenas quando um indivíduo engasga durante a alimentação ou
mesmo após o diagnóstico de pneumonia aspirativa. A perda de
peso, no entanto, pode preceder esses sintomas e ser um sinal
claro e incipiente da presença de algum distúrbio de deglutição.
A função primordial da deglutição é permitir nutrição e
hidratação adequadas ao indivíduo, aspectos indispensáveis à
manutenção da vida. Porém, ela só ocorrerá de maneira segura
e eficaz se houver integridade do sistema nervoso central e das
estruturas nele envolvidas, o que inclui sensibilidade preservada
e vias motoras íntegras, de maneira que seja garantida a chegada
do conteúdo oral até o estômago, com proteção das vias aéreas.
A disfagia corresponde à sensação subjetiva de dificuldade
ou anormalidade de deglutição, que pode trazer prejuízos às
condições pulmonares e nutricionais. Pode ser classificada em
orofaríngea, que consiste na dificuldade em iniciar a deglutição
e transferir o bolo alimentar da faringe ao esôfago, podendo
causar tosse, engasgos, regurgitação; ou esofágica, que resulta
da dificuldade em transportar o bolo alimentar pelo esôfago,
com sensação de refluxo, alimento parado, entre outros. Seja
qual for o mecanismo, a dificuldade de deglutição está fortemente relacionada com desnutrição.
Em um de seus mais importantes artigos sobre desnutrição
na população idosa, John Morley, professor da universidade
americana de Saint Louis, propôs uma regra mnemônica para

facilitar a identificação dos fatores que contribuem para a perda
de peso em idosos. Conhecida como Meals on Wheels, a regra
traz a disfagia (S = swallowing problems, problemas de deglutição) como um dos principais pontos a serem pesquisados.
Um estudo realizado por Morris, no entanto, demonstrou que
apenas 22% dos médicos e enfermeiros perguntam aos pacientes
se eles têm problemas de deglutição antes de prescrever ou oferecer a medicação. Os idosos, por sua vez, não informam seus
médicos sobre a dificuldade em deglutir as medicações prescritas.
Então por que não pesquisamos problemas de deglutição
em todos os idosos? Talvez porque acreditemos ser mais complexo do que de fato é.
Existem alguns instrumentos de rastreio em disfagia,
geralmente concebidos para serem rápidos, de fácil aplicação,
com perguntas simples e objetivas – entre os quais podemos
citar o EAT-10® –, que podem nos ajudar a identificar pacientes com risco aumentado. Esses instrumentos são bastante
heterogêneos, desenvolvidos para diferentes públicos ou com
alguma patologia de base, com o objetivo principal de identificar os pacientes com distúrbios de deglutição e encaminhálos para avaliação e seguimento fonoaudiológico.
Um fonoaudiólogo é capaz de, até mesmo com testes à beira
do leito, confirmar a presença de disfagia para prosseguir com
as terapias de adaptação de consistência e treinos de deglutição.
A avaliação clínica pode ser complementada com exames
de imagem, que nos ajudam a definir a etiologia e o tipo de
disfagia para se refinar o tratamento e a reabilitação. São grandes aliadas na avaliação da disfagia a videofluoroscopia da deglutição, um exame radiológico dinâmico que permite visua lizar o trajeto do bolo alimentar da boca até o estômago, e a
videoendoscopia da deglutição (FEES – Fiberoptic Endoscopic
Evaluation of Swallowing), realizada através de um endoscópio
e que permite visualizar a laringe e analisar os eventos ocorridos antes e depois da deglutição faríngea.
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O diagnóstico, portanto, é mais simples do que parece e
pode ser resumido da seguinte forma:

1- Rastreio – perguntas simples no consultório
2- Validação clínica – avaliação fonoaudiológica
3- Conﬁrmação instrumental – Videodegluto ou eeD

Com o diagnóstico em mãos e, se possível, com a definição
de sua etiologia, o fonoaudiólogo é capaz de agir de forma precisa
no manejo e no tratamento da maioria das disfagias no idoso.
O processo terapêutico baseia-se no gerenciamento dos distúrbios da deglutição e da alimentação, que pode ser realizado
por meio de orientação, adaptação ou reorganização dos
hábitos alimentares do idoso, garantindo, assim, uma alimentação segura e com boa qualidade. Ele envolve tratamentos diretos e indiretos, como orientações quanto às manobras posturais ou compensatórias durante alimentação, mudanças no

posicionamento do paciente, escolha das consistências facilitadoras e modificação dietética (volume, temperatura e sabor
do alimento); e a realização de manobras facilitadoras e de proteção das vias respiratórias e exercícios de sensibilidade e mobilidade oral para fortalecer a musculatura da deglutição.
Diante disso, fica claro que o olhar além do óbvio pode ser
determinante ao diferenciar o cuidado do indivíduo idoso.
Devemos manter sempre a atenção redobrada em todos os
aspectos que englobam o status nutricional do idoso, com
treinamento e aplicação cada vez mais constantes de testes de
rastreio para desnutrição e disfagia, com a capacitação de toda
a equipe de saúde no sentido de identificar pacientes de risco.
A proposta de transformar a disfagia em uma das grandes
síndromes geriátricas pode ser um primeiro passo nesse sentido.

