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editoriaL

Sonhos realizados

3A

gora que temos apenas quatro números
por ano, em vez dos
costumeiros seis, parece que o tempo passa mais
rápido. Difícil acreditar que já
chegamos à última edição de
2016, um ano cheio de novidades no envelhecimento e de
muitas conquistas para a Aptare.
Um dos pontos altos deste
ano aqui na redação foi uma viagem que fiz à Holanda em agosto
para conhecer algumas iniciativas voltadas para o envelhecimento naquele país. O que mais
impressiona é a compreensão
que governo, academia e iniciativa privada têm do impacto desse fenômeno e de suas consequências no longo prazo. Por isso, investem pesado em pesquisas sobre a longevidade e em
ações e infraestrutura para a população 65+.
A viagem foi motivada principalmente pelas novidades que
volta e meia invadiam a internet:
a ILPI Hogeweyk, conhecida co mo Vila da Demência, onde idosos com demência severa levam
uma vida pautada pela normalidade; a Humanitas, ILPI onde
universitários podem morar de
graça desde que dediquem um
determinado número de horas
aos residentes; e Alice, a robô de
companhia que é a grande estrela
do documentário Alice Cares.

Mas foi Nico Schiettekatte,
diretor executivo da Holland Innovation Network, do Consulado
Geral do Reino dos Países Baixos
em São Paulo, quem contextualizou todas essas iniciativas na realidade do país, numa entrevista
esclarecedora publicada também
na Aptare. Foi a partir daquela
conversa no início do ano que
uma viagem à Holanda dedicada
a visitar e conhecer todas essas
iniciativas entrou na nossa bucket
list aqui na redação.
E demorou bem menos do
que eu pensava. Poucos meses
depois, eu e Debora, nossa gerente de marketing, desembarcávamos em Amsterdã, prontas para
conhecer de perto todas aquelas
ações que só conhecíamos da tela do computador. Os dias de sol
e céu azul – aparentemente tivemos a sorte de estar na Holanda
na única semana de tempo bom
no ano – foram o cenário perfeito para uma semana intensa de
aprendizado e experiências.
E que experiências! Por onde
começar a descrever a emoção de
ver Alice, a robô de companhia,
ao vivo e a cores? Como contar
sobre o pioneirismo de Hogeweyk, que hoje serve de modelo
para ILPIs no mundo inteiro?
Como colocar em palavras a reação dos idosos com demência ao
se depararem com a Tovertafel,
uma mesa encantada que permite

interação? Como agradecer a generosidade dos profissionais que
compartilharam conosco seu conhecimento? Voltávamos exaustas todos os dias, mas renovadas
e cheias de ideias.
Parte do relato dessa semana
incrível na Holanda você vai encontrar nesta edição da revista.
Esperamos que as iniciativas aqui
apresentadas sirvam de inspiração para tirar ideias da gaveta e
colocá-las em prática, por mais
malucas que possam parecer.
Despedimo-nos de 2016 com
gratidão e já com saudades: foi
um ano de muitas parcerias, conquistas e crescimento. Nossa
equipe aumentou e conseguimos
tirar do papel projetos que há
muito pediam para ser implementados. Acreditamos que 2017
será ainda melhor. Nos vemos no
ano que vem!
Boas Festas e Feliz Ano Novo!

Lilian Liang
Editora
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coLóquio

Eloy van Hal
Consultor sênior na Be – The Hogeweyk Care Concept

Ditando tendências
Por Lilian Liang

A

pequena cidade de
Weesp ﬁca a cerca
de 16 quilômetros
de Amsterdã, capital holandesa. Sem nenhum
grande atrativo turístico, ela
ganhou notoriedade mundial
graças a uma iniciativa pioneira e inovadora, que vem
fazendo escola mundo afora:
Hogeweyk, uma instituição
de longa permanência para
idosos com demência grave.
Mais conhecida como Vila
da Demência, expressão cunhada pelo jornal inglês The
Guardian, Hogeweyk (pronuncia-se Rôrreveig) quebra
todos os estereótipos sobre
ILPIs para esse público. Tratase de uma pequena vila, ﬁnanciada pelo governo, onde
tudo é feito para que o residente tenha uma vida tão
próxima do normal quanto
possível. Além das 23 casas, o
complexo conta com restaurante, bar, supermercado, sa lão de beleza, agência de tu rismo e até um teatro (não há
agência de correios, como foi

erroneamente noticiado em
algumas matérias, inclusive
na Aptare). Em Hogeweyk,
a palavra de ordem é normalidade.
Quem bate nessa tecla é
Eloy van Hal, que atuou por
13 anos como gerente-geral
de Hogeweyk e é hoje um dos
sócios da consultoria Be –
The Hogeweyk Care Concept,
cujo objetivo é disseminar o
conceito e auxiliar outras empresas interessadas em desenvolver o modelo. A consultoria é um braço sem ﬁns lucrativos do Grupo Vivium, proprietário de Hogeweyk.
“O que pessoas com de mência grave precisam é de
um ambiente em que se sintam confortáveis, que elas consigam reconhecer. É o que você
gostaria de ter, não? Sua pró pria casa, onde você se sinta
confortável. Bem, é isso que
elas querem também”, explica.
Para atingir essa normalidade, tudo é pensado nos mí nimos detalhes. As casas têm
entre cinco e seis moradores,

número considerado razoável
numa residência convencional.
Cada uma tem um estilo próprio, tanto na decoração como
na rotina, que inclui horários e
tipo de alimentação. A divisão
das casas segundo estilos de
vida acontece para acomodar o
novo residente da melhor maneira possível, de acordo com
o seu perﬁl. Um idoso acostumado a comer determinado
tipo de comida, em um determinado horário, terá uma transição mais simples e menos
traumática num ambiente parecido com o que vivia.
A rotina também é organizada de forma a manter a normalidade, e os residentes participam dos afazeres da casa,
se quiserem. Se para uma ido sa lavar as roupas era parte do
dia a dia, ela pode ajudar, por
exemplo, a dobrar as roupas.
Se para um residente ir ao supermercado é importante, ele
pode acompanhar o cuidador
para fazer as compras do dia.
Por uma questão de legislação, os residentes não po-

dem deixar o complexo desacompanhados. Isso não impede, no entanto, que eles circulem livremente pelas ruas,
praças e jardins, deem uma
passadinha no restaurante ou
no bar ou se sentem nos bancos espalhados pela propriedade. Exceto pelo boulevard
na entrada, as áreas comuns
são descobertas, exatamente
para que os residentes sejam
expostos às mudanças climáticas, como aconteceria se
morassem em suas próprias
casas. Quem quiser sair na
neve ou na chuva, por exemplo, não encontrará nenhuma
restrição para tanto.
A vida social também recebe atenção especial na Vila
da Demência. Os residentes
podem participar dos chamados clubes, formados segundo diferentes interesses: música clássica, padaria, ﬂores,
entre outros. Hogeweyk têm
salas especíﬁcas para cada
clube – o clube de música
clássica, por exemplo, tem
uma decoração cuidadosa-
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mente inspirada em Mozart,
com instrumentos de verdade. Há um líder do clube proﬁssional, que estimula os residentes a discutir o tema. O
clube de pintura conta com
tinta de verdade, para que a
experiência seja verdadeira.
Quem é parte do clube de
natação tem saídas organizadas pela equipe para frequentar a piscina local. “É preciso
oferecer um ambiente correto,
para que a experiência seja reconhecível”, explica van Hal.
O complexo também tem um
teatro, onde periodicamente
são feitas apresentações musicais para os residentes. Outras atividades mais customizadas podem ser organizadas
com a agência de turismo.
Outro detalhe chama atenção em Hogeweyk: a vila é
aberta para toda a cidade. Assim, quem quiser almoçar no
restaurante ou tomar um drink
no bar é mais que bem-vindo
para fazê-lo. No dia de nossa
visita, um dia de sol e céu azul
sem nuvens, as mesas ao ar
livre estavam lotadas de visitantes, entre membros da comunidade e familiares de residentes. O som de crianças brincando conferia à pequena vila
uma atmosfera de domingo no
parque. Nada no complexo
remete a doença, nem mesmo
as nomenclaturas: não existem
pacientes, apenas residentes
em Hogeweyk.
Segundo van Hal, esse conceito pioneiro vem ganhando

adeptos mundo afora e muitos
proﬁssionais e investidores de
outros países – inclusive do
Brasil – têm procurado o grupo Vivium para avaliar a possibilidade de reproduzir o modelo em seu contexto especíﬁco, com o objetivo de proporcionar uma vida mais normal e com mais qualidade
para idosos com demência
grave. Conﬁra a seguir a entrevista na íntegra.
Aptare – como surgiu a ideia
de Hogeweyk?
Eloy van Hal – É importante

começar dizendo que Hogeweyk é uma instituição sem
ﬁns lucrativos de longa permanência para idosos, ﬁnanciada pelo Sistema Nacional
de Saúde da Holanda. Há cerca de 700 ILPIs na Holanda,
e os moradores precisam ter
demência grave para ser encaminhados. Há dez níveis
de indicação especial no sistema holandês. Para ser indicado para Hogeweyk, o idoso
precisa ter uma indicação 5
(demência grave) ou 7 (de mência grave com distúrbios
de comportamento), sem capacidade de morar na própria
casa, mesmo com o apoio de
familiares e atendimento do miciliar. Na Holanda, a po lítica é ﬁcar em casa o maior
tempo possível, não apenas
porque é mais barato, mas
também porque é melhor.
Portanto, se um médico ava liar que o idoso tem demência grave e não pode viver

em casa sem cuidados em
período integral, ele recebe
uma indicação número 5 ou
7. Com essa indicação, é possível pesquisar ILPIs ﬁnanciadas pelo governo, entre
elas Hogeweyk.
Em 1993, Hogeweyk era
uma ILPI tradicional. Nós
começamos num outro prédio, neste mesmo lugar, com
quatro andares e longas enfermarias, com 30 pessoas
em cada uma. Era nesse contexto que proporcionávamos
cuidado. No entanto, percebemos que o que as pessoas
com demência grave precisavam era de um ambiente
em que se sentissem confortáveis, que elas pudessem
reconhecer. É o que você
gostaria de ter, não? Sua própria casa, onde você se sinta
confortável. Bem, é isso que
elas querem também.
Assim, pensamos num ambiente que lhes permita ﬁcar
menos estressadas, menos
irritadas, onde tenham uma
vida mais normal. Uma ala
com 30 pessoas é muito estressante, com 29 outras pessoas querendo fazer coisas
diferentes. Ninguém, pelo
menos na Holanda, vive numa casa com 30 pessoas.
Além disso, havia a enfermeira toda vestida com um
uniforme branco, o que também pode ser estressante
para muita gente, porque
passa a ideia de hospital.
Percebemos que aquele não

era um bom ambiente, porque o idoso não o reconhece. Procuramos criar um ambiente mais normal, onde as
pessoas pudessem se sentir
em casa. Fizemos grupos
menores, de dez pessoas,
com cozinha e três salas de
estar na mesma ala. Começamos a oferecer uma vida
mais normal, com um ritmo
mais normal, e vimos uma
melhora imediata de comportamento.
Porém, mesmo todos sendo
holandeses, há diferentes
hábitos e ideias de uma vida
normal. Os holandeses mais
tradicionais gostam de refeições tradicionais holandesas,
com batatas, legumes e carne. Eles não gostam de comida chinesa ou italiana, por
exemplo. Eles gostam desse
cardápio porque é o que comiam em casa. Assim, para
dar uma vida normal é preciso fornecer também refeições normais, reconhecíveis.
O mesmo acontece com a
música. Se o idoso sempre
ouviu música folclórica, é estranho estar num ambiente
onde apenas se ouve música
pop no rádio porque o cuidador gosta desse tipo de
música. Todos temos preferências individuais.
Foi pensando dessa forma
que formamos os grupos de
dez pessoas. Elas eram sele cionadas segundo seus valores e ideias sobre a vida.
Analisamos o estilo de vida
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apoiá-los, porque eles não
chuva ou no sol, participe
delas não para discriminar,
conseguem organizar seu
mas para proporcionar um
dos clubes, tenha hobbies, vá
próprio dia, mas eles são
ambiente mais reconhecível,
à piscina, ande de bicicleta,
convidados a participar das
que será dividido com pesassista a um concerto, visite
atividades e podem fazer as
soas com ideias parecidas.
a cidade. Por isso temos uma
próprias escolhas.
A principal questão para a
agência de turismo, para ajuequipe na época era: O que Aptare – como é a estrutura
dar familiares e idosos a devocê gostaria para você ou atualmente?
cidir o tipo de atividade de
para os seus pais numa situaque gostariam de participar.
van Hal – Hoje temos 23
ção semelhante? Muitas pesTambém temos um salão de
casas, todas com portas da
soas responderam: “Eu não
beleza, porque para muita
frente e sete estilos de vida
quero que meus pais vivam
gente ir ao salão é impordiferentes — que serão reaqui”. Bem, então há algo ertante. Tudo isso é pensado
duzidos para quatro, porque
rado. Eu não posso vender
para proporcionar ao idoso
a sociedade está mudando.
um produto que não quero
uma vida com atividades diáHá menos interesse no estilo
para mim. E o que todos querias normais.
de vida cristão, por exemplo,
riam era uma vida normal.
que tem muito em comum Aptare – como ﬁca a questão
Começamos em um hospital
com o estilo holandês tradi- da segurança nesse modelo
num prédio feio, fazendo
cional. Um dos estilos que apoiado na normalidade?
van Hal – Nós, a ILPI, somos
pequenos ajustes, organivamos implementar é o cosos
responsáveis por grande
zando grupos menores. Em
mopolita, para pessoas mais
parte da agitação e do estresalas onde era impossível
orientadas para o mundo,
se dos idosos. Eles não pofazer uma pequena cozinha
com mais foco em natureza
dem sair e depois nós reclaﬁzemos uma cozinha móvel,
e artes. Teremos também
mamos que eles ﬁcam agresque poderia ser levada até a
uma casa com estilo de vida
sivos. Por isso pensamos
sala de estar perto da hora
mais formal, onde é realnum modelo que consiga
do jantar, que na Holanda é
mente importante como vomelhorar isso. Ainda há
entre 17h30 e 18 horas, para
cê bebe o seu café. Fazemos
muito a fazer. A entrada
preparar a refeição. Por que
o que os vendedores fazem:
a ênfase em preparar uma
principal ainda é trancada e
eles recomendam o carro de
refeição? Porque o cheiro é
algumas vezes temos proacordo com o gosto da pesimportante para pessoas
blemas com residentes que
soa, porque as pessoas têm
com danos cerebrais. Ao resabem que aquela é a porta
gostos diferentes. Especialconhecerem o cheiro, eles
para o mundo externo. Mas,
mente para pessoas com
entendem melhor que vão
de acordo com a legislação,
danos cerebrais, é muito imjantar. Esse trabalho, na veros residentes não podem
portante fornecer um amdade, começa antes disso.
sair do complexo desacombiente de que elas gostem.
Em vez de ﬁcar esperando
panhados. A discussão de
Assim, temos 23 casas com
alguém fazer a refeição, o
liberdade, segurança e resestilos diferentes e uma vida
idoso é convidado a participonsabilidade está em conssocial fora de casa. A ideia de
par da vida diária da casa,
tante desenvolvimento. PoHogeweyk não é que o resiindo ao supermercado para
de ser uma desvantagem se
dente ﬁque apenas em casa,
comprar os ingredientes do
as pessoas esperam segusentado em uma cadeira, asjantar, conversar com alsistindo TV ou ouvindo mú - rança completa e zero risco
guém enquanto estiver lá.
na ILPI. Nós sempre explisica. É muito importante que
Vida normal, com ativida - o idoso saia de casa e conhecamos para a família que
des normais. Claro, é preciso
somos responsáveis pelo
ça outras pessoas, passeie na

cuidado, mas não temos
como evitar que o idoso
caia. As pessoas ainda podem cair em Hogeweyk. Nós
somos contra restrições físicas aqui porque estamos
convencidos de que, quanto
mais espaço e liberdade dermos aos idosos, mais eles
usarão os músculos. Quanto
mais eles usarem os músculos, menos eles cairão. Todos esperavam mais quedas
aqui, mas não aconteceu.
Nós conversamos com a família, com o médico, com os
cuidadores sobre o conceito
de vida normal.
Aptare – os residentes têm
uma rotina a ser seguida
durante o dia?
van Hal – Se prescrevermos o

que eles devem fazer, estaremos institucionalizando novamente. Nosso objetivo todos os dias é desinstitucionalizar. Esse é um dos
nossos desaﬁos, e não é fácil.
Você me pergunta isso porque é o que acontece em
ILPIs mais tradicionais. Em
nossa política, o que tentamos fazer é que a equipe conheça realmente bem os moradores da casa, para que ela
possa apoiá-los para lidar
com um dia normal. Por isso,
é muito importante que conheçamos seus hábitos, suas
preferências. Para tanto também precisamos da família –
quando o idoso se muda
para cá, pedimos à família
que nos dê um álbum com
toda a história do idoso. Precisamos dessas informações
para ajudá-lo a tomar deci-

p06-10 entrevista_aptare 05/12/16 23:34 Page 9

novembro/dezembro 2016 • janeiro 2017 Aptare 9

sões diárias. Hoje os moradores vivem em um pequeno
grupo, com cinco ou seis outros residentes que têm coisas em comum, com o mesmo estilo de vida e interesses, mas que mantêm sua individualidade e fazem suas
escolhas. No entanto, seu estilo de vida não dita exatamente como você age, por
isso é preciso observar os desejos e necessidades do residente no dia normal. Se você
é uma típica holandesa dona
de casa que lavava a roupa
em casa, não quer dizer que
isso é algo que você queira
necessariamente fazer. Vamos tentar descobrir se você
tem interesse nisso e, se tiver,
você pode ajudar a dobrar
as toalhas etc., porque dessa
forma você também está
usando os músculos e o cérebro novamente em atividades domésticas diárias.
Mas, se você não gosta, não
precisa fazê-lo.
Aptare – o que diferencia
Hogeweyk de outras iLPis
para esse público?
van Hal – Muitas das coisas

que fazemos já não são mais
únicas, tais como os clubes,
que o idoso pode frequentar
de acordo com seu interesse.
Começamos há 23 anos di minuindo o tamanho dos
grupos, preparando as refeições com os residentes, mes mo quando todos diziam que
isso não poderia ser feito por
causa da legislação. Agora
isso não é mais inédito. As
residências com menos pessoas e separadas por estilos