Ana Beatriz G. Di Tommaso Médica geriatra;
vice-presidente da SBGG-SP
Luciane Teixeira Soares Fonoaudióloga; presidente
do Departamento de Gerontologia da SBGG-SP

Aproximando o proﬁssional clínico
da geriatria e da gerontologia
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Acima das expectativas
O CBGG 2016 reuniu proﬁssionais de todo o Brasil
para dias de intensa atualização e troca de conhecimento

20a edição do Congresso Brasileiro de Geriatria e
Gerontologia (CBGG 2016), realizado entre 7 e 11
de junho em Fortaleza, Ceará, superou as expectativas: mais de 3,2 mil pessoas de todo o Brasil parti ciparam do maior evento da especialidade no país.
Com uma intensa programação científica e educacional, o
CBGG 2016 foi o palco ideal para avaliar os caminhos já trilhados no envelhecimento populacional e entender melhor “como
o indivíduo, a sociedade e o país estão envelhecendo”. Dez salas
abrigaram rodas de conversas, palestras e mesas-redondas acerca dos temas mais atuais na geriatria e gerontologia no Brasil e
no mundo – além de reunir a nata do envelhecimento no país,
o evento contou com 15 palestrantes internacionais.
“Nosso objetivo foi promover a reflexão e possibilitar a discussão prática das ações que precisam ser implementadas no
curto, médio e longo prazo e que sejam capazes de responder
à revolução que o Brasil tem vivenciado, com o fenômeno do
crescimento da população idosa”, disse o presidente do congresso, João Bastos Freire Neto.
Maria Angélica Sanchez, que coordenou o evento juntamente com Freire Neto, fez coro. Segundo ela, o resultado do
trabalho da comissão organizadora traduziu o propósito do encontro e da própria SBGG, que é “promover a multidisciplina ridade e, assim, integrar todos os agentes ligados ao envelhecimento, para olhar para o idoso de maneira plural”.
Além de ser uma oportunidade de atualização científica, o
congresso proporcionou aos participantes a possibilidade de
discutir políticas e estratégias de assistência ao idoso com representantes de instituições que atuam no envelhecimento, tais
como a Coordenadoria da Pessoa Idosa do Conselho Nacional
de Saúde, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde.
O clima de troca de conhecimento foi ainda mais intenso
graças a um recurso inédito: um aplicativo exclusivo do evento,

A

que possibilitou não apenas o acesso à programação científica
mas também uma maior interação entre congressistas e palestrantes. Através do app, o participante poderia enviar seus
questionamentos diretamente à mesa debatedora. “Entendemos
que um congressista que se desloca para um evento como este
espera ter um contato mais próximo com o palestrante, trazendo
também muitas questões específicas. O evento buscou promover essa proximidade entre todos”, disse o presidente.
Segundo Freire Neto, o balanço do congresso foi extremamente positivo. “O encontro buscou promover uma discussão
focada no modelo de saúde centrado na pessoa, em que a escuta tem grande valor e permite identificar as reais necessidades assistenciais de cada indivíduo”, disse. “Um modelo em
que o conhecimento e a tecnologia são utilizados na promoção
de seu cuidado personalizado, individualizado, no qual a pessoa é protagonista de seu cuidado e o foco não esteja na doença, e sim na saúde.”

Democratizando a discussão
Uma das marcas registradas dessa gestão da SBGG e do próprio
CBGG 2016 foi o esforço para colocar o envelhecimento como
uma discussão prioritária na sociedade.
Uma iniciativa do congresso nesse sentido foi uma parceria
entre a SBGG e o SESC-Ceará, cujo objetivo era ajudar o idoso
a entender mais sobre o envelhecimento, de forma positiva e
esclarecida. Chamada de “SBGG fala com você: conversando
com o especialista”, a ação permitiu que palestrantes e idosos
estivessem mais próximos e compartilhassem dúvidas, anseios,
medos, expectativas e percepções sobre a vida. “Esperamos que
esse idoso seja a pessoa que vai levar essas informações para
outros idosos. Ele sai capacitado com alguns temas ainda estereotipados em nossa sociedade”, disse Freire Neto.
Também na tarefa de estimular o debate na sociedade, o
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Concurso Nacional de Redação “Como queremos envelhecer”,
cuja premiação aconteceu durante o congresso, foi outra ação
pioneira. Lançado no ano passado como parte do projeto SBGG
vai às escolas, o objetivo era promover uma reflexão acerca do
tema entre alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas. Foi recebido um total de 448 textos.
A vencedora do concurso foi Julia Baghidadi Pinheiro, de 16
anos, aluna do 3o ano do ensino médio de uma escola pública
de Morungaba, município da região metropolitana de Campinas
(SP). Ela leu sua redação durante a cerimônia de abertura do
CBGG 2016, diante de um público de mais de 3 mil pessoas.
As 20 melhores redações foram compiladas em um livro,
lançado no estande da SBGG com direito a sessão de autógrafos e disponível no site da entidade. “O concurso cumpriu
seu propósito: incentivar jovens a refletir sobre o ‘ser idoso’ e a
ampliar seus horizontes quanto às perspectivas que os aguardam futuramente”, comemorou Maria Angélica.
Ciente do poder das mídias sociais para disseminar mensagens, a comissão organizadora ainda preparou outra surpresa. A campanha “Envelhecimento com oportunidades” –
um vídeo de cerca de um minuto em prol do envelhecimento
ativo – foi divulgada na abertura do evento e também na
página da SBGG no Facebook. O congresso acabou, mas sua
mensagem continua repercutindo – no início de agosto já
haviam sido registradas mais de 42 mil visualizações.

Fotos: divulgação
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Envelhecimento no radar da sociedade: atividade com idosos do SESCCeará e sessão de autógrafos com a vencedora do curso de redação

NovA liDerANçA
A nova diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – biênio 2016-2018 tomou posse no dia 7 de julho, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Assumem a liderança da entidade o geriatra José Elias Soares Pinheiro, como presidente, e a
ﬁsioterapeuta e especialista em gerontologia Claudia Fló, como
presidente do Departamento de Gerontologia.
“A SBGG continuará, nesta gestão, se preocupando em estudar, analisar e se posicionar para que a população que envelhece
e os já idosos, os longevos, não sofram mais com a fragilidade da
oferta de programas especíﬁcos de assistência à saúde, previdência e acessibilidade”, aﬁrmou o presidente recém-empossado.
Juntamente com Pinheiro e Claudia, assumem a nova diretoria
Carlos André Uehara (vice-presidente), Daniel Lima Azevedo (secretário-geral), Rodolfo Alves Pedrão (tesoureiro); Tássio de Carvalho Silva (diretor de defesa proﬁssional), Jarbas de Sá Roriz (diretor cientíﬁco), Ruth Losada Mezes (secretária adjunta – Depar-

tamento de Gerontologia) e Naira Dutra Lemos (presidente da
Comissão de Título de Especialista em Gerontologia).
Com RS Press

Nova diretoria da SBGG (2016-2018)
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Oportunidades entre

GERAÇÕES
Por Denise Morante Mazzaferro*

S

eguindo as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2030, a imagem que
hoje é nomeada como uma pirâmide para ilustrar a
distribuição da população em faixa etária passará a ser
muito mais um barril.
Como mostra a figura ao lado, seremos uma população de
caráter totalmente intergeracional. Muito diferente da nossa
atual pirâmide, que mostra uma concentração populacional
nas faixas etárias da base e uma pequena quantidade nas
idades avançadas. O futuro nos presenteará com a diversidade – diferentes gerações no universo social.
E o que isso nos trará? Como lidamos atualmente com as
relações intergeracionais que acontecem nos mais diversos ambientes: família, trabalho, ambientes de lazer, entre outros?
No texto Intergeracionalidade e Cidadania, o sociólogo
Dirceu Nogueira Magalhães traz seu entendimento sobre gerações: “As gerações são mais que coortes demográficas. Envolvem segmentos sociais que comportam relações familiares, relações entre amigos e colegas de trabalho, entre vizinhos, grupos de esportes, artes, cultura e agremiações científicas. Implicam estilos de vida, modos de ser, saber e fazer,
valores, ideias, padrões de comportamento, graus de absorção científica e tecnológica. Comportam memória, ciência,
lendas, tabus, mitos, totens, referências religiosas e civis”.
Nessa definição, Magalhães evidencia toda a riqueza envolvida nas diversas gerações, fazendo-nos refletir sobre o
potencial de construção de uma riqueza maior ainda, quando
realmente alcançarmos maior diversidade por meio dessas
diferenças, que hoje estão tão envolvidas por pré-conceitos.
Como a população brasileira ainda tem os mais velhos
como minoria, as trocas, quando acontecem, acabam restritas
a espaços familiares ou a alguns locais de trabalho e sociais.
Essas relações são constantemente apontadas como desafios,
tanto nos ambientes familiares, quando existem avós, pais e

netos morando na mesma casa, quanto nos ambientes corporativos, onde convivem baby boomers e as gerações X e Y. É
hora de transformar esses desafios em oportunidades.
É necessário utilizar esses novos desenhos, possibilitados
pela longevidade, para promover o diálogo entre nós e o
outro, entre as pessoas de 15, 30, 50, 70 e 100 anos. Todo ser
humano tem sempre algo a aprender. Afinal, “o conteúdo
geracional contempla questões como solidariedade, amizade,
união, esperança e rebeldia, que se remetem a um forte símbolo intergeracional”. (Sara Nigri Goldman, 2002)
O envelhecimento populacional como fenômeno mundial
vem iniciando esse movimento através de iniciativas nas
mais diversas áreas – iniciativas que vale a pena apontar e,
obviamente, adaptar à realidade brasileira.
Na cidade de Helsinki, na Finlândia, foi criada recentemente
uma forma de alojamento barato para pessoas com menos de 25
anos na comunidade de idosos Rudolf. A única condição é que

Distribuição etária em 2030 (Fonte: IBGE)
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esses jovens deem um mínimo de três a cinco horas semanais
de seu tempo para ajudar os seus vizinhos idosos. Embora seja
dada ênfase ao aspecto da habitação de baixo custo, o governo
de Helsinki fez questão de adaptar a ideia para seus próprios
fins. Helsinki tem experimentado um rápido crescimento populacional nos últimos anos, segundo dados do governo local. O
site Global Property Guide, por sua vez, classifica Helsinki como
a 16a cidade mais cara do mundo para se alugar um imóvel –
acima até de Genebra, Roma e Nova York.
Da mesma maneira, na Holanda, a residência Humanitas
criou um projeto no qual estudantes moram em IPLIs em troca
de 30 horas por mês de trabalho dedicado aos idosos. É o que
relata a matéria intitulada Dutch retirement homes oﬀer frat house
alternative: “A presença dos estudantes permite abrir a instituição
para o mundo exterior e, desta maneira, combater o isolamento
em que se encontram os idosos no país. Os estudantes se reúnem
e propõem atividades em função de seus interesses ou competências. Um deles, por exemplo, ensinou um grupo de idosos
a pintar grafite com aerossol. Outro dá curso de informática a
um senhor de 85 anos, que aprendeu a enviar e-mail e navegar
na internet, buscar vídeos ou fazer uma página no Facebook”.
Assim como na Finlândia, há muitas vantagens para os estudantes, sendo a principal delas a economia com aluguel, uma
vez que as habitações existentes normalmente são pequenas,
caras e sem privacidade nenhuma. No entanto, os residentes
destacam que “as trocas e os aprendizados são fantásticos” .
O próprio Airbnb, que permite o compartilhamento de casas
e apartamentos, já mostra o crescimento do mercado de pessoas
idosas que oferecem cômodos de suas casas esperando, além
do retorno financeiro, oportunidades de sociabilidade e trocas.
No Brasil, as iniciativas começam a aparecer.
Em julho deste ano, a PROVE, uma organização que oferece
vivências a estudantes do ensino médio e superior, promoveu
um acampamento destinado a jovens entre 16 e 24 anos com
a missão de ser uma “Oportunidade de um exercício de conexão profunda com o ser e o pertencer, com o objetivo de despertar a forma de ser livre e de se relacionar de uma forma
amorosa”. Para possibilitar essa transformação, a liderança da
PROVE decidiu trazer o que eles chamaram de “anciões”, para
que os mais velhos se transformem em fonte de inspiração para
projeto de vida e empreendedorismo para os jovens. O grupo
usa essa metodologia e já a aplicou em diferentes públicos no
Brasil, em Angola, EUA e Portugal.
Lilian Shibata, 63 anos, e Ari Raynsford, de 70, serão “anciões” do grupo. “Não existe destino sem origem. Futuro e passado não estão separados, não adianta falar de novas formas
de fazer, novos mundos e novas realidades e negligenciar os