“

Nosso objetivo todos os dias é
desinstitucionalizar. Esse é um
dos nossos desaﬁos, e não é fácil.

de vida ainda são relativamente únicas, embora já haja
outras organizações copiando. Mas o conceito de casas
menores e amplas áreas externas em uma vila normal
ainda é bem inédito, pois não
é tão simples proporcionar
uma vida normal para residentes dentro da legislação
das ILPIs. Quando tivemos a
ideia do novo prédio, muitos
disseram que estávamos loucos, que os residentes não
poderiam andar pelo complexo sozinhos porque senão
cairiam, que como ILPI precisávamos cuidar deles 24/7.
Mas nós acreditávamos que
era possível.
Embora o conceito completo
de Hogeweyk ainda não te nha tido sua eﬁcácia comprovada por estudos, hoje há
inúmeras pesquisas que provam que muitas das coisas
que fazemos agora são melhores para pessoas com de mência grave: ar fresco, mesas com seis pessoas, e não
com dez. Nós vimos os benefícios 20 anos atrás, em
grande parte usando o bom
senso. É apenas bom senso
observar que uma pessoa

”

com dano cerebral come menos num restaurante com 30
pessoas porque há muito estresse, distrações e estímulos
negativos. Dá para dizer que
é bem simples, na verdade.
Muita gente começa um projeto apenas quando tudo já
foi provado. Nós começamos
com alguma pesquisa, mas,
principalmente, com bom
senso e nosso próprio conhecimento. Iniciamos com um
piloto, que foi a primeira sala
de estar, e vimos uma melhora imediata em comportamento. Fizemos mudanças
nos móveis, organizamos
grupos menores e em um
ano havíamos mudado o prédio inteiro. Depois pensamos
no conceito como um todo.
Com base numa visão de vida normal para pessoas com
demência grave, começamos
a pensar no que realmente
queríamos. Queríamos casas
normais, com uma porta da
frente e campainha, não enfermarias. Do que precisávamos, qual seria o design,
onde o idoso estaria uma vez
que saísse pela porta da
frente? Ele estaria numa área
coberta, onde não venta, ou

na rua? E essa foi uma discussão muito rápida: decidimos que ele estaria na rua,
porque é mais normal. É
também importante que eles
experimentem ar puro, sol,
chuva, as estações. Nós estávamos convencidos de que,
se o residente pusesse um
casaco, ele poderia ir para os
outros prédios, ao supermercado, aos clubes. E é uma
vantagem poder sair de casa,
ir para fora, encontrar outras
pessoas, conversar e brigar
com elas. Portanto nós estávamos convencidos de que
era possível. Essa foi uma das
decisões que tomamos no
passado quando discutimos
o novo conceito. E pensamos
nas novas casas, com porta
da frente, nas salas de estar, a
cozinha completa, uma máquina de lavar e uma secadora, porque é o que é normal numa casa holandesa, e
seis quartos, um por residente. Nesse momento tivemos uma discussão sobre
privacidade, porque a regulamentação determina que a
sala tenha 45 m2, o que não
é suﬁciente, considerando
que alguns idosos têm cadeiras de roda e a sala é onde
eles passam a maior parte do
tempo. Assim, optamos por
ter áreas de convivência
maiores, de 75 a 90 m2, mas
diminuímos o número de
banheiros por casa.
Aptare – como funciona
cada casa?
van Hal – Cada casa tem uma

equipe de quatro a seis cuidadores proﬁssionais, além
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de duas pessoas envolvidas
no apoio domiciliar, tais
como limpeza e lavanderia.
Cada time cuida do funcionamento de sua casa e deve
conhecer profundamente as
preferências dos residentes.
As responsabilidades incluem não apenas tarefas
relacionadas à logística, tais
como controle de orçamento
e planejamento e preparo
das refeições, mas também
aos residentes individualmente, como administração
de medicamentos. Todo o
trabalho é feito em equipe.
As equipes são autorresponsáveis, mas cada uma também conta com o apoio de
médicos para questões especíﬁcas. Eles sabem quando
informar o médico ou a enfermeira se há algo errado acontecendo. O médico não visita
todos os pacientes todos os
dias – eles vêm apenas quando é necessário. Numa ILPI
comum, o médico circula
pelas dependências com o estetoscópio pendurado no
pescoço, porque todos os
idosos são seus pacientes.
Aqui, o idoso só se transforma em paciente quando
está sendo tratado. Caso contrário, é um residente.
Aptare – quanto custa cada
paciente?
van Hal – Cerca de 65 mil

euros por ano, dependendo
se a indicação for nível 5 ou
7, o que equivale a 185 a 220
euros por dia por residente.
Mas é importante ressaltar o
que está incluído nesse valor:
equipe completa, todas as

“

Aqui, o idoso só se transforma
em paciente quando está sendo
tratado. Caso contrário,
é um residente.

medicações, bebida, comida
e hospedagem. Quase tudo
está incluído, portanto é caro.
Outros países na Europa ocidental têm diferentes sistemas. Em alguns casos, por
exemplo, os médicos não
estão na folha de pagamento.
Aqui o médico é nosso funcionário. Há situações também em que os medicamentos são cobertos por outro seguro, não da ILPI. Aqui as
medicações estão incluídas
no valor. Há inúmeras diferenças que acabam inﬂuenciando no valor ﬁnal.
Apesar de Hogeweyk ser
uma ILPI ﬁnanciada pelo estado, todos os residentes
têm que pagar um valor de
volta ao governo, de acordo
com a renda. Pessoas com
renda baixa pagam nada ou
quase nada, pessoas ricas
pagam cerca de 2.400 euros.
Todos os residentes aqui
têm uma pensão do governo
de 350 a 400 euros. Esse
dinheiro é usado também
para gastos pessoais, já que
o idoso precisa comprar
suas próprias roupas, escova
de dente, shampoo e pagar
pelo serviço de lavanderia.

”

Aptare – Vocês já estão com a
capacidade máxima?
van Hal – Temos 150 residen -

tes no momento e não há
camas disponíveis. Nós ﬁzemos 139 camas, mas a seguradora do governo pediu que
providenciássemos mais, então ﬁzemos alguns quartos
para duas pessoas. No entanto, na maior parte do tempo
não funciona, porque muitos
residentes têm problemas de
comportamento. Mas o plano
é expandir e construir mais
casas em Hogeweyk.
Aptare – quais os planos
futuros para Hogeweyk?
van Hal – Temos planos de

abrir outros complexos ao
redor do mundo. Essa é uma
das razões por que me tornei um consultor: para explicar o modelo aos interessados. É possível aprender
muito a partir de nossas descobertas. Nós aprendemos
muito desenvolvendo o modelo de vila, por isso podemos ajudar e apoiar, avaliar desaﬁos, avaliar possíveis ﬁnanciamentos, desenvolver o modelo de negócios, determinar a equipe
necessária para seu contex-

to, treinar cuidadores, organizar workshops.
Temos visto um interesse
crescente de proﬁssionais
brasileiros, e um mercado
ainda novo como é o de vocês pode ser uma vantagem.
Aqui na Holanda, muitas
vezes temos que desaﬁar ou
discutir leis existentes com
a prefeitura, porque fazemos
de forma diferente do que é
recomendado.
Aptare – o modelo desenvolvido aqui é inovador, mas
isso não torna a ida do idoso
para uma iLPi mais fácil, não?
van Hal – Ir para uma ILPI é

horrível! É muito difícil e
um passo enorme para o familiar que deixa de ser reconhecido pelo cônjuge ou
pelo pai ou mãe. A ILPI é
geralmente o último passo
que se toma. Porém, com o
modelo que temos aqui em
Hogeweyk, é possível tornar
essa mudança menos horrível. Conheci um residente
aqui que faleceu na semana
passada. Ele era bem popular, participou do bingo na
tarde de sexta-feira, ganhou
chocolates como prêmio,
conversou com todo mundo.
Na semana seguinte, encontrei seus familiares, que me
comunicaram que ele havia
falecido na noite de sexta.
Fiquei bastante chocado,
mas eles disseram que aqueles haviam sido os três anos
e meio mais felizes de sua
vida. Eles conseguiam ver
que ele ainda estava se divertindo aqui e que estava
sendo muito bem cuidado.

Libbs
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fYi :: novos estudos e pesquisas

A prevAlênciA de comportAmentos
potenciAlmente Abusivos em cuidAdos
fAmiliAres: resultAdos de umA pesquisA
nAcionAl com cuidAdores fAmiliAres
de idosos
Cuidar de um familiar idoso pode ser gratificante, mas alguns conflitos podem ocorrer
nessa relação de cuidado. Alguns cuidadores familiares podem desenvolver comportamentos que podem ser prejudiciais ao idoso de
quem cuidam.
Esse estudo, publicado no periódico Age and Ageing de setembro, se propõe a determinar a prevalência de comportamentos potencialmente abusivos de cuidadores familiares em relação aos
idosos. O estudo transversal postal analisou uma amostra nacional
representativa de familiares que recebiam um benefício do seguro
social irlandês por atuarem como cuidadores de um familiar com
65 anos ou mais.
Um questionário foi enviado para 4 mil cuidadores familiares de
idosos, e um total de 2.311 questionários preenchidos elegíveis foi
devolvido, rendendo uma taxa de resposta de 58%. Mais de um terço
dos cuidadores familiares (36,8%) relataram ter comportamentos potencialmente nocivos em relação ao idoso nos três meses anteriores
à pesquisa. Desses, um terço (35,9%) relatou comportamentos psicológicos potencialmente nocivos e 8% revelaram envolvimento em
comportamentos potencialmente nocivos de natureza física.
Os pesquisadores concluíram que os comportamentos de cuidadores potencialmente abusivos precisam ser detectados precocemente para a introdução de intervenções preventivas, de modo a evitar que as situações de cuidar evoluam para casos graves de abuso
de idosos.

voluntAriAdo e risco de doençAs
cArdiovAsculAres: quAl o impActo
de AjudAr os outros?
Esse estudo, publicado no periódico The Ge rontologist, investigou se o voluntariado estava relacionado a cinco fatores de risco para
doenças cardiovasculares (DCV) e a síndrome metabólica (SM) entre
adultos de meia-idade e adultos mais velhos.
Foram analisados dados dos períodos de 2004 e 2006 do Estudo
de Saúde e Aposentadoria (N = 7.803). A regressão logística foi utilizada para descrever as relações entre voluntariado e adiposidade
central, hipertensão, desregulação lipídica, níveis elevados de
glicemia e alta inﬂamação, juntamente com dois índices da SM.
Entre os adultos de meia-idade, os voluntários apresentaram
menos probabilidade de ter alta adiposidade central, desregulação
lipídica, níveis elevados de glicose no sangue e SM em comparação

com não voluntários. Para os idosos, os resultados mostraram que
os voluntários eram menos propensos a ser hipertensos e mais
propensos a ter uma desregulação dos lipídios do que seus pares
não voluntários.
Esses resultados apoiaram resultados de outros estudos que
apontam que o voluntariado formal é benéﬁco para adultos de meiaidade e, em menor grau, para idosos. Pesquisas adicionais são
necessárias para determinar quais fatores podem mediar as relações
voluntariado-DCV.

A AvAliAção do estresse
percebido e fAtores AssociAdos
em cuidAdores idosos
Fatores associados ao estresse percebido em
idosos já foram estudados anteriormente, mas
pesquisas entre cuidadores idosos ainda são
escassas na literatura. O objetivo desse estudo, publicado no perió dico Archives of Gerontology and Geriatrics de novembro/dezembro,
foi avaliar fatores associados ao estresse percebido em uma amostra
de cuidadores idosos.
O estudo transversal avaliou 341 cuidadores idosos responsáveis
por um idoso dependente em casa. Eles responderam a questionários, incluindo a Escala de Estresse Percebido (PSS-14), uma caracterização sociodemográﬁca e de cuidado, saúde e estado cognitivo, e peso relacionado ao atendimento.
O escore médio no PSS-14 foi de 18,5 ± 9,9. Entre as questões associadas com níveis mais altos de estresse percebido incluíam-se dor
autorrelatada, diﬁculdade para dormir, autoavaliação da saúde como
“muito ruim/ruim”, estado cognitivo prejudicado, outras pessoas
vivendo na casa e maiores níveis de peso relacionados ao cuidado.
Os resultados destacaram a importância do desenvolvimento de
intervenções de redução do estresse dirigidas aos cuidadores idosos
com foco nas variáveis associadas nesse estudo. Deve ser dada
atenção à prevenção do declínio cognitivo e usadas estratégias para
evitar ou reduzir a carga dos cuidadores idosos.

comorbidAde e polifArmáciA em pessoAs
com demênciA: insights de umA AmplA
Análise populAcionAl de dAdos de
Atenção primáriA
O cuidado de idosos com demência é muitas
vezes complicado por comorbidade física e
polifarmácia, mas suas extensões e padrões
não foram bem descritos. Esse artigo, publicado no periódico Age
and Ageing, relata a análise desses fatores dentro de um conjunto
grande e transversal de dados de atenção primária.
Os dados dos métodos foram extraídos para 291.169 pessoas
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com 65 anos ou mais de idade, registrados em 314 consultórios médicos no Reino Unido. Dessas, 10.258 tinham diagnóstico de demência
registado eletronicamente. Foram analisadas as diferenças no
número e no tipo de 32 condições físicas e no número de prescrições
repetidas nas pessoas com e sem demência. As taxas padronizadas
de idade e sexo foram utilizadas para calcular as razões de chance
(RC) de comorbidade física e polifarmácia.
As pessoas com demência, após controle de idade e sexo, apresentaram em média mais condições físicas do que os controles
(número médio de condições 2,9 versus 2,4, P <0,001) e estavam
em medicação mais repetida (número médio de repetições 5,4 versus 4,2, P < 0,001). Os pacientes com demência apresentaram
maior probabilidade de ter cinco ou mais condições físicas (RC de
idade-sexo 1,42, intervalo de confiança de 95% (IC) 1,35-1,50,
P <0,001) e também foram mais suscetíveis de estar em cinco ou
mais (P <0,001) ou dez ou mais prescrições repetidas (sOR 2,01;
IC 95%: 1,90-2,12; P <0,001).
O estudo concluiu que as pessoas com demência têm uma
maior carga de comorbidades e polifarmácia do que as sem
demência, mesmo depois de ajustadas as diferenças de idade e
sexo. Tais necessidades complexas requerem uma resposta integrada de profissionais de saúde em geral e especialistas na abordagem multidisciplinar em demência.