aprendizados dos mais velhos como depositários de conhecimentos. Nós pretendemos que as trocas aconteçam dentro de
um processo dialógico, no compartilhamento da biografia, das
escolhas realizadas, erros e acertos”, diz Lilian. Ela se sente
honrada por “conhecer os idealizadores do programa e o pro pósito que os move no projeto; por poder falar para jovens que
estão buscando mais do que respostas, a conexão essencial
consigo mesmos e sair do lugar-comum; por estar com jovens
que querem agir e construir um legado com significado”.
Também enxergando nos desafios as oportunidades, em
julho foi inaugurada a primeira unidade médica de retaguarda
de Santo André, com 34 leitos. A unidade nasce dentro de uma
sociedade com característica bastante intergeracional. Num extremo está Eduardo Santana, 29 anos, fisioterapeuta com
mestrado em política, planejamento e gestão de saúde e fundador do Comitê de Jovens Empreendedores em Saúde da
Fiesp; no outro, Luiz Carlos Barbinato, 59 anos, médico de
família e proprietário da Doctor Home, empresa especializada
em cuidados domiciliares para pacientes de média e alta complexidade, fundada em 2013.
Santana e Barbinato trabalham juntos há dois anos e apontam como um dos motivos de sucesso da parceria o fato de
ambos sempre valorizarem, na vida e na carreira, a relação
entre pessoas de diferentes gerações. Eles nem sequer imaginam obstáculos ou dificuldades em sua relação que pudessem
ser nomeados em função da diferença de idade. Muito pelo
contrário: aproveitam tudo que existe nessa diversidade como
oportunidade de enriquecimento para o negócio.
O European Map of Intergenerational Learning (EMIL) é
uma iniciativa que congrega membros de vários países da Europa, atuantes através de redes colaborativas com projetos intergeracionais. Nele, países da Europa que já apresentam população muito mais envelhecida do que a brasileira aprendem e
ensinam, unindo pessoas de todas as idades.
Precisamos entender o segredo e a fina dialética entre o velho
e o novo. Afinal, um depende do outro. A transmissão dos mais
velhos aos mais jovens é reelaborada para que esses apresentem
a novidade. A esperança está sempre na inovação que as gerações
vão trazendo. Iniciativas como as trazidas pela EMIL mostram as
gerações trabalhando lado a lado. O alvo dos programas intergeracionais não é beneficiar as relações em atividade, mas sim a
comunidade. É um passo adiante. Vamos dar este passo?

*Denise Morante Mazzaferro
Mestre em gerontologia pela PUC-SP; pós-graduada
em marketing pela ESPM; sócia da Angatu IDH.
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Em movImEnto :: ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

Portal GErotalks

Acaba de ser lançado o GEROTalks, um
portal que busca trazer a reflexão sobre
como estamos envelhecendo e como
podemos fazer isso de forma saudável
e produtiva.
O bem-sacado nome GEROtalks
vem da junção de duas palavras: “gero”,
uma abreviação de gerontologia, e
“talks”, que são pequenas palestras, que
nesse caso serão sobre saúde, envelhecimento e qualidade de vida. Todas as
apresentações serão feitas por especialistas de importantes escolas de medicina e centros médicos no país.
Os GEROtalks são divididos em três
blocos: apresentação do tema, “E aí,
doutor?” (perguntas enviadas por internautas) e mito ou verdade (respostas a
perguntas curtas sobre o tema apresentado). Além das apresentações temáticas, o site trará o “Pensei nisso”: vídeos
ancorados pelo professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) Wilson
Jacob Filho, em que ele trará crônicas de
situações do cotidiano que suscitem reflexões sobre o envelhecer.
A iniciativa tem uma parceria com
o GeroSaúde, que é o serviço de geriatria do HCFMUSP. Para saber mais:
www.gerotalks.com.br.

Imagens: divulgação

vIvEr 10 mIl anos
Há alguns anos o fotógrafo Danny Goldfield vem se dedicando a
uma tarefa: encontrar um homem
e uma mulher centenária em cada
um dos 50 estados dos EUA. O
nome do projeto é inspirador: To
live 10,000 years (Viver 10 mil
anos, em tradução livre).
Segundo ele, a busca por esses idosos se dá “por meio de visitas a jornais locais, igrejas, restaurantes, câmaras de comércio, ILPIs, qualquer
lugar... O projeto é uma máquina de encontrar pessoas. Eu passo um ou
dois dias (chegando às vezes a sete dias) com cada centenário fazendo fotos
sobre ‘um dia na vida’ e gravando alguns vídeos”. O resultado são histórias
de vida emocionantes e imagens que capturam a essência daqueles idosos.
Confira algumas imagens: www.tolive10000years.com.

InIcIatIvas dE PEso
O Brasil está muito bem representado na etapa ﬁnal do concurso do
Aging 2.0, dedicado a startups na
área do envelhecimento.
No Rio de Janeiro, o site Mundo Prateado, batizado em alusão à
onda de cabelos grisalhos que aumenta no país, foi criado por duas
mulheres que passaram por uma
fase complicada para encontrar serviços e produtos para familiares idosos.
A partir dele, criaram as “páginas prateadas”, uma espécie de páginas
amarelas, onde se acha o que se procura, como serviços, produtos, proﬁssionais, entre outras buscas.
De Belo Horizonte veio a plataforma Lincare, destinada ao cuidado de
idosos que vivem sozinhos. Trata-se de um serviço de cuidados que inclui
uma pulseira com sensores que coletam dados biomédicos, além de detectar queda e ociosidade e um botão de alerta; e um aplicativo que recebe as
notiﬁcações de alerta, relatórios e dicas.
A votação está aberta até 19 de agosto. A ﬁnal será de 12 a 14 de outubro, em São Francisco, Califórnia. Para votar: review.wizehive.com/voting/
aging2gss.
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o PodEr da dança
A companhia de dança Dances for
a Variable Population (Danças
para uma população variável, em
tradução livre), baseada em Nova
York, tem o objetivo de ser “uma
companhia de dança multigeracional e uma organização educacional para promover um movimento criativo e forte para todas as pessoas, com
foco especial no idoso”.
Um de seus principais programas é o MOVEMENT SPEAKS®, que oferece
aulas contínuas de dança a idosos em comunidades de baixa renda, seguida de
uma apresentação de seu trabalho. O programa pode durar de 10 a 36 semanas e
cada sessão, de 75 minutos, geralmente inclui aquecimento e exercícios de dança
para participantes idosos, tanto aqueles que conseguem andar quanto aqueles
em cadeira de rodas. O programa acontece em bibliotecas e centros de convivência em Nova York.
Para saber mais: www.dvpnyc.org.

nômadEs Idosos
Os americanos Michael e Debbie Campbell tinham dúvidas
sobre como seria a vida depois
que se aposentassem. Quando
sua filha lhes apresentou o
Airbnb como uma forma bem
mais barata de viajar em tempo integral, encontraram a resposta: largaram o emprego,
venderam suas coisas e colocaram o pé na estrada.
O casal, que já esteve em lugares tão diferentes quanto Amsterdã, Nicósia
e Cuba, mantém um blog onde eles contam suas aventuras, dão dicas de turismo e mostram que é possível correr o mundo, não importa a idade.
Saiba mais em: seniornomads.blogspot.com.br.

IncrívEIs
EnGEnhocas

A Consumer Electronics Show, realizada em Nova York em junho, veio recheada de inovações para facilitar a
vida de idosos em todo o mundo. A
seguir, alguns destaques:
• Sandisk IXpand: um ﬂash drive para
smartphone perfeito para idosos que
não resistem em tirar fotos por aí mas
muitas vezes se veem sem espaço no
celular. Basta colocar no celular, baixar
as fotos e depois transferi-las para o
computador. www.sandisk.com/home/
mobile-device-storage/ixpand
• Triby (foto): o aparelho se comunica
com seu smartphone e se torna seu assistente pessoal. Dá para colocá-lo na
porta da geladeira e usá-lo para deixar
mensagens, ler ou ouvir mensagens,
ouvir rádio ou fazer perguntas para
Alexa, o assistente digital da Amazon.
www.invoxia.com/triby/
• Zus: trata-se de um carregador de
celular e localizador de carro. Esse aparelhinho carrega a bateria do celular
duas vezes mais rápido que outros carregadores e também funciona como
um GPS quando você não consegue
achar seu carro no estacionamento do
shopping. Basta baixar o aplicativo.
www.nonda.co/products/nonda-zussmart-car-charger.
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Morar bem, viver bem
O aumento na expectativa de vida vem incentivando
a criação de novos arranjos de moradia. Conheça alguns deles
Por Maria Lígia Pagenotto

“

M

eu pai estava com 70 e poucos anos quando fui
forçado a me dar conta de que talvez ele não
fosse imortal.” Essa frase consta no livro mais recente do médico americano Atul Gawande, intitulado justamente Mortais (Ed. Objetiva, 2014). A perplexidade
diante da realidade tão óbvia nos convida a pensar nas nossas
próprias fragilidades e como lidamos com elas – além de refletir sobre a perda de autonomia das pessoas próximas.
“Minha mãe sempre foi independente física e financeiramente. Até que uma queda, aos 84 anos, me obrigou a ponderar
que ela, talvez, não pudesse mais morar sozinha, algo que nunca
havia me ocorrido”, diz a professora Helena Sampaio. E prossegue: “Esse episódio me fez refletir, pela primeira vez, aos 50
anos, como eu, sem filhos, irei morar quando estiver mais velha”.
Foi então que Helena lançou o debate para os amigos da
mesma faixa etária. Brincando, chegaram a um possível consenso. “Estamos nos preparando para abrir um ‘velhário’, o contraponto do berçário”, conta. “Imaginamos uma casa ou apartamento em que a gente possa dividir despesas, cuidados, tarefas
e também diversão, lazer. Também já pensamos em morar num
mesmo prédio, mas em unidades separadas. É um ensaio,
vamos ver o que isso irá virar”, anuncia Helena.
O que parece mais uma brincadeira ou um sonho é, na verdade, uma preocupação que tem permeado cada vez mais as discussões sobre envelhecimento. “Até quando alguém pode morar
sozinho?”, indaga a terapeuta ocupacional Mariela Besse.
Estudiosa do tema, ela diz que uma série de novos arranjos
de moradia na longevidade tem surgido ao longo dos anos. “Os
idosos de hoje estão promovendo reflexões e revoluções comportamentais em vários setores. E o morar é um reflexo dos
tempos também”, pontua Mariela.
Famílias menores, com menos filhos; idosos que nunca se
casaram e não tiveram filhos; ou idosos com filhos que trabalham
ou moram distante e não têm como acolher os pais em suas casas
– segundo Mariela, essa é a realidade dos dias de hoje. E mais: as