horAs de trAbAlho e durAção do sono
nA meiA-idAde como determinAntes dA
quAlidAde de vidA relAcionAdA à sAúde
entre executivos idosos
Longas horas de trabalho e curta duração do
sono são fatores associados a uma escala de
consequências adversas da saúde. No entanto,
o efeito combinado dessas duas exposições sobre a qualidade de vida
relacionada com a saúde (QVRS) não foi investigado.
O estudo, publicado no periódico Age and Ageing, avaliou homens brancos nascidos entre 1919 e 1934 no Helsinki Businessmen
Study (HBS, inicial n = 3.490). Os dados sobre as variáveis clínicas,
saúde autoavaliada (SAA), horas de trabalho e duração do sono em
1974, e o questionário RAND-36 (SF-36) de QVRS no ano de 2000 estavam disponíveis para 1.527 homens. O tempo de seguimento foi
de 26 anos. Ao combinar as horas de trabalho e a duração do sono,
foram formadas quatro categorias: (i) trabalho normal (≤50 horas/semana) e sono normal (> 47 horas/semana); (ii) trabalho prolongado
(> 50 horas/semana) e sono normal; (iii) trabalho normal e sono curto
(≤47 horas/semana); e (iv) longo trabalho e sono curto. A associação
com domínios RAND-36 foi examinada utilizando-se modelos de regressão linear múltipla ajustados para idade, tabagismo e SAA.
Na comparação com aqueles com trabalho normal e sono na
meia-idade, os resultados mostraram que os homens com horas mais
longas de trabalho e menos horas de sono tinham escores RAND-36

mais baixos para funcionamento físico, vitalidade e saúde geral.
Aqueles com trabalho longo e sono normal tinham pontuações
menores para o funcionamento físico na meia-idade. O ajuste para
o tabagismo na meia-idade e a SAA atenuaram as associações, mas
a de trabalho prolongado e sono curto e o funcionamento físico permaneceram signiﬁcativos (diferença no escore médio de funcionamento físico -4,58, intervalo de conﬁança de 95% -9,00 a -0,15).
Os pesquisadores concluíram que executivos com longas horas
de trabalho juntamente com curta duração do sono na meia-idade
tinha pior saúde física na velhice.

diferentes tendênciAs em frAturAs
relAcionAdAs A quedAs e lesões
não relAcionAdAs A frAturAs
em idoso com e sem demênciA
O objetivo desse estudo, publicado no periódico Archives of Gerontology and Geriatrics, foi
explorar o impacto da demência sobre as tendências das fraturas relacionadas a quedas e das lesões não relacionadas a fraturas em idosos.
Foram identificados para a pesquisa indivíduos com idade ≥ 65
anos que foram admitidos em um hospital NSW para pelo menos
uma noite de estadia para uma lesão relacionada com queda de
2003 a 2012. Foram analisadas as taxas de hospitalização padronizadas por idade, tempo de permanência, acesso a reabilitação
hospitalar, mortalidade de 30 dias e 1 ano. A variação percentual
anual (PAC) ao longo do tempo foi calculada utilizando regressão
binomial negativa.
Das 228.628 internações por lesões relacionadas a quedas,
20,6% foram para pessoas com demência. Elas eram mais propensas a ser internadas com fratura de quadril e menos propensas
a ser internadas com fratura do antebraço/pulso. Elas também receberam menos reabilitação hospitalar do que as pessoas sem
demência. As taxas de fratura de quadril relacionadas a quedas para pessoas com demência diminuíram 4,2% (IC 95%: -5,6 a -2,7,
p <0,001) por ano. Não houve alteração ao longo do tempo para
pessoas sem demência (PAC-0,2%, IC 95% -0,8 a 0,5, p = 0,643). As
taxas de outras fraturas diminuíram 1,2% (95% IC -1,9 a -0,5,
p <0,001) por ano em pessoas com demência, enquanto as taxas
aumentaram 2,2% (IC 95% 1,9-2,5, p <0,001) para pessoas sem
demência. Em contraste, lesões não relacionadas a fraturas, incluindo lesão cerebral traumática, aumentaram significativamente
para pessoas com e sem demência.
O estudo conclui que as taxas de hospitalização por fratura e por
não fratura relacionadas a queda para pessoas com demência permanecem maiores do que para aqueles sem demência. Contudo, as
taxas de hospitalização por fratura relacionadas a quedas diminuíram
para pessoas com demência, enquanto não houve uma diminuição
correspondente em pessoas sem demência.
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queM faz :: Proﬁssionais que fazem a diferença no envelhecimento

Fotos: arquivo pessoal

A

Juliana Mendes
caRRaRa
Graduada em comunicação social,
com ênfase em publicidade e propaganda pela Faculdade Oswaldo
Cruz; gerente de produtos – Diretoria da Unidade de Negócios
B2C da Libbs

Rachel Vainzoff Katz
Graduada em fisioterapia pela
Universidade Bandeirante de São
Paulo; pós-graduação em reabilitação gerontogeriátrica pela Faculdade de Medicina do ABC e em fisioterapia neurológica pelo Centro
Universitário das Faculdades Me tropolitanas Unidas; gestão para
entidades da sociedade civil pelo
Instituto de Gestão Social

tuo há 12 anos na indústria farmacêutica, oito dos quais na Libbs. Aqui consegui realizar o sonho de me tornar
gerente de produtos da linha neurológica,
mas não posso deixar de mencionar que tenho orgulho de ter sido antes propagandista,
pois foi muito importante para meu aprendi zado e desenvolvimento.
Trabalhar com medicamentos para Alzhei mer foi um grande presente. E o mais gra tiﬁcante da minha proﬁssão é poder contribuir
de alguma forma para que as pessoas envolvidas tenham mais qualidade de vida. Meus colegas costumam dizer que eu estou me tornando “especialista em velhinhos” — e acho
que é verdade! Me envolvi tanto com essa
causa que faço questão de acompanhar de
perto a rotina: ida à casa de pacientes, participação em pesquisas, conversas com diversos
especialistas, reuniões da ABRAZ, palestra
para cuidadores, eventos sobre tendências e
mudanças de hábitos dos idosos, etc.
E não sou a única engajada nessa causa.
Nossa equipe é extremamente comprometi-

da, criativa e sensível. Muito além da preocupação com os resultados, há pessoas no
Brasil inteiro buscando formas de ajudar familiares e cuidadores. Recebo diariamente
relatos da equipe, contando que eles auxiliaram médicos na organização de eventos,
apoiaram palestras para cuidadores, realizaram sonhos de idosos. Houve até festa de
aniversário para uma senhora com Alzheimer, na qual um gerente levou toda a sua
equipe para participar – uma experiência
única e inesquecível para muitos. Somos um
time unido. Procuro sempre ouvir e, quando
possível, adotar as sugestões feitas por eles.
Para concluir, gostaria de deixar a mensagem de que, quando encaramos o Alzheimer com bom humor e leveza, tudo se torna
mais fácil. Foi com esse pensamento que
apoiamos o projeto de Fernando Aguzzoli,
neto da Vovó Nilva: o canal Convivendo com o
Alzheimer, que já está no ar noYouTube — uma
fonte de informação que traz quinzenalmente
dicas de especialistas de diversas áreas. Não
podemos focar na doença, mas na vida!

S

pessoa e profissional.
Atuo na gerência do primeiro centro-dia
público de São Paulo. Esse serviço foi uma
grande conquista para os idosos da região
central, a partir de uma reivindicação do
Movimento dos Idosos até a sua efetiva implantação.
Tenho a honra de participar também da
Rede de Proteção e Defesa e da Pessoa Idosa
(RPDI), que se caracteriza como espaço coletivo para debate e construção de propostas
no que se refere a políticas públicas e sua relação com a questão do envelhecimento populacional, onde aprendo, discuto e conheço
idosos ativos, politizados e conscientes do
nosso papel na sociedade.
Que possamos ser tocados e motivados
por um envelhecimento saudável e digno a
todos. Agradeço por fazer parte dessas histórias e poder aprender cada dia mais. Que o
pouco de cada um seja transformador.

ou judia, e na minha cultura aprendi a
respeitar o próximo assim como a mim
mesma, que os idosos com sua sabedoria sempre têm algo a nos ensinar e que fazer
boas ações devem estar no nosso dia a dia.
Minha família sempre me apoiou e me orientou. Sigo casada e trazendo esses ensinamentos aos meus filhos.
Sou formada em fisioterapia e minha
paixão eram as crianças. Um dia uma amiga
me convidou para substituí-la em ginástica
para a terceira idade. Lembro de ter pensado,
na época, “Como assim? Idoso faz ginástica?”.
Comecei com atividades preventivas, fui
me aperfeiçoando profissionalmente e me
encontrei no envelhecimento. Trabalho nessa
área em tempo integral. Já passei por diferen tes atendimentos, mas hoje estou voltada à
assistência social, sentindo-me realizada e
acreditando poder fazer a diferença na sociedade. Com essa troca rica de experiências
e histórias de vida, vejo como cresci como
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MáRcia taVaRes
Pesquisadora, escritora e empreendedora. Mestre e doutoranda
em engenharia de produção pela
COPPE/UFRJ, é autora do livro
Trabalho e Longevidade, palestrante, curadora e co-organizadora TEDx, especialista em gestão do conhecimento e inteligência empresarial também pela
COPPE/UFRJ

temática do envelhecimento populacional se instalou na minha vida em
2010, como assunto do projeto final do
MBA em gestão do conhecimento e inteligência
empresarial, que desenvolvi na COPPE/UFRJ.
Lembro que, naquela época, eu trabalhava como
analista sênior em uma consultoria de gestão
para grandes empresas, o que parecia promissor
para a minha carreira a curto prazo. O que
ninguém imaginava é que no ano seguinte eu
tomaria uma decisão que mudaria tudo.
Em 2011, pouco depois de assistir ao
TEDxRio, eu deixei o emprego formal para mergulhar no universo investigativo do mestrado
em engenharia de produção, também na
COPPE/UFRJ. Fiz essa manobra na minha carreira porque buscava um trabalho que realmente tivesse impacto social. Daí para o engajamento em diversos projetos focados em
longevidade foi questão de pouquíssimo

Ale Anselmi

S

MaRília BeRzins
Assistente social, funcionária
pública municipal aposentada
desde 2012 da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura
Municipal de São Paulo; professora, consultora em gerontologia; mestre em gerontologia social; doutora em saúde pública;
e presidente do OLHE — Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento

empre digo que o envelhecimento foi
quem se encontrou comigo. Trabalhava
em 1997 no Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de São Paulo
quando fui transferida em razão da mudança do
Sistema Único de Saúde para o serviço de cooperativas (PAS). Naquela época, realizava minhas atividades proﬁssionais no Setor de Vistoria Zoosanitária e acompanhava os veterinários
em visitas que tinham sido denunciadas pelos
vizinhos de casas que possuíam um grande nú mero de animais (mais de 20 cães e gatos). Me
deparei com uma realidade desconhecida: a absoluta maioria dos cidadãos denunciados pelos
seus vizinhos eram pessoas idosas. Naquela
época, eu pensava que já tinha visto de tudo na
minha prática proﬁssional. Fui em busca de co nhecimentos na PUC/SP, que estava oferecendo o curso de mestrado em gerontologia.
Fui entrevistada pela ilustre professora Suzana
Medeiros, que me desaﬁou a transformar minha prática em objeto de pesquisa. Três anos
depois, fui titulada pela PUC como mestre em
gerontologia social com o tema da dissertação

tempo. Com uma visão multidisciplinar que
reúne perspectivas da gestão, da inovação, da
produção, do design e da tecnologia, quando
me dei conta estava trabalhando com pessoas
incrivelmente inspiradoras da área, fazendo o
doutorado, publicando o livro Trabalho e Longevidade – como o novo regime demográfico vai
mudar a gestão de pessoas e a organização do trabalho, falando sobre os desafios do envelhecimento da população em um TEDxLaçador,
e enveredando pelas estradas do empreendedorismo, mais especificamente, idealizando e
implementando projetos inovadores de gestão
da idade da força de trabalho nas organizações.
O que eu posso dizer é que há algo de incrível em levantar da cama todos os dias pensando no que eu vou fazer, com os recursos
que tenho nas minhas mãos, para impactar
positivamente a vida das pessoas à medida
que envelhecemos.

“Velhos, cães e gatos: interpretação de uma relação”.
De lá para cá, muita coisa aconteceu na
minha vida proﬁssional. A velhice tomou conta do meu ser em todos os sentidos. Eu tenho
uma trilha sonora que resume a minha relação
com a velhice no aspecto proﬁssional, “demorei muito para te encontrar, agora quero só
você” (Fábio Júnior). Tenho trabalhado no
campo da gerontologia e também sou uma
militante na causa. Sou presidente do OLHE –
Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, uma organização social que
acredita que o futuro do Brasil é a velhice. Na
ONG, sou responsável pelo curso de formação
de cuidadores de idosos. Já formamos mais de
900 cuidadoras. Além do trabalho no OLHE,
sou professora em alguns cursos de pós-graduação em gerontologia e ainda dou consultoria para empresas na área da velhice. Participo
ativamente nas questões da velhice e envelhecimento, especialmente na criação da proﬁssão
do cuidador de idosos e na defesa dos direitos
das pessoas idosas na temática da violência.
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especiaL

OLHANDO PARA O

FUTURO
Volta e meia as iniciativas da Holanda voltadas para o envelhecimento da população
fazem manchete. A equipe da revista Aptare foi até lá para conferir algumas delas

Por Lilian Liang

A

Holanda faz bonito no cenário internacional quando o assunto é envelhecimento. Hoje, 24,5% da população holandesa tem mais de 60 anos, e esperase que esse índice chegue a 33,2% em 2050 – mais
de um terço da população. Segundo o Global Age Watch Index
2015, um relatório organizado pela ONG Help Age, o país é o
sexto colocado no ranking em termos de qualidade de envelhecimento. O Brasil ocupa a 56a posição.
Alguns números justificam essa boa colocação. Um deles é
a expectativa de vida aos 60 anos: na Holanda, a pessoa que
assopra as velinhas no seu 60 o aniversário pode esperar viver
mais 24 anos – quase um quarto de século! –, sendo 17,8 em
boas condições de saúde. Esses índices só são possíveis graças
a uma política nacional para o envelhecimento e um programa
de aposentadoria que cobre 100% da população.
O relatório analisa outros fatores que contribuem para um
bom envelhecimento no país. Entre eles, vale destacar a
questão da empregabilidade: 60,1% da população entre 55 e
64 anos está empregada. Esse marcador mede o acesso de pessoas mais velhas ao mercado de trabalho e sua habilidade de
complementar a aposentadoria com salário, bem como o
acesso a redes relacionadas ao trabalho. Outros indicadores
que merecem atenção são aqueles relacionados às relações sociais: 91% das pessoas com mais de 50 anos têm parentes ou

amigos com quem contar num momento de dificuldade; 76%
se sentem seguros caminhando à noite na cidade ou onde residem; 95% estão satisfeitos com a liberdade de escolha em suas
vidas; e 61% estão satisfeitos com o sistema de transporte
público. E, no quesito saúde, 98,6% sentem que a vida tem sentido, um indicador de bem-estar.
Trata-se, portanto, de um país que vem gerenciando bem o
envelhecimento da população. Ao andar por Amsterdã, é fácil
perceber como os idosos continuam inseridos na sociedade.
Eles estão em todos os lugares: nos ônibus, nos mercados, nos
museus, em suas bicicletas. O país tem hoje 17 milhões de
habitantes, dos quais 2,5 milhões têm mais de 65 anos. Desses,
80% vivem de maneira independente – um número impressionante, conseguido graças a investimentos nas mais diversas
áreas, tais como saúde e tecnologia.
Esse sucesso não vem por acaso. Ele é resultado de uma estratégia bem coordenada de parcerias e colaborações entre go verno, academia e iniciativa privada, que veem nas iniciativas
para o envelhecimento uma forma eficiente de assegurar o
bem-estar e a dignidade de uma população que só vai fazer
crescer. O denominador comum entre todas as ações voltadas
para o envelhecimento e a longevidade é o diálogo entre diferentes setores, que se reuniram ao redor de uma causa comum.
Conheça a seguir algumas das iniciativas.
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Olá, eu sou Alice!
[**atenção: contém spoilers**]

dústria criativa e a academia com foco em propostas socialmente
relevantes. “Foi aí que os robôs entraram. Pensei: há uma plataforma em que é possível unir todos esses componentes e que
vai permitir que as pessoas entendam o que estamos fazendo.
Essa plataforma é o humano artificial”, explica Hoorn.
Embora os laboratórios de robótica já existam há muito
tempo na Holanda, o laboratório de Hoorn foi um dos
primeiros no país a se dedicar a robôs sociais. Segundo ele,
hoje há outras instituições dedicadas ao desenvolvimento
desse tipo de tecnologia, o que mostra uma ascensão no interesse em pesquisas nessa área. Mesmo assim, o caminho até
chegar a Alice não foi fácil, sobretudo pelo aspecto técnico: encontrar profissionais que conseguissem programar naquele
nível de complexidade e integrar mecanismos muitas vezes incompatíveis entre si foram os principais desafios encontrados.
O modelo a que chegaram, no entanto, foi suficiente para
gerar resultados surpreendentes, em especial no aspecto psicológico: um dos pontos mais marcantes do documentário é a
evolução do relacionamento entre as idosas e Alice. “Nós quase
caímos da cadeira, porque não esperávamos que a conexão
Debora Alves