pessoas estão vivendo mais e, de certa forma, com mais autonomia e independência, o que as leva a fazer as próprias escolhas.
“É cada vez mais comum os idosos optarem por morar separados dos filhos, sozinhos, com amigos, em residenciais”, explica.
Naira Dutra Lemos, especialista em gerontologia e professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), afirma
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou estudos
sobre esse assunto em dez países. “A pesquisa mostra que tem
crescido muito a quantidade de idosos que moram sozinhos –
no Brasil, de acordo com esse levantamento, um em cada 11
vive nessa situação”, diz. Segundo ela, nem todos por opção,
mas por circunstâncias. “Muitos filhos não conseguem abrigar
os pais, por uma série de contingências.”
Morar só, no entanto, segundo Mariela e Naira, não se constitui um problema por si só, como muitos podem pensar –
ainda que não tenha sido exatamente uma escolha do idoso.
“Pesa um certo estigma sobre a pessoa que mora sozinha.
Muitos veem nisso uma espécie de abandono da família. Assim
como há também um peso sobre aqueles que vão para uma instituição de longa permanência (ILPI)”, observa Mariela.
Ambas as especialistas em gerontologia ressaltam que o
idoso que mora só deve se cercar de algumas estratégias extras
de cuidados, para viver mais tranquilo – entre elas, ter uma
casa adequada às suas necessidades (com ambientes que não
impliquem risco de queda, com móveis mais funcionais, armários fáceis de serem manuseados etc.); manter uma rede de
apoio no entorno (com porteiros, síndico, vizinhos, amigos,
com espaços de lazer, como clubes, grupos religiosos, se for o
caso, e serviços de saúde); e pensar se não é também indicado,
dependendo do idoso, utilizar tecnologia que avise alguém no
caso de uma queda, por exemplo.
“Infelizmente, em termos de políticas públicas para o idoso
que mora sozinho ou passa boa parte do tempo só em sua casa,
o Brasil ainda está engatinhando”, afirma Naira.
Ela lembra que, numa sociedade que envelhece rapida-
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Moradia para todos os gostos: abaixo, Ilano Exit Strategy,
nos EUA; ao lado, a Vila dos Idosos, no Pari, e o Lar dos Velhinhos
de Piracicaba, em SP

Fotos: divulgação

O que já existe e pode ser copiado
Aos poucos, mesmo com certa limitação, vão surgindo no Brasil
novos modelos de moradia para a longevidade. A exemplo da
professora Helena, muitas pessoas têm pensado em arranjos
semelhantes, segundo as especialistas ouvidas.
“Não há regras para esse novo morar, e isso é bom”, diz
Mariela. “Vão sendo criadas alternativas conforme a ocasião e
a situação de cada um.”

No cinema, inclusive, o tema tem sido tratado com certa
frequência. Vale lembrar aqui, entre outros, o filme francês E
Se Vivêssemos Todos Juntos?, de 2012, em que um grupo de velhos amigos resolve dividir o mesmo espaço, mostrando as delícias e as agruras desse estilo de vida.
“Vejo, informalmente, muitas pessoas, em geral acima dos
50, 60 anos, falando em organizar moradias coletivas, agruparse em condomínios ou refletir com que redes de apoio poderão
contar na velhice. Esse movimento é muito interessante, é
dessa forma que essas questões avançam, e os idosos de hoje
são protagonistas dessas mudanças”, afirma Mariela.
Naira lembra que, em termos de políticas públicas para
moradias, há algumas ações interessantes, mas muito pontuais.
“É preciso que esses modelos sejam expandidos, pois a demanda só cresce.” Ela cita a Vila dos Idosos, no bairro do Pari,
região central da cidade. Com cerca de 8 mil m2 de área cons truída, é o primeiro projeto de locação social para idosos, sob
a responsabilidade da prefeitura de São Paulo.
A Vila é uma conquista dos grupos que lutam por moradia
na cidade. Inaugurada em agosto de 2007, atende idosos mediante inscrição e avaliação. É preciso ter mais de 60 anos e
renda comprovada de até três salários mínimos. Os moradores
pagam aluguel e condomínio, mas os valores são bem abaixo

Juan Casamayou

mente, é preciso ampliar essa rede pública de apoio. “A figura
do cuidador de idoso é algo ainda para poucos, pois o custo é
alto. O Brasil precisa investir mais em programas como o PAI –
Programa Acompanhante de Idosos criado pela prefeitura de
São Paulo. Temos de proporcionar alternativas de atendimento
a essas pessoas que moram sozinhas e nem sempre têm à disposição alguém para olhar por elas.”
Vanessa Idargo Mutchnik, terapeuta ocupacional e pesquisadora do tema moradia na longevidade, ressalta que “morar
é também pertencer a um bairro, a uma comunidade. No caso
do idoso, é ter um entorno do qual ele participa e está integrado,
com quem pode contar. Sem isso ninguém vive bem”, assegura.
Na sua opinião, esse assunto é muito delicado de ser discutido no Brasil, por questões culturais. “Casa é o local onde as
pessoas se sentem bem, onde querem ficar, e isso é muito subjetivo. Para o brasileiro, a família ainda tem um peso muito
grande. Quem não mora com familiares passa a ideia de que
foi abandonado. Isso precisa mudar”, diz. Outra observação de
Vanessa é em relação às ILPIs. “Aqui, quando uma pessoa vai
para um lugar desses, é quase que para morrer. Nos Estados
Unidos, por exemplo, o conceito é diferente, as pessoas vão
para morar em instituições por opção, é um estilo de vida. E
vão mesmo com saúde”, explica.
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dos de mercado. O idoso tem usufruto, mas não é proprietário.
O estado de São Paulo também oferece um programa de
moradia para idosos (com renda mensal de até dois salários mínimos). É o Programa Vila Dignidade. As casas são construídas
em pequenas vilas, que possuem áreas de convivência social.
Em Campinas, professores da Unicamp criaram a Vila ConViver, para docentes aposentados ou em vias de se aposentar.
Entusiasta do modelo, a antropóloga Guita Grin Debert, estudiosa do envelhecimento, diz que vários estudos mostram que
a tendência de os idosos morarem sós “não tem de ser, necessariamente, percebida como reflexo de um abandono por parte
de seus familiares. Ela pode significar um novo tipo de arranjo,
uma nova forma da família extensa, na qual a troca e a assistência ocorrem de maneira intensa”.
Nessa linha, vale citar as repúblicas para idosos. O município de Santos foi pioneiro na iniciativa, com a inauguração da
primeira república, em 1995, sob os cuidados do município. O
projeto também é voltado para pessoas de baixa renda.
São três unidades na cidade, referências para a criação de
modelos semelhantes em outras localidades. Cada morador
paga uma mensalidade e todos dividem as contas de água e luz.
No município de Piracicaba (SP) funciona uma outra opção
de moradia. É o Lar dos Velhinhos, instituição beneficente que
tem uma área com chalés para usufruto vitalício. A assistente
social Maria Salete da Silva explica que os moradores dos chalés,
organizados no que a instituição chama de Cidade Geriátrica,
podem utilizar os serviços do Lar (refeitório, fisioterapia, orientação médica), destinado a pessoas de baixa renda. Caso fiquem
impossibilitados de morar sozinhos, os moradores da Cidade
Geriátrica têm direito de viver em apartamento privativo em
um dos pavilhões, contando com assistência integral.
Na capital da Paraíba, João Pessoa, funciona, desde 2014,
o condomínio Cidade Madura, criado pelo governo do estado
para abrigar idosos que possuem autonomia mas não têm
como comprar suas próprias casas. A exemplo das casas do pro-