A

grande estrela do nosso primeiro dia em Amsterdã
chegou para a entrevista dentro de uma mochila.
Olhos verdes, pele corada, cabelos pretos e medindo
pouco mais de meio metro, Alice é uma robô social,
também chamada de caredroid (androide cuidador) ou carebot
(robô cuidador). O responsável pela pequena boneca é o professor Johan Hoorn, investigador principal do projeto que a
gerou, da Free University em Amsterdã.
Alice é a protagonista do documentário Alice Cares (um trocadilho entre Alice Cuida e Alice se Importa), dirigido por
Sander Burger, a que assisti no início do ano graças a uma recomendação da psicóloga e gerontológa Isabella Quadros. O
filme, de 75 minutos, mostra o projeto piloto em que Alice convive com três idosas viúvas – Martha Remkes, Carolien
Schellekens-Blanke e Jo Van Wittmarschen –, acompanhando
a evolução de seu relacionamento. À medida que o filme se desenrola, o estranhamento inicial vai dando espaço para uma
amizade improvável entre a robô e as idosas: Alice bate-papo,
vê álbuns de fotografias, assiste jogos de futebol e acompanha
suas amigas humanas ao café no centro de convivência. No
final do filme, todos já estão apegados à boneca.
Segundo Hoorn, a ideia de Alice – que já veio de fábrica
com esse nome, com o nome completo de Alice R-50 – nasceu
muito longe dos laboratórios de robótica. “Tudo começou lá
atrás, quando fizemos estudos de literatura e teatro, analisando
personagens que não existem. Um ator representando um personagem não está mostrando emoções. Ele está fingindo aquelas emoções. E as pessoas se apegam àquele personagem, embora ele não exista. Portanto, essa foi a primeira pergunta a que
tentamos responder: como as pessoas podem se apegar a algo
que não existe, a uma pessoa que não é real?”, indaga.
Ao estudar essa premissa, a equipe de Hoorn chegou a um
modelo psicológico de envolvimento com “outros não existentes”. O modelo funcionou tão bem que Hoorn e sua equipe
tentaram aplicá-lo no universo dos computadores. O grau de abstração para entender o projeto, no entanto, atingiu um nível tão
complexo que era difícil explicar seu funcionamento até para a
própria universidade. Felizmente, isso aconteceu num momento
de grande incentivo governamental a colaborações entre a in-

O pesquisador Johan Hoorn e a robô social Alice
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fosse tão forte”, conta o pesquisador. Hoorn se lembra que, depois da estreia do filme, um adolescente de 14 anos o abordou.
Era o neto de uma das idosas retratadas no documentário. Sua
avó era cantora, mas nunca havia cantado para ele. No filme,
para sua surpresa, a avó canta para Alice.
Robôs cuidadores não são novidade. Há projetos no mundo
todo de robôs desenvolvidos para ajudar nas tarefas práticas, tais
como levantar o idoso da cama, lembrar o horário dos remédios
e até para motivar o idoso a fazer exercícios. Robôs de companhia, por outro lado, são uma proposta mais recente e que, a se
considerar pelo filme, vem ao encontro de uma lacuna importante no envelhecimento: a da solidão na terceira idade.
Hoorn cita um episódio do documentário para explicar por
que robôs sociais funcionam tão bem. Uma das idosas, decidida
a ser mais proativa em relação ao seu próprio isolamento, resolve
escrever cartões de Natal para todos no seu prédio. No filme, ela
aparece discutindo com Alice sobre os CEPs das cartas. “Sabe
quantas respostas ela recebeu de volta? Zero”, revela Hoorn. “Um
robô certamente responderia, e de maneira bastante educada.”
Para ele, esse caso mostra quão pouco humano é o cuidado
com idosos atualmente. “Estamos convencidos de que o
cuidado humano não é necessariamente o melhor cuidado”,
explica. “Ele pode ser o melhor cuidado, mas frequentemente
não o é. Essa constatação é resultado de pesquisas. Nesses momentos, o robô tem um desempenho melhor e, com o filme,
conseguimos mostrar isso na visão do paciente. Apenas os humanos que são muito bons no que fazem têm um melhor desempenho que robôs.”
Além de toda a tecnologia por trás de Alice, incluindo inteligência artificial, a embalagem escolhida para ela ajuda na
aceitação entre os usuários. Seu tamanho, mais próximo de
uma boneca do que de uma pessoa real, não assusta. Suas
feições são suaves e sua pele é feita de uma mistura de látex
com borracha, que é macia e flexível, permitindo que Alice reproduza algumas expressões faciais. Se ela estiver ligada o material se aquece, dando a sensação de pele de verdade. Seu
corpo é feito de plástico e seus componentes internos são uma
mistura de plástico e metal. “Mas vale lembrar que Alice é um
computador normal, com uma embalagem muito bonita. É
apenas uma interface”, ressalta Hoorn.
Competição
Apesar do sucesso de Alice com os idosos, a aceitação não
é tão simples entre cuidadores. Muitos encaram o robô como
um concorrente que vai tirar seu emprego. “Esses cuidadores

ainda não se deram conta de que eles vão precisar repensar seu
trabalho. O robô é apenas mais uma ferramenta, mas com a
qual as pessoas fazem amizade”, esclarece Hoorn. “A ideia de
que os robôs tomarão o controle e tirarão o emprego das pessoas simplesmente não é verdade.”
Um robô como Alice custa em torno de 18 mil euros, portanto ainda de difícil acesso, mesmo para instituições. É inegável, no entanto, que o futuro do cuidado de idosos certamente inclui robôs, tanto sociais quanto cuidadores. Hoorn enfatiza que eles não serão a solução de cuidado, mas farão parte
de um arsenal de alternativas. “Eles conseguem nos apoiar em
muitos aspectos sobre os quais nunca pensamos, portanto precisamos renegociar como vivemos juntos. Trata-se de um movimento social e os robôs são parte da solução. Precisamos pensar em como usá-los”, convida.
Apesar dos resultados e dos elogios que colheu com o projeto, Hoorn não conseguiu mais financiamento para dar continuidade ao projeto. Alice ficou operacional por dois anos,
mas foi aposentada por falta de recursos, o que impediu melhorias e reparos. A última cena do documentário remete a
isso: depois de todo o trabalho com as idosas, ela é guardada
num armário escuro.
Segundo o pesquisador, há uma grande hesitação da indústria em investir no produto, pois não se trata de algo que pode
ser produzido em larga escala. “Eles dizem que veem o potencial, mas a distância para o mercado é muito grande. Sabemos
que ainda temos um longo caminho a percorrer em termos de
tecnologia. Por outro lado, há um mercado mundial disponível
atualmente. Quem chegar primeiro em países como China,
Japão e Brasil certamente fará muito dinheiro”, diz.
Hoorn acredita que o futuro dos caredroids está na cooperação. Por isso, ele lançou o Social Robotics Pop-up Lab
(ROBOpop – www.robopop.nl), uma fundação independente,
que possibilita que instituições e companhias colaborem com
pequenas e médias empresas, artistas e o público em geral para
estudar robôs sociais – desenvolver, discutir, testar “e se divertir”. O objetivo do ROBOpop é fazer com que o tema seja discutido pelo maior número de pessoas possível e que daí nasçam
colaborações e parcerias. “Se cooperarmos e trouxermos todos
à mesa, poderemos chegar ao caredroid definitivo”, diz.
“Se eu vou usar um robô social quando ficar idoso? Bem,
depende da necessidade. Acho que eles são úteis em caso de
idosos socialmente isolados. Mas como eu sei como eles funcionam, eu provavelmente iria apontar as coisas que poderiam
ser melhoradas nele e redesenharia o robô”, brinca.
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Imagens: divulgação

A mesa encantada

F

oi um amigo mineiro fluente em holandês que encontrou a tradução precisa para a expressão “Tovertafel”:
“Mesa Encantada”. No inglês, ela foi chamada de
“Magic Table”, mas seus próprios criadores admitem
que essa expressão não transmite a mesma força ou sutileza que
o equivalente na língua original.
Tovertafel é o resultado do doutorado da engenheira em
desenho industrial Hester Le Riche, que se propôs a analisar
como a tecnologia de jogos poderia ajudar idosos com demência grave a se tornar ativos novamente. A partir de um consórcio com empresas e instituições, Hester reuniu uma equipe
qualificada para trabalhar no protótipo que seria seu projeto
final: um game projetado na mesa, que tiraria os idosos com
demência grave da apatia, gerando neles uma reação. O objetivo era estimular sua atenção e seus movimentos.
Foram quatro anos de trabalho árduo, com um time formado por profissionais das mais diversas áreas. Entre eles estava Sjoerd Wennekes, da empresa de games Monobanda, responsável pela parte técnica do projeto. Ao final dos testes, eles
conseguiram finalmente chegar numa versão piloto. “O protótipo era composto apenas de um pequeno projetor e um computador, com muita fita adesiva, tudo muito cru. Porém,
quando testamos o game numa ILPI, obtivemos reações incríveis”, conta o especialista.
Finalizado o projeto, tanto Hester quanto Wennekes
acharam que seria um desperdício não melhorar o protótipo
para transformá-lo num produto. “Seria uma pena que aquele
trabalho se tornasse apenas uma publicação na biblioteca, juntando poeira”, afirma. Da vontade de empreender e de fazer algo
que melhorasse a qualidade de vida de idosos com demência,
nasceu a empresa Active Cues, responsável pela Tovertafel.
A Mesa Encantada funciona de forma simples: uma unidade composta de computador e projetor presa ao teto projeta
o game numa mesa, e um sensor de movimentos permite que
o idoso interaja com as imagens sendo projetadas.
“As pessoas com um grau avançado de demência perderam
a habilidade de se ativar. Elas precisam constantemente de alguém para ativá-los, senão eles ficam apáticos. Mantê-los ativos
é uma prioridade nas ILPIs, mas nem sempre as pessoas
saudáveis – enfermeiros, familiares ou voluntários – con-

As imagens projetadas pela Tovertafel são relacionadas a temas
da natureza, como ﬂores e animais, já que a memória para eles
continua intacta

Le Riche (à esq.), criadora da Tovertafel, brinca com a mesa mágica
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seguem dar conta de todos”, diz Wennekes. “Com Tovertafel,
essa ativação não está com as pessoas saudáveis, mas com a
mesa. É ela quem toma a iniciativa. Não é um jogo de ganhar
ou perder, mas de interação.”
Um dos jogos mais populares é o das folhas. O idoso pode
movê-las, juntá-las ou espalhá-las. No meio das folhas estão
escondidas joaninhas, que correm para outras folhas ao serem
descobertas. Há também o jogo das borboletas, em que elas
voam caso sejam tocadas. No jogo dos peixes, os animais
nadam mais rápido caso tentem pegá-los.
Essas pequenas interações podem parecer pouco, mas,
para idosos que mal se movem ou falam, algo que os tire da
apatia tem um valor imenso. Ao tentar mover as folhas por
cinco minutos, o idoso já está se exercitando e isso tem um
impacto em sua saúde. “Depois dos jogos observamos que
eles estão mais felizes e animados, mais sociais e menos deprimidos”, conta Wennekes. “Isto é o mais importante: essas
pessoas têm no máximo dois anos de vida e queremos que
elas aproveitem esse tempo ao máximo.”
Os jogos geralmente giram ao redor de temas relacionados à natureza, que são ideias que os idosos ainda conseguem entender. Com a perda de memória, objetos como
carro e foguete, por exemplo, deixam de ter sentido. A
memória mais antiga, no entanto, continua preservada,
razão pela qual os jogos com flores, folhas, peixes e borboletas fazem tanto sucesso entre os idosos. “Também temos
parcerias com ILPIs que nos ajudam com ideias para novos
jogos. Há um constante diálogo entre nossa equipe técnica
e os profissionais que trabalham com idosos para chegar nos
melhores modelos. As novas versões vão sendo testadas até
chegarmos no jogo final. Também melhoramos jogos existentes com a ajuda deles”, conta.
Mercado mundial
A Active Cues começou no início de 2015 e já vendeu 500
Tovertafels para instituições na Holanda. Eles também têm
representantes na Bélgica e na Inglaterra e estão estudando
pilotos na Dinamarca e na Alemanha. Ainda não há previsão
de vendas para o Brasil. “Queremos trabalhar com empreendedores locais, que serão nossos franqueados. Não tem sentido abrirmos um escritório no Brasil, por exemplo, se
podemos trabalhar com companhias locais que falam a língua
e conhecem a cultura”, explica Wennekes. “Queremos expandir, mas é preciso cautela.”
Para países em desenvolvimento, a equipe da Active Cues

vem se debruçando sobre um novo conceito de hardware: um
modelo míni, que pode ser usado em casa e certamente custaria mais barato. “Seria interessante se o idoso pudesse usar
ainda numa fase inicial da demência. Assim, quando ele fosse
para uma ILPI já estaria familiarizado com o jogo, o que pode
ser muito benéfico”, diz Hester. “Mas ainda não existe um projetor tão pequeno com um preço acessível, então ainda temos
alguns desafios pela frente.”
Um kit do Tovertafel é composto de uma unidade com computador e projetor e quatro suportes. O valor é de 5.500 euros,
sem impostos, e inclui a instalação e o treinamento da equipe
para manejo do equipamento. Quem compra a Mesa Encantada também tem à disposição um buddy system: são adolescentes contratados da Active Cues que moram nas imediações
da ILPI, que visitam a instituição uma vez por semana para dar
aulas sobre o equipamento e preparar os funcionários. “Tudo
isso para garantir que o aparelho seja usado, pois seria um desperdício se ele ficasse lá parado porque as enfermeiras já têm
tanto para fazer que não conseguem incluir mais um item na
sua rotina”, diz Wennekes.
Os aparelhos vendidos na Europa já vêm rendendo boas
histórias. No Reino Unido, uma senhora que não emitia nenhum
som havia dois anos não apenas começou a falar, mas a cantar
depois da interação com o Tovertafel. “A equipe da ILPI, chorando,
não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo”, conta
Hester. O próprio nome Tovertafel veio da reação de um idoso
que também falava apenas uma ou duas palavras por dia. Depois
de uma hora observando as projeções na mesa, ele balbuciou,
completamente espantado: “Esta é uma mesa encantada, essa é
uma mesa encantada”. “Mas ele falava muito baixinho e eu só consegui ouvir porque estava bem ao lado dele”, lembra Hester.
Além das boas histórias, a Tovertafel também vem gerando
bons resultados. Ainda durante o piloto – que envolveu seis
pessoas e foi conduzido por uma semana e em três momentos
de medição ao dia – já foi possível perceber uma grande me lhora nos níveis de atividade física entre os idosos. Agora com
o projeto consolidado, novas pesquisas vêm sendo feitas, com
resultados promissores.
Hester não imaginava que a Tovertafel seria um produto
tão bem-sucedido. “Mas eu estava muito certa do conceito. Passei muito tempo pensando em possíveis furos no modelo, falhas que poderiam ocorrer, até que um dia percebi que estava
tudo certo. Pensei: ‘Não sei se as ILPIs vão entender o produto
ou se vão querer ou poder pagar por ele. Mas, se isso acontecer,
tenho certeza de que vai fazer a diferença’”, relata.
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Investindo em educação e pesquisa
Para Marieke, o investimento na educação de profissionais
para o envelhecimento é fundamental para que o país esteja
ainda mais preparado para o crescimento da população 65+
– isso inclui mudanças nos currículos das faculdades de medicina. “Se você perguntar aos alunos do primeiro ano do
curso de medicina quantos gostariam de trabalhar com crianças, 60% da turma levantará a mão, especialmente as mulheres. Se perguntarmos quem gostaria de trabalhar com
idosos, veremos uma ou duas mãos levantadas. A geriatria é
muito pouco popular na Holanda”, conta. Segundo ela, a razão
para isso é a imagem que se tem do idoso: geralmente o que
vem à mente é o idoso fragilizado e vulnerável. “O que eles esquecem, no entanto, é que a maioria dos pacientes de um cardiologista ou de um neurologista, por exemplo, é feita de pessoas com mais de 50 anos, que começam a apresentar doenças
relacionadas ao envelhecimento. Além disso, há idosos com
muita vitalidade, que fazem esportes e têm vidas saudáveis.
É uma questão de conscientização.”
Lilian Liang

A

Leyden Academy on Vitality and Aging, na cidade
de Leiden, é um dos principais centros de pesquisa e
educação em envelhecimento e vitalidade na Holanda. Criada em 2008, vem crescendo em influência e
já é referência no país quando o assunto é longevidade. “A Leyden
Academy foi criada para mudar as imagens erradas que se têm
do envelhecimento através de pesquisa e educação”, explica
Marieke van der Waal, diretora da instituição.
A pesquisa é um dos pilares mais importantes da Leyden
Academy. A produção é prolífica, com publicações em periódicos de áreas que vão da medicina às ciências sociais. Um dos
braços principais da área de pesquisa são os projetos de prova
de princípio, para teste de teorias. Atualmente, um dos projetos
está sendo desenvolvido em escolas – afinal, a longevidade
começa ainda na infância –, em que alunos têm à disposição
carteiras altas e carteiras baixas. Elas podem ficar de pé ou sentadas durante as atividades. “Há estudos que mostram que ficar
de pé não apenas ajuda na concentração como traz benefícios
para o corpo, porque você usa os músculos e fortalece os ossos.
O objetivo é registrar a mudança na condição física e o estado
cognitivo das crianças antes e depois do experimento”, explica
Marieke, que tem uma carteira alta em sua sala. “Se funcionar,
podemos promover isso em outras escolas, para que eles invistam nessas carteiras também.”
A instituição também investe pesado na educação. Um dos
programas mais populares é o mestrado internacional em vitalidade e envelhecimento, oferecido em parceria com a Universidade de Leiden e voltado para jovens estudantes da área da
saúde interessados em saber mais sobre o tema. Outro destaque
no currículo é um curso para diretores e gerentes de organizações
voltadas para idosos. “Acreditamos que essas organizações também precisam de inovação. Muitas vezes os profissionais têm
formação em finanças mas sabem muito pouco sobre envelhecimento. O que fazemos aqui é ensinar sobre esse fenômeno e
todas as questões relacionadas a ele, com temas que variam de
multimorbidade a funcionamento do sistema de saúde”, conta
Marieke. “Tentamos conscientizar e passar conhecimento, para
que eles possam implementar melhoras em suas organizações.
E estamos sendo bem-sucedidos, porque muitas instituições têm
mandado novos alunos para passar por uma ‘lavagem cerebral’
sobre o novo conhecimento, o novo status quo.”