jeto Vila Dignidade, essas também são adaptadas e o condomínio conta com serviço de assistência à saúde e área comunitária de lazer. Na casa, o idoso só paga água e luz, não há cobrança de aluguel.
A terapeuta ocupacional Vanessa cita ainda as moradias
compartilhadas como uma outra forma de morar na longevidade. “A partir de demandas específicas, é possível organizar
moradias para acolher idosos de acordo com sua necessidade
e oferecer um serviço de assistência compartilhado”, diz.
Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Vanessa
criou, há cerca de quatro anos, uma organização não governamental para dar conta das necessidades de moradia dos idosos
do município. Dessa forma nasceu a EnvelheSer, que atua identificando pessoas em situação de vulnerabilidade social e busca,
com apoio de uma rede, oferecer-lhes moradia e assistência.
Fora do Brasil, uma boa pedida é conhecer o Babayagas’
House, instalado em Montreuil, nas imediações de Paris. Tratase de um prédio idealizado e comandado por uma comunidade
de idosas que não querem abrir mão de sua independência.
Ao todo, são 25 apartamentos, 21 adaptados para idosos e
quatro reservados para estudantes. Os residentes pagam uma
média de 420 euros por 35 metros quadrados. É ideal para
quem gosta de viver em cidades, pois ele fica perto do metrô,
do comércio e de opções de lazer. O projeto custou quase 4 milhões de euros e o investimento veio de oito fontes, incluindo
o conselho da cidade de Montreuil.
Há outro modelo que também chama atenção. Nas redes
sociais, ele tem sido bem compartilhado, suscitando comentários entusiasmados de internautas. Chamado de “Llano Exit
Strategy”, o local – ambientado mais próximo à natureza –
conta com quatro cabanas em frente ao rio Llano, próximo a
Austin, Texas (EUA). Foi idealizado por quatro casais que são
melhores amigos há 20 anos. As cabanas custaram mais ou
menos 40 mil dólares cada uma e foram projetadas para ser
ecologicamente sustentáveis.

QuandO uM idOsO deve deixar de MOrar sOzinhO?
Mariela Besse diz que essa questão é uma preocupação de muitos
ﬁlhos. Segundo ela, a lucidez é o principal fator a ser avaliado. Claro
que ter independência – seja física ou ﬁnanceira – é também fundamental. Mas, mesmo com algumas limitações, se o idoso tiver
desejo de morar sozinho, sua opção deve ser respeitada.
“E, como já dito, para viver com tranquilidade e segurança, é
preciso ter uma rede de apoio em seu entorno. E essa rede deve

ser formada por amigos e parentes, se possível, e também por
serviços de assistência”, explica.
Os idosos de hoje, aﬁrma Mariela, formam a primeira geração
a viver tanto. “As formas de morar não são estanques, elas seguem
as mudanças sociais, estamos em movimento. Tudo está sendo
experimentado e construído. Muita coisa pode surgir ainda nessa
área, o campo é fértil”, ﬁnaliza.
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nova oPção teraPêutica Para Pacientes diabéticos
Toujeo, insulina de última geração para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 e 2 em
adultos, acaba de ser lançada no Brasil pela Sanofi. Ela chega ao mercado em solução injetável (300U/ml), com aplicação via caneta descartável (Solostar®).
A nova opção de insulina proporciona ao paciente diabético efeito estável e prolongado
de controle do nível glicêmico para além das 24 horas. “Por ter uma absorção diferente das
insulinas usuais, Toujeo permite mais flexibilidade ao paciente”, explica Luciana Giangrande, diretora médica da Sanofi.
Segundo os estudos clínicos EDITION, Toujeo reduz as ocorrências de hipoglicemia durante o dia e também à noite. O
programa de estudos foi realizado com mais de 3,5 mil pessoas com diabetes tipo 1 e 2 ao redor do mundo que não conseguiam
controlar o diabetes com o tratamento que seguiam.

ajuda no tratamento
com antibióticos
A Merck lançou em
junho o Floratil® AT 250,
desenvolvido pela divisão de Consumer Health,
indicado para prevenir e
tratar a diarreia associada a antibióticos (DAA). Trata-se de um problema
recorrente, uma vez que cerca de 40% dos pacientes em tratamento com antibióticos podem ter
a flora intestinal desequilibrada, com possíveis
quadros de diarreia.
O Floratil® AT 250 é composto pelo probiótico
Saccharomyces boulardii, que auxilia no equilíbrio
da flora intestinal e no tratamento da diarreia. Tem
rápido início de ação, permitindo que o tratamento
completo contra a DAA seja realizado pelo tempo
que durar o tratamento com antibióticos ou a
critério médico.
O medicamento está disponível nas versões
cápsula e sachê de 250 mg nas principais redes de
farmácia do Brasil.