Marieke van der Waal, diretora da Leyden Academy
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Políticas públicas
Marieke faz questão de enfatizar o caráter neutro da entidade. A Leyden Academy é parcialmente mantida pela Fundação Aegon, vinculada ao Grupo Aegon de seguros, mas a diretora ressalta que isso não altera em nada a forma como a instituição é administrada ou o tipo de pesquisa realizada. Para
ela, trata-se de uma parceria de conhecimento para questões
comuns, como a mudança do curso de vida.
“Com o aumento da idade da aposentadoria, temos que
repensar o nosso curso de vida. Trabalharemos por mais
tempo, portanto será cada vez mais comum tirar um sabático
aos 40 anos para viajar, ou para voltar à universidade ou cuidar
dos filhos. Mas para isso é preciso que a pessoa tenha dinheiro.
Nós não temos conhecimento sobre isso, mas a Aegon tem.
Nós temos o conhecimento da longevidade”, diz. “O conhecimento de diferentes órgãos pode ser muito útil, mas nós sempre ficamos neutros.”
Essa neutralidade se aplica também ao âmbito político. Segundo a diretora, a influência em políticas públicas se dá muito
mais por meio de pesquisas e trabalhos desenvolvidos na ins tituição do que por pessoas ativamente fazendo lobby pela
causa do envelhecimento no Parlamento. “Nós falamos muito
com a mídia, disseminando o conhecimento produzido aqui,
e isso acaba chegando ao Parlamento”, explica.
Não raro os profissionais da Leyden Academy são chamados para reuniões no Parlamento para discussões sobre o
envelhecimento ou para acompanhar comitivas governamen-

tais em viagens internacionais em que o tema é parte da
pauta. “Nós somos neutros, não temos interesse em direcionar a política na Holanda para um lado ou outro. Tudo o
que dizemos é apoiado em resultados científicos. Queremos
ajudar a sociedade com nossas considerações acerca do envelhecimento”, diz Marieke.
A especialista em saúde pública enfatiza que a conscientização sobre a população idosa passa também pelo cuidado com os
termos usados. Envelhecimento bem-sucedido, por exemplo, é
uma expressão que se evita usar por causa da imagem que ela
evoca. “Se observamos os idosos se exercitando em Copacabana,
podemos dizer que eles têm um envelhecimento bem-sucedido.
Mas um idoso que se dedica ao voluntariado, por exemplo, pode
ter um envelhecimento igualmente ou até mais bem-sucedido,
mas ninguém vê, porque muitas vezes se associa esse sucesso à
imagem corporal”, elabora. “Da mesma maneira, a mídia passa
a ideia de que o idoso que envelhece bem é aquele que tem
muito dinheiro e se aposenta na Tailândia. Na verdade, os sonhos são muito menores. Os idosos querem ver os filhos e netos,
trabalhar no jardim, ser voluntários nos hospitais. Eles querem
ser ativos e contribuir para a sociedade.”
Ela acredita que a longevidade trará muitas mudanças no
futuro próximo. “Em breve, o desafio não será mais como
chegar aos 200 anos, mas como viver uma boa vida. Talvez as
crianças nascidas hoje vivam até 120 anos, mas precisamos refletir sobre nosso curso de vida: como viver bem, de maneira
saudável e produtiva”, conclui.

Uma conversa sobre o Projeto IDEAL

C

oncluído este ano, o projeto IDEAL (do inglês Integrated research on Developmental determinants of
Aging and Longevity) foi um dos estudos mais
abrangentes e multidisciplinares sobre o envelhe cimento realizado na Holanda. Sob coordenação de Eline Slagboom, professora do departamento de epidemiologia molecular do Leiden University Medical Center, na cidade de Leiden,
o projeto envolveu 16 institutos de oito países, com profissio nais das áreas de biologia do desenvolvimento, gerontologia,
geriatria, genética, epidemiologia, bioinformática, epigenética,
ciência translacional e matemática.

O projeto IDEAL teve uma duração de cinco anos, período
em que foram publicados inúmeros papers e foram estabelecidas colaborações entre os diversos grupos envolvidos, muitas
das quais ainda permanecem mesmo após o término do projeto.
Confira a seguir a entrevista completa.
aptare – para começar: o que faz o departamento de epidemiologia molecular?
eline – A epidemiologia é, por natureza, uma área em que o ob-

jetivo é predizer o risco de alguém para uma doença. A epidemiologia molecular usa dados moleculares para fazê-lo. No caso
do colesterol, por exemplo, antes medíamos apenas um tipo de
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aptare – De que maneira o envelhecimento se encaixa na proposta do departamento?
eline – Temos focado bastante no conceito de envelhecimento

saudável, com um particular interesse em saber como o
processo acontece em diferentes indivíduos depois dos 50,
porque as pessoas são muito diferentes: algumas têm um perfil
enorme de envelhecimento saudável; outras apresentam aos
60 anos uma idade biológica de 80.
Em uma de nossas pesquisas coletamos dados de várias
famílias em que as pessoas passavam dos 100 anos. Aos 90
eles ainda eram completamente saudáveis e independentes.
Mas o injusto na vida é que existe também o outro lado da distribuição das pessoas na sociedade: muita gente tem inúmeros
problemas relacionados ao envelhecimento aos 60 anos. Você
ficaria surpresa ao ver quão bem as pessoas podem envelhecer,
mas ficaria igualmente surpresa com o número de pessoas que
envelhecem mal. Portanto, queremos ser capazes de avaliar
quão saudavelmente os indivíduos estão envelhecendo e qual
sua idade biológica. Posso ter 60 anos, mas será que biologicamente tenho 70 anos ou 50? Se tenho 50 anos, isso significa
que devo ser tratada no hospital como alguém de 50 anos: me
opere, me dê uma chance, porque eu tenho uma vida inteira
pela frente. Mas suponha que eu estou biologicamente exaurida, tenho 60 anos mas saúde biológica de 75, será que devo
ser submetida a todas as cirurgias? Será que eu resistiria a
todas elas? Será que vou ficar com sarcopenia se não me mover
por uma semana? Há uma forma de medir minhas moléculas
para saber minha idade biológica?
Este então é um dos focos da nossa pesquisa: queremos
aplicar esse conceito de idade biológica no hospital, para que,
entre outras coisas, o médico também pense nisso antes de recomendar uma cirurgia. Outra informação que queremos é
saber se as medicações funcionam para pessoas idosas biologicamente, já que as medicações nunca são testadas em idosos,
apenas em jovens. Pode-se esperar que o medicamento ajude
uma pessoa de 70 anos, mas que graças ao envelhecimento
saudável tem constituição de 50. Já se ela tiver a saúde bioló gica de uma pessoa de 80 anos, ela provavelmente não vai responder bem, mas nós não temos como tratá-la de outra

maneira. A idade biológica deve ser sempre considerada, seja
no hospital, seja em estratégias de estilo de vida.
aptare – Fale sobre o projeto iDeaL.
eline – O projeto IDEAL acabou de terminar. É um projeto eu-

ropeu, em que a pesquisa animal e a pesquisa humana se uniram para descobrir em que momento ainda é possível mudar
o estilo de vida, que fatores determinam se você é alguém com
envelhecimento saudável ou não e, em caso negativo, se é possível mudar se for feito algo na meia-idade. Ele começou em
2011 e terminou este ano oficialmente.
O tópico real do projeto era “Qual a conexão entre eventos
no começo da vida e numa fase mais tardia da vida?”. Parte da
pesquisa dizia respeito ao que pode acontecer no desenvolvimento que afeta a vida numa fase mais tardia da vida e através
de quais moléculas é possível ver isso. Por exemplo, havia uma
linha de evidência em que ratos foram submetidos às mesmas
condições que pessoas afetadas pelo vírus zika, como infecção
ainda no útero. Quando os ratos nasciam, era possível investigar o que acontecia nas moléculas do cérebro, do fígado, da
gordura. Depois os animais envelheciam e os pesquisadores
puderam observaram que sim, infecções no começo da vida
afetam o cérebro e o comportamento do rato, por exemplo. Eles
também desenvolviam problemas metabólicos, ficavam muito
gordos ou não metabolizavam bem o alimento.
Uma outra pesquisa foi conduzida para observar o efeito do
jejum e da restrição calórica na longevidade de ratos. Nós sabemos que eles vivem mais se passarem por jejum ou restrição
Lilian Liang

molécula. Hoje podemos medir centenas de moléculas que nos
dão uma indicação de sua saúde. Estamos interessados em
medir qualquer tipo de molécula no sangue, no músculo ou na
gordura que dê indicação sobre sua saúde, que possa predizer
melhor com o que você deve ser tratado, se você deve ser
tratado, se tem risco para uma resposta desfavorável a cirurgia.

Eline Slagboom, investigadora principal do projeto IDEAL
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calórica no início da vida, e o contrário também é verdade – uma
dieta muito rica em gorduras encurta a vida. Mas observamos
que os ratos que comiam muita gordura mas intercalavam com
jejum apresentavam benefícios. Portanto, a adoção do fastingfeasting (comer pouco-comer muito) pode ser vantajosa. Não digo
para fazer isso com um idoso de 80 anos, mas hoje existe uma
grande discussão acerca do timing da alimentação, quando
comer e quando se exercitar durante o dia. Há também discussões sobre a validade de três dias de jejum por mês, por
exemplo. Essas discussões fazem parte do projeto IDEAL.
Outra pergunta no projeto IDEAL era: e se a pessoa adotar
um estilo de vida saudável na meia-idade? Assim, aplicamos o
estilo de vida saudável, com mais exercícios e melhor alimentação, a pessoas de 60 anos. Depois medimos em diversas
moléculas se elas de fato envelheciam de maneira mais saudável.
De todas as moléculas analisadas, hoje sabemos exatamente
qual é o perfil saudável e o perfil não tão saudável. Fizemos o
mesmo em camundongos, e uma das conclusões realmente importantes foi que aplicar um estilo de vida saudável aos 60 anos,
seja num rato ou num homem, é sempre uma boa ideia.
O problema é que, apesar de haver evidências científicas
disso, as pessoas não têm essa consciência. Por exemplo, uma
pessoa de 60 anos que reclama de enrijecimento dos músculos,
dor nos joelhos, dor de cabeça de manhã e sono ruim pensa
apenas que está ficando velha. Ela não percebe que, se adotar
um estilo de vida mais saudável – e ela precisa ser orientada
para isso –, é possível ver os ótimos efeitos nas moléculas, que
nos ajudam a predizer que, se ela for nesse sentido por dez
anos, adicionará dez anos à sua vida. As pessoas sabem que precisam viver de forma mais saudável, mas não o fazem. Então
temos que descobrir o que aplicar nos diferentes grupos etários
para torná-los mais saudáveis e como medir se as mudanças
ajudam: se o diabetes é adiado, se o cérebro funciona melhor.
Precisamos ter o maior número de pessoas com envelhecimento saudável possível. Afinal, com um número tão grande de
idosos, por que esperar que eles fiquem doentes para ser tratados
no hospital? Por isso, no projeto IDEAL abordamos pessoas com
60 anos, incentivando-as a fazer exercício e a comer melhor, juntamente com um parceiro. O buddy eﬀect parece ajudar muito a
implementar as mudanças. Os resultados são sempre positivos
e o que os idosos tiveram que fazer para isso não foi tanto. Um
aspecto muito importante é o fato de eles poderem fazer isso por
um período longo. Em três meses eles já viam os benefícios das
mudanças. Com isso, mantemos as pessoas fora do hospital e
temos uma discussão sobre estilo de vida.

aptare – Faz diferença quando se começa a mudança de
hábitos?
eline – Na média, há uma diferença se você muda de estilo de

vida aos 30 e aos 60 anos. Um estudo com 20 mil indivíduos
comparou os participantes em quatro itens: tabagismo, etilismo, atividade física e consumo de vegetais. Ao se comparar
aqueles que tiveram melhores resultados com aqueles de piores resultados num período de dez anos, foi observada uma
diferença de 14 anos na expectativa de vida. Portanto, sim, faz
diferença, embora existam pessoas que escapem disso devido
à sua boa constituição genética. Mudar o estilo de vida é sempre uma boa ideia. Nunca é muito tarde para fazê-lo, mas, se
você me perguntar quando começar, vou dizer que não dá para
começar cedo o suficiente.
A boa notícia é que sempre dá para melhorar e é sempre
bom fazê-lo antes de começar a usar medicações. Se esperar
até que os tecidos tenham sofrido muito, ainda é uma boa
ideia, mas não vai dar para evitar o médico.
aptare – Você acha que a medicina tem mudado seu foco de
tratamento para prevenção?
eline – Sim, e esse foi o foco do IDEAL. Primeiro, saber qual o

problema e em que momento da vida ele poderia aparecer. Depois, em que momento é possível melhorar a situação.
É claro que, quanto antes for detectado e resolvido o problema, melhor. Mas algumas vezes pode ajudar na motivação das
pessoas se elas souberem que seu último trem está indo embora.
Se ela não pular nesse, não haverá outro. A questão é que um indivíduo de 75 anos entende isso, porque senão quando ele vai
mudar o estilo de vida? Mas uma pessoa de 60 anos com saúde
biológica de 75 não percebe que aquele é seu último trem, porque
pensa “Ah, hoje as pessoas estão envelhecendo tão bem!”. Mas ela
não vê que tem um perfil de 75 anos. É fácil ver nos idosos muito
saudáveis ou muito frágeis, mas no resto é mais difícil.
Existem quatro princípios que sempre serão verdade: o estilo de vida saudável é muito importante; com ele você vai evitar muitas coisas no envelhecimento; não dá para começar
cedo o suficiente; e você deve sempre mudar, mesmo que seja
mais tardiamente. Mas como saber mais sobre as pessoas que
apresentam mais risco, como medir isso e como motivá-las?
Depois do término do projeto, estamos tentando transformar
nossos achados em mensagens que possam ser usadas por fundações e até pela indústria, para mudar as mensagens que são
transmitidas pela mídia. Afinal, com que frequência vemos
bons comerciais que estimulam o bom comportamento?
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Atualizações em vitamina D
Por Maurício de Miranda Ventura*

O

objetivo principal deste artigo é discutir uma
questão controversa no momento atual quanto ao
papel da vitamina D em relação à melhora do desempenho muscular e à prevenção de quedas.
Parece que já está se chegando a um consenso de que os clínicos não devem recomendar suplementos de vitamina D para
outros supostos benefícios de saúde. Não há evidência de
metanálises de ensaios clínicos randomizados de que sua suplementação diminua o risco de doença cardiovascular ou
câncer. Além disso, um ensaio recente constatou que 1.000 UI
de vitamina D por dia, com ou sem cálcio, não diminuiu o risco
de câncer de cólon ou adenomas recorrentes em pacientes com
antecedentes de adenomas de cólon.
Portanto, passada essa fase em que a vitamina D parecia ser
a solução de todos os problemas e desmistiﬁcando um pouco seu
papel na saúde, vamos centralizar nossa discussão naquilo em
ainda se acredita ter um papel fundamental, ou seja, na melhora
do desempenho físico e na prevenção de quedas em idosos. Para
tanto, serão apresentados alguns artigos mais recentes que discutem esse tema, com alguns comentários após sua conclusão.