Imagens: divulgação

Patch adams na vida real
A Clínica Fares trou xe pela segunda vez
a São Paulo, em meados de maio, o médico americano Hunter Doherty “Patch”
Adams para um encontro para profissionais de saúde, gestores e estudantes.
Ele falou sobre a importância da humanização como investimento na transformação da saúde no Brasil.
A história de Patch Adams ganhou o mundo na magistral interpretação de Robin Williams, no filme Patch Adams
– O Amor é Contagioso, de 1998.
Patch falou aos presentes sobre suas experiências ao
longo dos anos e os desafios de pôr em prática sua filosofia
nos tempos atuais. “É um absurdo que um jogador de futebol americano ganhe mais que um médico e que as pessoas
estejam mais dispostas a pagar pelo conserto de sua
geladeira do que por uma consulta médica”, alfinetou.
Patch já visitou mais de 80 países para falar sobre a humanização da medicina. “O objetivo é promover uma reflexão
sobre o atendimento realizado hoje entre todos os atores
envolvidos na área da saúde e estimular uma nova cultura
de atendimento, baseada em alegria, respeito, carinho, humor e, principalmente, atenção à pessoa”, explica Adiel
Fares, proprietário da Clínica Fares.
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adeus, Picadas no dedo
A Abbott lançou no mercado brasileiro o FreeStyle Libre®, uma nova tecnologia de monitoramento de glicose para pessoas com diabetes que dispensa as picadas no dedo.
O produto é composto de um sensor e de um leitor. O sensor tem o tamanho de
uma moeda de 1 real e é aplicado de forma indolor na parte traseira superior do braço.
Esse sensor capta os níveis de glicose por meio de um microfilamento que, sob a pele
e em contato com o líquido intersticial, mede a glicose presente nesse líquido minuto
a minuto. O leitor é escaneado sobre o sensor e mostra o valor da glicose medida em
menos de um segundo. Cada leitura do aparelho sobre o sensor apresenta um resultado de glicose em tempo real, trazendo um histórico das últimas oito horas e a tendência da glicose. O leitor tem capacidade para armazenar até 90 dias de dados.
O FreeStyle® Libre é projetado para atender às necessidades de todos os pacientes com diabetes, seja ela do
tipo 1 ou 2, e pode ser adquirido apenas online, no site www.freestylelibre.com.br.

menos crises e melhora da função Pulmonar
A Novartis anunciou a publicação do estudo FLAME no The New England Journal of Medicine. A pesquisa compara a eficácia de Ultibro® (indacaterol/brometo de glicopirrônio), nova
terapia recentemente aprovada no Brasil, com o atual padrão de tratamento para pacientes
com doença pulmonar crônica obstrutiva (DPOC).
Os resultados demonstraram que Ultibro®, medicamento que faz parte de uma classe
terapêutica que combina broncodilatadores, é mais eficaz na redução de exacerbações
(crises), além de prolongar o tempo de intervalo entre as crises, quando comparado com a
combinação salmeterol e fluticasona. Ultibro® reduziu em 17% o número de exacerbações
moderadas a graves, e em 22% dos casos prolongou o período até a primeira exacerbação.
“Reduzir as exacerbações é absolutamente fundamental para melhorar os resultados e a
qualidade de vida de pacientes com DPOC”, diz o pneumologista José Jardim, professor livre-docente da Escola Paulista
de Medicina/Unifesp.
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PROGRAME-SE :: cursos, congressos e simpósios

ago/set

XIII Congreso Argentino
3
de Gerontología e Geriatría

VI Congresso Internacional
3
de Cuidados Paliativos

GERO 2016 – XVII Simpósio
3
Anual do Serviço de Geriatria

25 a 27 de agosto • Buenos Aires,
Argentina • www.sagg.org.ar

21 a 24 de setembro •
Bento Gonçalves, RS •
www.congressosancp.com.br

do HC-FMUSP
XXXIII Curso de Atualização
em Geriatria e Gerontologia
30 de setembro e 1 de outubro •
Centro de Convenções Rebouças •
São Paulo, SP •
www.clceventos.com.br

XXVII Congresso Brasileiro
3
de Neurologia
27 a 31 de agosto • Expominas,
Belo Horizonte, MG
www.neuro2016.com.br

3 1 Simpósio Paulista de Clínicas
e Residenciais para Idosos
o

24 de setembro • São Paulo, SP •
simpósio@residencialtoniolo.com.br

III Simpósio Alzheimer
3
de A a Z – SBGG-GO
10 de setembro • Auditório
da UNICRED • Goiânia, GO •
(62) 3215-9595

out/nov

12 Congress of the European
CIAD 2016 – 15º Congresso
3
3
Union Geriatric Medicine Society
Brasileiro Interdisciplinar
th

(EUGMS)
5 a 7 de outubro • Lisboa, Portugal •
www.eugms.org/2016.html
XIII Congresso Brasileiro de
3
Cardiogeriatria
21 e 22 de outubro • Natal, RN
http://departamentos.cardiol.br/d
ecage/congresso2016/

de Assistência Domiciliar
4 e 5 de novembro • Centro de
Convenções Rebouças • São Paulo,
SP • www.ciad.com.br
The Gerontological Society of
3
America – 69th Annual Scientiﬁc
Meeting 2016
16 a 20 de novembro • New Orleans,
LA, USA • www.gsa2016.org

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