TraTaMenTo Mensal coM alTas doses
de ViTaMina d para a preVenção do
declínio funcional – uM ensaio
clínico randoMizado
Heike A. Bischoﬀ-Ferrari, MD, DrPH; Bess Dawson-Hughes,
MD; E. John Orav, PhD; Hannes B. Staehelin, MD; Otto W.
Meyer, MD; Robert Theiler, MD; Walter Dick, MD; Walter C.
Willett, MD, DrPH; Andreas Egli, MD.
JAMA Intern Med. 2016;176(2):175-183.

triagem foi de 1º de dezembro de 2009 a 31 de maio de 2010, e
a última avaliação foi realizada em maio de 2011. As datas da
análise foram de 15 de junho de 2012 a 10 de outubro de 2015.
Participaram 200 homens e mulheres com pelo menos 70 anos
de idade e um episódio de queda previamente ao estudo.
INTERVENÇÕES: Foram criados três grupos de estudo de
acordo com os tratamentos diferenciados pelas doses mensais
que receberam, a saber: um grupo controle que recebeu 24.000
UI de vitamina D3 (grupo de 24.000 UI), um grupo que recebeu 60.000 UI de vitamina D3 (grupo de 60.000 UI) e um
grupo que recebeu 24.000 UI de vitamina D3 mais 300 μg de
calcifediol (grupo 24.000 UI mais calcifediol).
PRINCIPAIS RESULTADOS E MEDIDAS: O objetivo primá rio foi melhorar o desempenho físico das extremidades inferiores (avaliada por uma Bateria Breve de Desempenho Físico) e
atingir níveis de 25-hidroxivitamina D de pelo menos 30
ng/mL aos 6º e 12º meses. Um objetivo secundário foi o relato
de quedas mensais. As análises foram ajustadas para idade,
sexo e índice de massa corporal.

RESULTADOS: A coorte do estudo compreendeu 200 participantes (homens e mulheres com pelo menos 70 anos e relato
de ao menos uma queda anterior). A média de idade foi de 78
anos; 67,0% (134 de 200) eram do sexo feminino e 58,0% (116
de 200) apresentavam deﬁciência de vitamina D (<20 ng/mL)
no início do estudo. As análises mostraram que a administração de 60.000 UI e 24.000 UI mais calcifediol atingiu mais
facilmente o nível desejado de 25-hidroxivitamina D de pelo
IMPORTÂNCIA: A deﬁciência de vitamina D tem sido asso - menos 30 ng/ml do que a administração de 24.000 UI (P =
0,001). Não houve melhora, entre os grupos de tratamento, do
ciada a um mau desempenho físico.
desempenho físico das extremidades inferiores (P = 0,26). No
OBJETIVO: Determinar a eﬁcácia de altas doses de vitamina entanto, ao longo dos 12 meses de seguimento, a incidência
de quedas diferiu signiﬁcativamente entre os grupos, com
D na diminuição do risco de declínio funcional.
maior incidência no grupo de 60.000 UI (66,9%; IC95%, 54,4%
DESENHO, CONTEXTO E PARTICIPANTES: Esse ensaio a 77,5%) e 24.000 UI mais calcifediol (66,1%, IC 95%, 53,5% clínico randomizado teve a duração de um ano, caracterizou-se 76,8%), comparado com o grupo de 24.000 UI (47,9%; IC95%,
por ser duplo-cego e foi conduzido em Zurique, Suíça. A fase de 35,8% -60,3%) (p = 0,048). Consistente com a incidência de
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quedas, também houve uma diferença, embora pouco importante e não signiﬁcativa, na média de quedas de acordo com o
grupo de tratamento: 60.000 UI (média 1,47); 24.000 UI mais
calcifediol (média 1,24); 24.000 UI (média 0,94) (p = 0,09).
CONCLUSÕES E RELEVÂNCIA: Embora as doses mensais
mais elevadas de vitamina D tenham sido eﬁcazes para atingir
um limiar de pelo menos 30 ng/mL de 25-hidroxivitamina D,
elas não tiveram benefício na função das extremidades inferiores e foram associadas a um risco aumentado de quedas em
comparação com 24.000 UI.

comentário:
Esse ensaio clínico randomizado de Bischoﬀ-Ferrari et al
mostra que a suplementação com vitamina D está associada ao
risco de quedas. Duas doses elevadas atingiram um nível sérico
de 25-hidroxivitamina D de 30 ng/mL em 80% dos participantes, nível recomendado como o melhor para reduzir o risco
de fraturas e outros benefícios para a saúde. Em comparação
com uma dose de 24.000 UI de vitamina D3 por mês, as doses
mais elevadas não tiveram efeito no desempenho físico das extremidades inferiores.
Entretanto, o que é mais intrigante nesse estudo foi a associação entre a administração de doses elevadas de vitamina D
e o aumento no risco de quedas. Devemos deixar claro que o
estabelecimento de uma associação entre os dois fatos não
quer dizer que necessariamente haja relação de causa e efeito.
Diante disso, é importante pontuar que esse ensaio não tem
força para aﬁrmar que a administração de doses elevadas de
vitamina D é de fato o motivo de os pacientes terem caído com
mais frequência. Além disso, esse ensaio clínico de BischoﬀFerrari não teve nenhum grupo de placebo e, portanto, não
pôde testar os efeitos da suplementação com 24.000 UI.
Uma outra crítica ao estudo diz respeito à análise dos antecedentes pessoais desses pacientes. Comorbidades especíﬁcas, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, história de
acidente vascular encefálico, por exemplo, não foram analisadas individualmente, mas englobadas no índice de Comorbidades de Charlson, que não foi desenhado para esse ﬁm
(quantiﬁcar as morbidades a serem analisadas e homogeneizálas para nesse tipo de estudo mostrar que os grupos são seme lhantes), mas sim para determinar o risco de morte em internações. Portanto, pode ter havido falha na análise das comorbidades desses três grupos, podendo ter interferido nos resultados. Também não foi avaliado o uso de medicamentos, que,

como sabemos, são amplamente utilizados por idosos e têm
uma relação direta com a incidência e prevalência das quedas.
Outro problema do estudo foi a falta de uma avaliação
funcional mais específica. Era fator de inclusão a capacidade
de o paciente se locomover de forma independente, garantin do sua habilidade em chegar até a clínica para avaliação, e a
pontuação no miniexame do estado mental de pelo menos
27 pontos, o que garantiu um mínimo de cognição para o paciente entender os procedimentos a serem realizados e assinar o termo de consentimento esclarecido. No meu entender,
trata-se de uma avaliação superficial, visto que múltiplas morbidades e um declínio cognitivo leve podem estar associados
a quedas e não ser graves o suficiente para comprometer a
avaliação sugerida pelo autor.
Em um comentário a respeito desse artigo, Annweiler et
al sugerem que o risco de queda nos pacientes que receberam doses elevadas de suplementação de vitamina D seria
naqueles que partiram de níveis mais elevados ou próximos
do normal previamente à sua administração, sugerindo que
nessa situação níveis tóxicos seriam mais facilmente atingidos, desencadeando efeitos colaterais que culminariam nas
quedas. A discussão gira em torno da necessidade, ou não,
de solicitar rotineiramente a dosagem de vitamina D para a
população em geral, com o objetivo de evitar o risco de efei tos colaterais dessa suplementação, assim como do custo elevado de seu método de análise. Existem autores que recomendam sua dosagem rotineira, elevando os custos do
tratamento, enquanto outros admitem que, por ser bastante
prevalente entre os idosos, deveria ser recomendada sua suplementação independentemente de seus níveis plasmáticos. Até o momento, não existe nenhuma recomendação definitiva a ser feita a respeito.

exercício e ViTaMina d na preVenção
de quedas eM idosas: uM ensaio
clínico randoMizado
Kirsti Uusi-Rasi, PhD; Radhika Patil, MSc; Saija Karinkanta,
PhD; Pekka Kannus, MD, PhD; Kari Tokola, MSc; Christel Lamberg-Allardt, PhD; Harri Sievänen, DSc.
JAMA Intern Med. 2015;175(5):703-711
IMPORTÂNCIA: Embora a suplementação de vitamina D e a
realização de exercícios sejam recomendadas para a prevenção
de quedas em pessoas idosas, os resultados de estudos obtidos
quando se estudam esses dois fatores são contraditórios.
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OBJETIVO: Determinar a eficácia do treinamento físico orientado e da suplementação de vitamina D na redução de quedas
e lesões em mulheres idosas.
DESENHO, CONTEXTO E PARTICIPANTES: Estudo randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, com duração
de dois anos, realizado entre abril de 2010 e março de 2013
em Tampere, na Finlândia. Participaram 409 mulheres de 70
a 80 anos de idade. Os principais critérios de inclusão foram
pelo menos uma queda durante o ano anterior, sem uso de suplementos de vitamina D e sem contraindicação ao exercício.
INTERVENÇÕES: Foram montados quatro grupos de estudo:
placebo sem exercício, vitamina D (800 UI/d) sem exercício,
placebo e exercício, e vitamina D (800 UI/d) e exercício.
PRINCIPAIS RESULTADOS E MEDIDAS: O objetivo primário
foi avaliar o número de quedas relatadas mensalmente. O secundário, quantificar o número de caidores, de quedas que provocaram lesões, e o de caidores lesionados. Além disso, avaliaramse a densidade óssea, o desempenho físico (força muscular, equilíbrio e mobilidade) e o metabolismo da vitamina D.
RESULTADOS: As análises mostraram que nem a vitamina D
nem o exercício reduziram as quedas. As taxas de queda de
100 pessoas-ano foram 118,2, 132,1, 120,7 e 113,1 nos grupos
placebo sem exercício, vitamina D sem exercício, placebo e
exercício, e vitamina D e exercício, respectivamente; entretanto, as taxas de queda que geraram lesões foram 13,2, 12,9,
6,5 e 5,0, respectivamente. As taxas de risco para os lesionados
foram significativamente inferiores entre os praticantes de
exercício, independentemente da suplementação de vitamina
D (0,38; IC95%: 0,17-0,83) ou não (0,47; IC95%: 0,23-0,99).
A vitamina D manteve a densidade mineral óssea do colo do
fêmur e aumentou ligeiramente a densidade trabecular tibial.
No entanto, apenas o exercício melhorou a força muscular e
o equilíbrio. A vitamina D não melhorou os efeitos do exercício no desempenho físico.
CONCLUSÕES E RELEVÂNCIA: A taxa de quedas não sofreu
nenhuma influência decorrente da suplementação de vitamina
D ou da prática de atividade física. Entretanto, os exercícios
físicos, independentemente ou não da suplementação de vitamina D, reduziram a menos da metade as quedas que geraram
lesões e de caidores lesionados. Pesquisas futuras são ne-

cessárias para determinar o papel da vitamina D no aumento
da força, do equilíbrio e da mobilidade.

Comentário:
Nesse estudo controlado por placebo de Uusi-Rasietal et al,
avaliou-se que uma suplementação de vitamina D de 800 UI não
tinha efeito no desempenho físico ou no risco de quedas ou de
quedas que geraram lesões. Um programa de exercícios reduziu
o risco de quedas prejudiciais em menos da metade. Nele há a
constatação de que muito mais importante que a suplementação
de vitamina D é a realização de exercícios físicos programados.
Interessante é avaliar por que a atividade física não interferiu
nas taxas de quedas em geral, mas diminuiu de forma significativa as lesões decorrentes das quedas e o número de caidores.
Essa é uma questão que esse estudo não avaliou. Como sabemos,
no mecanismo das quedas estão envolvidos diversos fatores,
particularmente aqueles intrínsecos e extrínsecos aos pacientes.
As causas que levam um idoso a cair são tão complexas e variadas que deveríamos considerá-la como uma síndrome. Nesse
ensaio específico, quando se avaliou o papel da vitamina D e do
exercício físico na prevenção de quedas, foram analisados previamente ao estudo o uso de medicamentos e as comorbidades
apresentadas pelos participantes, assim como a avaliação funcional para as atividades básicas e instrumentais. Essa característica desse estudo o deixa bastante interessante e seus resultados
podem colocar um belo ponto de interrogação na efetividade da
suplementação de vitamina D em relação à prevenção das
quedas e do desempenho muscular.
O impOrtante papel da vitamina d
nO sistema musCulOesquelétiCO
Wintermeyer E, Ihle C, Ehnert S, Stöckle U, Ochs G, Zwart P,
Flesch I, Bahrs C, Nussler AK.
Nutrients 2016, 8, 319
Nessa recente revisão a respeito desse assunto, os autores
comentaram que na última década a associação de vitamina
D com sarcopenia tem sido cada vez mais relatada. A vitamina
D está associada a massa, força muscular e desempenho neuromuscular. As evidências sugerem que, com o envelhecimento, a redução da massa muscular está claramente associada à diminuição dos níveis plasmáticos de vitamina D, desencadeando a fragilidade em idosos e as quedas frequentes.
Acredita-se que a diminuição de receptores de vitamina D nas
células musculares está diretamente associada ao envelheci-
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mento e à perda de massa e função muscular. A correção do
déﬁcit de vitamina D por meio da administração de suplementos tem sido relatada como benéﬁca em muitos estudos.
Isso vem ao encontro da constatação de que pacientes com
níveis mais elevados de vitamina D apresentam um melhor
desempenho muscular dos membros inferiores, quando comparados a pacientes com níveis menores. Estima-se que o
benefício máximo à saúde, relacionado à prática de esportes,
é obtido com um nível de 50 ng/ml. Não foi demonstrado que
níveis superiores tenham um benefício maior. Além disso,
graças à suplementação de vitamina D e à melhora da força
muscular, há um maior controle postural e um decréscimo na
frequência de quedas. Pesquisas que se constituem de revisões
sistemáticas, estudos duplo-cegos controlados e randomizados que avaliaram a administração de 700 UI de vitamina D
por dia, demonstraram que níveis superiores a 24 ng/ml reduziram a frequência de quedas em idosos. Entretanto, outros
estudos não demonstraram uma diminuição na frequência de
quedas em idosos com a suplementação diária de 600 UI. Essa
conclusão está de acordo com achados recentes de que doses
muito elevadas de vitamina D são realmente necessárias para
controlar os déﬁcits. Entretanto, não foi demonstrado benefício quanto ao desempenho muscular dos membros inferiores,
e, contra todas as expectativas, doses muito elevadas de vitamina D foram associadas a uma maior frequência de quedas.
Essa aparente contradição sugere que seus níveis devam ser
rigorosamente monitorados e que há necessidade de mais estudos para se recomendar um determinado regime de tratamento. Isso é particularmente importante em qualquer forma
de reabilitação, em que a deﬁciência de vitamina D é compensada por meio da dieta para melhorar o desempenho muscular
e a densidade mineral óssea.
Outro aspecto analisado foi a realização de biópsia muscular em pacientes com deﬁciência de vitamina D. Foram encontrados: atroﬁa das células musculares do tipo II caracterizada por aumento no espaço entre as células, ﬁbrose dos tecidos em torno dos grupos musculares, inﬁltrado formado por
adipócitos e grânulos de glicogênio. Biópsias realizadas após
a suplementação de vitamina D demonstraram um aumento
na quantidade de ﬁbras musculares do tipo II e melhora no
desempenho muscular.
Como vemos, existem fortes indícios estatísticos e até ana tomopatológicos da associação de vitamina D com sarcopenia
e quedas. Entretanto, sua suplementação de forma desordenada e intempestiva não parece ser tão inócua quanto se acre -

ditava previamente. Questões como indicações da análise do
nível plasmático de vitamina D, dose e nível a ser atingido para
se obter o máximo de benefício à saúde, dose e nível plasmático tóxico ainda necessitam ser respondidas.
Cummings, em seu editorial na Jounal of the American Medical Association Internal Medicine, quando da publicação do
estudo de Bischoﬀ-Ferrari et al, comenta que a história da vitamina D parece seguir o padrão familiar observado previamente com as vitaminas antioxidantes. O entusiasmo pelos
benefícios para a saúde dos suplementos vitamínicos é combinado com a crença de que as vitaminas são seguras, independentemente da dose e do tempo de administração, e reforçado por estudos observacionais mostrando, essencialmente, que as pessoas saudáveis têm níveis mais altos de vitamina. Em seguida, os ensaios clínicos randomizados e as
metanálises provaram que alguns suplementos de fato aumentam a mortalidade (β-caroteno, vitamina E) ou não têm benefícios para a saúde (vitamina A, vitamina C). A estratégia de
suplementação de vitamina D para atingir níveis séricos de
pelo menos 30 ng/mL não foi estabelecida por estudos clínicos
randomizados para reduzir o risco de quedas e fraturas, podendo até aumentá-las. Até que essa abordagem seja apoiada
por esses estudos e por metanálises atualizadas, seria prudente seguir as recomendações de que pessoas com 70 anos
ou mais tivessem uma ingestão diária total de 800 UI de vitamina D sem medição rotineira de soro. É prudente obter recomendações a respeito da ingestão de vitamina D e outras vitaminas de uma dieta equilibrada com alimentos que contêm
naturalmente o que é fabricado em suplementos.
Entretanto, vale lembrar que a principal fonte de vitamina
D é aquela obtida por meio da exposição aos raios ultravioleta.
Em nosso meio, os alimentos mais ricos em vitamina D não
são do consumo habitual em nossa população. Nessa condição,
parece que a utilização de suplementos pode ser útil. Mas,
como disse anteriormente, ainda temos que aguardar uma melhor indicação quanto a solicitação de sua dosagem, níveis
plasmáticos terapêuticos e tóxicos, assim como doses seguras
de administração desses suplementos.

*Maurício de Miranda Ventura Diretor técnico do Serviço
de Geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual
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Geriatria e medicina de família e comunidade:
especialidades com identidades próprias,
porém com uma grande interface em comum

3

Take home message
1. São necessários mais estudos sobre o diálogo entre geriatria e medicina de família, já que o futuro do atendimento médico à população idosa brasileira não se concentra exclusivamente nas mãos dos geriatras, mas está
compartilhado com colegas de diferentes formações, com destaque para os médicos de família.
2. Algumas das questões que podem nortear a discussão sobre essa potencial parceria incluem a melhor identificação e valorização das contribuições que cada uma dessas duas especialidades tem a oferecer à outra.

O

conhecimento humano acumulado ao longo de milhares de anos de história é colossal, e desde a Antiguidade se procura organizá-lo através de classificações em distintos temas, matérias e disciplinas.
De modo geral, essas divisões são entendidas como essencialmente didáticas, pois muitos dos temas estudados por diferentes disciplinas possuem grandes afinidades entre si, embora
sejam avaliados sob perspectivas distintas, em diferentes foros.
Fato semelhante ocorre na medicina, pois há muitos anos

foram se distinguindo as primeiras especialidades entendidas
como áreas da prática médica dotadas de identidades próprias
e, portanto, merecedoras de reconhecimento formal como áreas
especiais de conhecimento e prática profissional. No Brasil, o
caminho trilhado desde então resultou, até o presente momento, no reconhecimento oficial, pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM), de 53 especialidades. Evidentemente, para
todas essas especialidades médicas, o principal “objeto” de estudo é o mesmo, ou seja, o ser humano. Entretanto, o que as dis-
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tingue são justamente as diferentes visões de cada uma delas
sobre esse mesmo “objeto”. Algumas especialidades estudamno focadas em alguns de seus órgãos, aparelhos ou sistemas (oftalmologia, dermatologia, hematologia, nefrologia, pneumologia); outras focam em determinadas doenças que podem
acometê-lo (cancerologia, alergologia e imunologia, infectologia); há especialidades cujos nomes remetem a recursos diagnósticos ou terapêuticos (medicina nuclear, endoscopia, acupuntura, homeopatia, radioterapia); outras especialidades enfatizam o atendimento de pacientes em fases específicas da vida
(pediatria, geriatria) ou portadores de alguma condição peculiar, como ser do sexo feminino (ginecologia e obstetrícia).
No caso específico do atendimento a pacientes idosos, embora a geriatria seja a especialidade médica mais associada a
tal público, médicos não portadores de especialidade e também médicos especialistas em outras áreas realizam a maior
parte dos atendimentos a essa parcela da população. Isso não
somente é necessário, pois não há geriatras em número suficiente para atender ao crescente contingente de idosos brasileiros, como tampouco deve ser entendido como um problema, pois o fato de o paciente ser idoso não significa que somente o geriatra seja capaz de atendê-lo.
Na mais recente atualização do ranking das especialidades
médicas reconhecidas pelo CFM, publicada em 2015, a geriatria encontra-se na 43a colocação em número de especialistas
titulados, havendo apenas 1.405 geriatras em todo o país, o que
significa que apenas 0,4% dos médicos brasileiros titulados em
alguma especialidade são geriatras1. Nesse contexto, em termos de saúde pública, o papel do geriatra não poderia corresponder ao atendimento à população idosa pelo simples fato de
esses indivíduos terem cronologicamente ultrapassado o
marco dos 60, 65 anos ou qualquer outra idade de corte que
se queira definir, mas sim atender aos idosos reconhecidos
como de maior complexidade quanto aos cuidados, os quais,
segundo dados atuais, seriam aproximadamente 25% dessa
população2. Segundo projeções do IBGE para o ano de 2060, o
Brasil possuirá aproximadamente 73,5 milhões de pessoas com
idade igual ou acima dos 60 anos (33,7% da população estimada), dos quais em torno de 18 milhões poderão ser classificados como de difícil manejo2,3. Tomando como referência estudos que sugerem uma capacidade média de acompanhamento de cerca de 700 idosos complexos por geriatra, serão
necessários por volta de 25 mil geriatras para a assistência
dessa população4. Ou seja, seria necessário formar aproximadamente 530 geriatras ao ano até 2060 para suprir a grande demanda atual e futura da parcela da população idosa entendida
como de maior complexidade.

Diante desse cenário, o diálogo entre a geriatria e outras
áreas afins deve ser fortalecido, e uma das especialidades médicas com as quais há múltiplos e importantes pontos de contato
é a medicina de família e comunidade. Uma descrição resumida e não oficial do médico de família é a sua caracterização
como um médico generalista, que presta assistência de forma
continuada, integral e abrangente, atuando em um modelo centrado na pessoa em todas as idades, gêneros e condições sociais, gerindo o cuidado em equipes multidisciplinares e atentando para a prevenção (desde a primária até a quaternária),
focado também nas questões sociais e familiares do entorno
do paciente. Ou seja, embora se trate de uma especialidade que
possui um maior leque de abrangência de “públicos-alvo”, a
medicina de família naturalmente corresponde a uma das especialidades médicas com maior identificação com a geriatria,
por diversas de suas características estruturais e também pela
crescente importância que seus praticantes exercem no atendimento à população idosa brasileira. Segundo o mesmo estudo
da demografia médica brasileira citado anteriormente, a medicina de família e comunidade encontra-se na 20a colocação
em número de especialistas titulados (4.022 em 2015) e, entre
as especialidades não cirúrgicas com maior interface com a
geriatria, só é superada pela clínica médica (35.060 titulados,
1o lugar no ranking citado). O crescimento da população idosa
e a “revolução silenciosa” protagonizada pelos idosos, segundo
a expressão empregada pelo Dr. Matheus Papaleo Netto, fazem
com que os médicos que se encontram na atenção primária se
deparem diariamente com as questões relacionadas ao envelhecimento. Por esse motivo, cresce o número de médicos de
família interessados em maior aprofundamento nesses temas,
bem como de especialistas nessa área que desejam obter também formação e titulação em geriatria.
Na Fundação de Apoio e Valorização do Idoso (Favi), em
Curitiba, desde a abertura, em 2009, do Estágio em Geriatria,
programa cadastrado e reconhecido pela Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia (SBGG) como atividade de formação profissional fundamental de longa duração em geriatria,
cerca de 30% dos médicos que passaram pelo estágio foram
médicos previamente titulados em medicina de família e comunidade, que desejavam obter formação e titulação em geriatria. Nesse serviço, ao longo dos sete anos de convívio entre
geriatras e médicos de família, muitas reflexões e vivências
sobre as interfaces das duas especialidades têm sido desenvolvidas, merecendo destaque:
- o caráter abrangente da proposta assistencial das duas especialidades, nas quais se combate a visão segmentada do paciente e se busca elevada resolutividade dos problemas coti-
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dianos mais frequentes, evitando-se a multiplicação de encaminhamentos a outros especialistas;
- a rotina de trabalho e de diálogo aberto e contínuo em
parceria com uma equipe interdisciplinar, composta geralmente, além do médico, de profissionais das áreas de enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, odontologia,
terapia ocupacional, serviço social, psicologia, educação física
e outros, dependendo das necessidades de cada paciente e das
circunstâncias de trabalho;
- a atenção ao entorno do paciente, com ênfase para sua
família, rede de suporte social e ambiente sociocultural e suas
implicações na saúde do paciente;
- os cenários em comum de atuação médica, que incluem
o ambulatório/consultório médico e o domicílio do paciente;
- a ênfase em ações preventivas e em estratégias de reabilitação destinadas a garantir a maior qualidade de vida e independência funcional que sejam possíveis;
- o incentivo a abordagens comportamentais e a medidas
terapêuticas não farmacológicas como estratégias preferenciais
prévias aos recursos medicamentosos;
- o interesse pelo histórico de vida do paciente, por meio
de uma anamnese que ultrapassa os limites estritos da história
mórbida pessoal da anamnese tradicional, pois ambas as especialidades entendem que, para conhecer e atender adequadamente o paciente, é preciso situar-se em sua biografia e
contexto existencial.
Entretanto, como não poderia deixar de ser, o convívio
entre geriatras e médicos de família também permite vivenciar
algumas das diferenças fundamentais entre as duas especialidades, que podem ser exemplificadas por:
- a evidente menor diversidade de focos de atuação do geriatra, que não atende pacientes pediátricos e tampouco realiza
atendimentos e procedimentos de seara tocoginecológica;
- a maior diversidade de cenários de atuação do geriatra,
que transita frequentemente por enfermarias de hospitais e
instituições de longa permanência para idosos, locais dificilmente compartilhados com médicos de família;

- a maior inserção da medicina de família e comunidade
no contexto assistencial público (SUS) do que a geriatria, motivada tanto pela existência de um maior número de especialistas nessa área do que em geriatria (quase o triplo) como também pela criação e manutenção pelo governo federal da Estratégia de Saúde da Família como metodologia de trabalho espalhada por todo o território nacional na assistência básica.

Referências bibliográficas
1. Demografia Médica no Brasil 2015.
2. Warshaw G, Bragg E, Fried LP et al. Which patients benefit the most from a geriatrician’s care? Results of a survey of Directors of Geriatrics Academic Programs.
J Am Geriatr Soc 2008;56:1796–1801.

3. Projeção da população do Brasil por sexo e idade: 2000-2060. www.ibge.gov.br/
home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default_tab.shtm.
4. Fried LP, Hall WJ. Editorial: Leading on behalf of an aging society. J Am Geriatr
Soc. 2008 Oct; 56:1791-5.

As reflexões apresentadas acima, sem dúvida, representam
apenas a ponta do iceberg de um diálogo necessário e com
enorme potencial gerador de frutos entre geriatria e medicina
de família e comunidade. Na realidade, este pequeno artigo
constitui uma espécie de provocação para estudos mais aprofundados sobre essa temática, pois o futuro do atendimento
médico à população idosa brasileira não se concentra exclusivamente nas mãos dos geriatras, mas está compartilhado com
colegas de diferentes formações, com o merecido destaque para
os médicos de família. Não poderia ser diferente, pois, como
comentado no início deste texto, o “objeto” de estudo das duas
especialidades é o mesmo, e ambas possuem grandes pontos
de contato em suas principais metodologias de trabalho. Algumas das questões que podem nortear a continuidade dessas reflexões incluem a melhor identificação e valorização das contribuições que cada uma dessas duas especialidades tem a oferecer à outra. Por exemplo: a busca de formação em geriatria
por parte de médicos titulados em medicina de família e comunidade não sinalizaria uma necessidade de aprofundamento
nos temas relativos à saúde do idoso durante a formação desses
profissionais nos programas de residência médica? O próprio
crescimento da população idosa em paralelo à diminuição relativa do contingente de crianças não justificaria alguma redistribuição de conteúdos temáticos na formação dos médicos de
família? Não se trata, evidentemente, de questionar a legitimidade dos papéis assistenciais e da identidade peculiar da geriatria e da medicina de família, mas sim de incentivar o aprofundamento do diálogo entre os especialistas das duas áreas, em
favor da qualidade do atendimento à população idosa.
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SBGG-SP hoje

Gestão da saúde do idoso –
Um desafio para o geriatra
Por Maisa Kairalla*

H

á muito tempo, mundialmente, se fala sobre o envelhecimento. O político romano Marco Túlio
Cícero (106-43 a.C.) parecia viver no Brasil nos
anos de 2016 e ser um profundo conhecedor da
nossa demografia quando disse que “Ninguém é tão velho para
não acreditar que poderá viver por mais um ano”.
Sabemos da grande importância de abordar esse assunto
no cenário atual do Brasil e do mundo. A fórmula do sucesso
seria a resposta de como poderemos trabalhar de maneira
digna e saudável esse custoso cenário que sabemos ser rico
pelas suas incertezas e nuances, pautado pela longevidade.
Talvez seja redundante, mas não desnecessário, lembrarmos
que daqui a 30 anos o Brasil terá 64 milhões de brasileiros
idosos – o equivalente a 30% da população total.
A música Pra Frente Brasil, tema da Copa do Mundo de
1970, começa com o inconfundível “90 milhões em ação” – a
população brasileira daquela época. Desse total, 4,7 milhões
eram idosos. As previsões atuais apontam que, em três décadas,
a população idosa brasileira será o equivalente 2/3 da população total. Serão, então, milhões de idosos em ação, protagonistas de suas vidas, notáveis para a economia brasileira. Pessoas que precisarão ser saudáveis para ter qualidade de vida
em um momento em que a ideia da morte ainda estará a uma
distância considerável.
O envelhecimento e a longevidade devem ser compreendidos como um grande avanço para a evolução dos tempos. Atingir patamares tão elevados de expectativa de vida só foi possível graças em parte a melhorias na área da saúde, com avanços tecnológicos e prevenção de doenças. Porém, apesar dessas
conquistas, esse novo cenário tem sido motivo para incertezas
e angústias pela falta de preparo para enfrentá-lo. A velocidade
com que o Brasil envelhece não permitiu que houvesse tempo
hábil para um melhor planejamento desse processo. Para fins
de comparação, cito sempre o exemplo da França: vivemos o
mesmo processo em 1/5 do tempo.
Por isso, é preciso que haja uma maior educação e conhe cimento sobre o envelhecimento no Brasil. Só dessa forma ele

poderá acontecer com saúde e qualidade de vida, de maneira
produtiva e independente. O impacto do idoso na sociedade e
na economia brasileira já se faz notar e aumentará significativamente em poucos anos.

Desaﬁos no cuidado do idoso
O sucesso no gerenciamento do paciente idoso depende de inúmeros fatores, entre os quais: avaliação holística do paciente; entendimento multidisciplinar de suas necessidades; discernimento entre o envelhecimento fisiológico e patológico; promoção de prevenção através de medidas educativas; diagnóstico
precoce; engajamento pelo uso das vacinas; uso racional de medicações; preocupação com a melhor adaptação ambiental; compartilhamento da dor do luto; desmistificação de uma possível
depressão; medo do envelhecer; trauma do diagnóstico de uma
demência ou de um câncer; indicação para morar em uma instituição de longa permanência (ILPI); interdição judicial; tratamento invasivo e intensivo; frustração em caso de ausência de
cura; entendimento do momento em que o paliar é imperativo.
No dia a dia, trata-se de uma tarefa árdua e ao mesmo tempo
encantadora, que o geriatra conhece e exerce com habilidade,
graças à sua formação agregadora e multidisciplinar. Juntamente com ele, a atuação e a interação de outros profissionais
de saúde ajudam a garantir ao idoso um cuidado de excelência.
Por isso, cada vez mais se fala do geriatra como um gestor
da saúde do idoso. Esse papel deve ser pautado com foco no
ganho funcional e na qualidade de vida, prezando pelo bemestar e pela dignidade da vida e da morte. É fundamental que
se mantenha em mente que o organismo idoso é heterogêneo
e único, portanto seu cuidado deve ser individualizado.
O mundo precisará de gestores “multifuncionais” para que
a crescente população idosa tenha saúde e qualidade de vida.
Quando cito médicos geriatras, me refiro também a médicos
de outras especialidades que compartilham dessa ampla visão,
já que todos serão importantes aliados nesse novo desafio.
Além de gestores, nossa responsabilidade se estende também à educação. É função do geriatra promover ações que es-
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Conclusão
É preciso, portanto, que o médico que atua com idosos seja um
veículo de instruções para o envelhecimento saudável, independente, preventivo e sustentável. Nesse sentido, temos que saber,
por exemplo, como tratar esse paciente em uma sepse por pneumonia em uma UTI, mas também falar da prevenção do tabagismo e do uso de vacinas antes que a pneumonia ocorra.
Ainda há muito o que aprender e melhorar para que tenhamos mais sucesso nesse processo. Apenas assim, em alguns
anos, seremos um país envelhecido, repleto de longevos, sustentável e com boa qualidade de vida.

Figura 1

Figura 2 Gasto per capita em saúde (US$ PPP-2006) X
Idade média da população

Fonte: DATASUS – SIA/SUS

timulem um envelhecimento saudável – ações que abrangem
desde o estímulo à prática de exercícios físicos e boa alimentação até o planejamento do futuro. Ao envelhecer com saúde,
o indivíduo tem a autonomia funcional garantida, assim como
seu bem-estar na idade avançada. Seremos, portanto, educadores do envelhecimento, ensinando a prevenção e as metas
para um envelhecimento sustentável.
Uma análise realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, com
dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2013), mostrou que
um em cada três idosos brasileiros apresenta alguma limitação
funcional. Desses, 80% (cerca de 6,5 milhões de idosos) contam com a ajuda de familiares para realizar alguma atividade
do cotidiano, como fazer compras e vestir-se. No entanto, 360
mil idosos não têm qualquer apoio.
Diante desse quadro, o papel do geriatra como gestor se faz
ainda mais importante para a manutenção da qualidade de
vida de uma população crescente.
Na Figura 1, observamos o aumento do número de doenças
durante o processo de envelhecimento. Por apresentar múltiplas comorbidades, o idoso é usuário de muitas medicações
(polifarmácia), o que deve ser discutido e muito bem orientado
durante a consulta, inclusive por seu impacto econômico.
Na Figura 2, observamos o aumento exponencial dos gastos
com a saúde quando envelhecemos. Embora não sejam dados
mundiais, o Brasil segue a mesma tendência. A sustentabilidade do envelhecimento será tão melhor quanto menores
forem esses gastos.
Na Figura 3, observamos o aumento exponencial dos atendimentos ambulatoriais com o aumento da idade. Esse fato
aponta para a necessidade do melhor gerenciamento do idoso,
no sentido de um atendimento global que permita uma menor
necessidade de diversas abordagens.

Fonte: Estimativas do IESS com base na
PNAD (2008) e projeções demográﬁcas do IBGE
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Figura 3 Número médio de atendimentos ambulatoriais
segundo faixas etárias. Brasil, 2010

Maisa Kairalla Médica geriatra titulada pela SBGG;
mestre em medicina pela Unifesp; médica coordenadora
do Ambulatório de Transição de Cuidados da Disciplina
de Geriatria e Gerontologia da Unifesp;
presidente da SBGG-SP biênio 2016-2018
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Equações do envelhecimento
Por Denise Morante Mazzaferro*

D

esde que iniciei minhas reflexões no universo da
longevidade e do envelhecimento, diria que este
desafio é um dos que mais me mantêm alerta:
como resolver a difícil equação entre o trabalho,
a aposentadoria, a previdência social e a necessidade de dar
significado à vida. Por vezes, chego a pensar que precisamos
de um grande matemático para chegarmos a uma solução em
que todos os fatores estejam contemplados, cada qual com
seu peso ponderado.
Hoje, com tantas notícias relacionadas aos números previdenciários, chega a parecer que temos somente esse item
para resolver. Precisamos lembrar que a aposentadoria não foi
criada para ser a nossa única fonte de renda quando pararmos
de trabalhar. Ela tem o conceito de benefício, portanto seu significado está relacionado a proveito, ajuda. Seu papel é complementar o orçamento quando se obtém o direito de usufruir
dessa vantagem.
Distraídos pelo destaque dado pela mídia à questão previdenciária, nos esquecemos das outras variáveis, diretamente
relacionadas aos desafios apresentados pela longevidade: fatores financeiros e não financeiros; o lado econômico e o psicológico; o racional e emocional.

A questão financeira é essencial para vivermos mais, porém
o dinheiro está longe de ser o único componente com o qual devemos nos preocupar. Família, amigos, saúde mental, relacionamentos, prazer, propósito... são todos de crucial importância.
Mas qual equação atribuiria peso a cada uma dessas variáveis,
para que pudéssemos contemplá-las em nosso projeto de vida?
Diante dessa pergunta, enfatizo a importância de pensarmos
nisso sempre, porque, diferentemente da lógica da matemática,
a vida não é linear. Ousaria até mesmo dizer que a curva é individual e escrita ao longo dos anos. Os pesos mudam e escrevemos nossa equação à medida que amadurecemos, ajustando-a
ao longo da vida.
Isso só reforça a importância da necessidade de um projeto
de vida que contemple nossa reinvenção. Teremos que pensar
fora da caixa, criar novas formas de trabalho e prazer, aceitar
novos desenhos de família, moradia e relacionamentos.
A longevidade desafia e desafiará cada vez mais nossa criatividade. A vida mais longa nos ensinará esse exercício. Num
futuro breve a criatividade não será mais um atributo do jovem,
mas do velho que se reinventa e ressignifica todos os seus dias.
Ainda estamos dividindo a vida em três estágios: educação,
trabalho e pós-trabalho (aposentadoria). Em um futuro não muito
distante ela precisará ser compreendida como multiestágios:
• A educação deverá ser um processo permanente e poderemos voltar a estudar em qualquer momento da vida.
• O período do trabalho se alonga com novos modelos que
se desenvolverão dentro da economia criativa e colaborativa.
• O pós-trabalho se transforma em um estágio de vida com
um propósito, um legado.
Discutir somente os números que justificam a necessidade da reforma previdenciária é limitar-se a uma das variáveis da equação.
Profissionais da saúde, que lidam com indivíduos em todas
as fases da vida, sabem melhor do que ninguém que é fundamental que as pessoas compreendam as outras variáveis de
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suas vidas. Porém, somos constantemente distraídos do que é
importante. Assim, se o próprio profissional não visualiza as
variáveis de sua vida, como pode visualizar e compreender sua
implicação na vida do paciente sob seus cuidados?
Devido à formação educacional mais extensa, profissionais
de saúde tendem a ter carreiras mais longevas. Imersos por longas jornadas, iniciadas por plantões em hospitais, seguidos de
atendimentos em consultório, consultas por WhatsApp e a
disponibilidade ao paciente 24 horas, o projeto individual
acaba sendo deixado de lado.
Diferentemente daqueles que trabalham para uma corporação, com carteira assinada, benefícios pactuados e tempo de
trabalho contado para aposentadoria, na carreira do profissional
de saúde o tempo passa, o contador gira e ninguém faz essa conta.
Não se trata somente da questão financeira: se ele tem ou
não um plano de previdência privada, se contribui no teto para
sua aposentadoria, se consegue poupar recursos. O lado financeiro é apenas um dos aspectos.
As perguntas vão além: “Qual é o meu projeto?”, “Como me
reinventar?”, “O que mais posso fazer além do que faço hoje
que traga significado aos meus anos de vida?”. Ao deixar de

fazer essas perguntas para si mesmos, os profissionais de saúde
acabam deixando de questionar seus próprios pacientes a respeito desse planejamento para o futuro.
O envelhecimento ainda hoje nos pega de surpresa, pois
continuamos distraídos, imaginando que discutir, criticar ou
aceitar a reforma da previdência é nossa única lição de casa.
Somos todos matemáticos de nossas vidas e administramos
nossos números diariamente: quantas horas dormimos, quantas ficamos acordados, quanto dinheiro gastamos, quanto ganhamos, quantas calorias ingerimos, quantas gastamos. Mes mo sem perceber, os números nos rodeiam.
Convido a todos os meus leitores matemáticos, médicos e
outros profissionais de saúde a iniciar o esboço de sua equação.
Sem ela não existe projeto de vida, e sem projeto nosso tempo
de existência passa sem significado.

*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

OpOrtunidades de reinvençãO
Imagens: divulgação

As projeções demográﬁcas do Brasil e do mundo
nos obrigam a enxergar desaﬁos e oportunidades
nas facetas do trabalho, moradia, acessibilidade,
lazer, entre tantas outras. E como pensar nossa
vida, cada dia mais longa, sem projetos, sonhos
e objetivos?
O livro Longevidade – Os desaﬁos e as oportunidades de se reinventar (Editora Évora), de
Denise Mazzaferro e Renato Bernhoeft, nos convida a essa reﬂexão por meio da trajetória de quatro homens e três mulheres, cujos relatos trazem histórias de vida e reinvenção.
“A leitura é indicada, de forma muito especial, às pessoas que vivem a
etapa da chamada meia-idade”, diz Denise Mazzaferro. “O principal antídoto para encarar, de forma positiva, todo esse conjunto de mudanças,
comportamentais e biológicas, é desenvolver a arte e a capacidade de se
reinventar permanentemente. Buscar, em cada etapa da existência, novos
ou renovados signiﬁcados para manter uma vida plena.”

vOcê é O repórter
A revista Aptare – Geriatria e Gerontologia para Especialidades Clínicas promoveu, durante a Virada da Maturidade, realizada em São Paulo entre os
dias 13 e 18 de setembro, a ação “Você
é o repórter – Jornalismo Cidadão”.
A iniciativa foi dividida em duas
partes. Primeiro, uma aula teórica, coordenada pela equipe da revista Aptare.
Doze idosos participaram da aula, em que foram discutidos tópicos como “O
que é jornalismo?”, “O que é notícia?”, “Tipos de mídia”, entre outros. A atividade prática consistiu na aplicação de conceitos de reportagem apresentados
durante o workshop. Divididos em quatro grupos, os participantes elaboraram
perguntas, fizeram entrevistas e desenvolveram textos sobre o workshop e a
própria Virada da Maturidade.
Ao final da atividade, os repórteres cidadãos se organizaram para cobrir as
atividades da Virada. Foram mais de 200 atividades, espalhadas por diferentes
pontos da cidade de São Paulo. Para ver como foi a cobertura, acesse: voceeoreporter.wordpress.com

pOlítica naciOnal
dO idOsO – 20 anOs

Foi lançado em outubro pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) o livro Política Nacional do Idoso: Velhas e Novas Questões. A publicação, que marca os 20 anos da Política Nacional do Idoso (PNI), faz uma
avaliação do seu histórico, implementação, novas questões e perspectivas,
trazendo dados sobre arranjos familiares, mortalidade, violência, instituições de longa permanência (ILPIs),
educação, turismo, acesso à Justiça,
habilitação, urbanismo, além de mercado de trabalho e previdência.
O livro foi organizado por Ana
Amélia Camarano, técnica de planejamento e pesquisa do Ipea, Alexandre
de Oliveira Alcântara, promotor de
Justiça do Ceará e membro da SBGG,
e pela médica Karla Cristina Giacomin,
representante da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia (SBGG) no
Distrito Federal.
De acordo com Alcântara, ainda
há uma distância daquilo que é proposto na PNI, ou mesmo no Estatuto
do Idoso, datado de 2003, para a realidade praticada. Ao ﬁnal o livro traz
aspectos propositivos para reverter
o quadro atual do envelhecimento
no Brasil. Acesso gratuito em: www.
sbgg.org.br
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

inveStimento em inovação
A Abbott acaba de inaugurar seu primeiro Centro de Desenvolvimento Farmacêutico no
Brasil. A empresa investiu R$ 20 milhões na construção do novo Centro, no bairro de
Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A expectativa é criar anualmente cerca de 15 novos medicamentos de marca em áreas como cardiologia, saúde da mulher, respiratório e sistema nervoso central. A instalação produzirá fórmulas sólidas (cápsulas e comprimidos).
O Centro consiste em um laboratório de desenvolvimento e uma planta-piloto e foi inaugurado num momento em que o
acesso a medicamentos tem sido cada vez mais importante para o Brasil, visto que a população está envelhecendo e há uma
maior incidência no diagnóstico de doenças crônicas. A expectativa é que a primeira molécula seja elaborada na instalação
ainda este ano para ser submetida à aprovação de seu registro pelo órgão regulador.

reconhecimento
e homenagem
O Aché Laboratórios foi
reconhecido com 12 tro féus na 40 o edição do
Lupa de Ouro, premiação
organizada pelo Sindusfarma. O evento ocorreu no final de outubro e reuniu representantes das maiores empresas do setor
farmacêutico. Além de vencer em três categorias, a
empresa recebeu outros nove reconhecimentos em
segundo e terceiro lugares pela performance de
destaque em campanhas de produtos.
Nesta 40 o edição do Lupa de Ouro, o Sindusfarma inaugurou o Prêmio Excelência em Marketing Adalmiro Baptista, homenagem a um dos fundadores do Aché, profissional que revolucionou o
marketing farmacêutico no Brasil com grandes empreendedores, como Gilberto Depieri e Victor Siaulys. Nesta categoria, o Aché ficou na 2o colocação,
demonstrando o seu alto desempenho no mercado.

Sob nova direção
A Cora Residencial Senior, pri meira rede de instituições de longa
permanência para
idosos (ILPI) do
Brasil, assumiu integralmente em novembro a operação do
Residencial Santa Catarina, localizado na cidade de São
Paulo. O Residencial Santa Catarina pertencia à Associação
Congregação de Santa Catarina, presente no Brasil há mais
de 100 anos.
Com a operação do Santa Catarina, a Cora passa a
operar quatro unidades na capital paulista: Villa Lobos, Ipiranga, Jardins e Campo Belo.
“Para nós da Cora, este momento representa a soma de
grandiosas histórias e a reafirmação do nosso objetivo de
transformar o mercado de instituições de longa permanência para idosos, ressignificando o envelhecimento no Brasil.
São histórias assim que queremos ter por perto para nos
inspirar, todos os dias”, afirma Ricardo Soares, CEO da Cora
Residencial Senior.
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imUnoterapia para menaloma
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acaba de aprovar no Brasil o
KeytrudaTM (pembrolizumabe), a imunoterapia anti-PD-1 fabricada pelo laboratório
MSD para tratamento do melanoma avançado, o mais agressivo e letal tipo de câncer
de pele. O medicamento, que nos estudos clínicos se mostrou superior à quimioterapia e à imunoterapia anti-CTLA-4 hoje disponíveis no mercado, é indicado para
qualquer fase do tratamento, na dose de 2 mg/kg, administrado a cada três semanas, no tempo de 30 minutos.
A aprovação de pembrolizumabe no Brasil foi baseada no estudo de fase III Keynote 006, que avaliou o medicamento versus a imunoterapia utilizada anteriormente para melanoma avançado, o ipilimumabe. Ao todo, 834 pacientes participaram do estudo. Os resultados revelaram que pembrolizumabe é a primeira e a única imunoterapia
anti-PD-1 capaz de prolongar a sobrevida de mais da metade dos pacientes (55%) em dois anos, contra 43% dos pacientes tratados com a outra terapia. Outro dado que evidenciou a superioridade de pembrolizumabe foi a porcentagem de pacientes que tiveram alguma resposta ao tratamento ou remissão total dos tumores, cerca de três vezes
maior do que a do comparativo (36% vs 13%).
“Estamos muito orgulhosos de trazer para o mercado brasileiro um medicamento inovador no tratamento do
melanoma metastático, com a certeza de que vamos mudar a maneira como o câncer é percebido atualmente: de uma
sentença de morte para uma doença manejável, oferecendo aos pacientes a possibilidade de mais tempo de vida e maior
bem-estar físico e emocional durante o tratamento”, disse Cristiano Gomes, diretor de oncologia da MSD no Brasil.

incorporação ao SUS
A incorporação de rivastigmina adesivo transdérmico (Exelon® Patch, da Novartis) no Sistema
Único de Saúde (SUS) foi oficialmente aprovada em setembro. O medicamento representa
mais uma opção de tratamento para pacientes com doença de Alzheimer.
A rivastigmina é usada no tratamento de distúrbios de memória e demência em pacientes
com doença de Alzheimer. Países como Inglaterra, Escócia e Austrália já recomendam o uso
dos adesivos de rivastigmina, cujos resultados do estudo clínico realizado com mais de mil
voluntários demonstraram que a apresentação transdérmica é tão eficaz quanto a oral, e que os adesivos podem reduzir
efeitos adversos gastrointestinais.
O estudo incluiu também um questionário visando a avaliar a preferência do cuidador pelo tratamento com o medicamento via oral ou transdérmico. Dados publicados revelaram que, dos 1.059 cuidadores que preencheram o questionário
AD Caregiver Preference Questionnaire (ADCPQ), mais de 70% demonstraram preferência pelo uso do adesivo. Entre
os fatores de predileção estão as facilidades de uso e de seguir uma programação, além de satisfação geral e menor interferência com as atividades diárias.
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PROGRAME-SE :: cursos, congressos e simpósios

2017
mar/abr

World Congress on Osteoporosis, 3 10 Congresso Paulista de Geriatria 3 ICFSR 2017 – International
3
Osteoarthritis and Musculoskeletal
e Gerontologia (GERP 2017)
Conference on Frailty
o

Diseases
23 a 26 de março • Florença, Itália
www.wco-iof-esceo.org

6 a 8 de abril • Centro de Convenções
Frei Caneca – São Paulo, SP
www.gerp2017.com.br

and Sarcopenia Research
27 e 28 de abril • Barcelona, Espanha
www.frailty-sarcopenia.com/

3 13 International Conference on 3 32 International Conference of
Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases Alzheimer’s Disease International
th

nd

and Related Neurological Disorders
29 de março a 2 de abril • Viena, Áustria
adpd2017.kenes.com/

mai/jun/jul

2017 Annual Scientiﬁc
3
Meeting of the American

Alzheimer’s Association
3
International Conference

Geriatrics Society
18 a 20 de maio •
San Antonio, TX, EUA

16 a 20 de julho • Londres, Inglaterra
www.alz.org/aaic

3

World Congress on Brain,
Behavior and Emotions
14 a 17 de junho • Fiergs –
Porto Alegre, RS
www.brain2017.com

ago/set

26 a 29 de abril • Kyoto, Japão
www.adi2017.org

IAGG 2017
3
23 a 27 de julho • Moscone Center –
San Francisco, CA, EUA
www.iagg2017.org

XXV Congresso da
3
Sociedade Brasileira

Congresso Brasileiro
3
de Atualização em

European Union Geriatric
3
Medicine Society Congress 2017

de Hipertensão
9 a 12 de agosto •
Hotel Samuara – Caxias do Sul, RS
www.hipertensao2017.com.br

Endocrinologia e Metabologia
16 a 19 de agosto • Centro
de Convenções do Ceará –
Fortaleza, CE
www.cbaem2017.com.br

20 a 22 de setembro • Nice, França
www.eugms.org/2017.html

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