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A revista Aptare – Geriatria e Gerontologia para especialidades clínicas
é trimestral e de distribuição gratuita em todo o território nacional.

Seu objetivo é aproximar do profissional clínico o universo do enve -

lhecimento, trazendo informações novas e de qualidade sobre o

cuidado do paciente idoso. As opiniões aqui expressas não refletem

necessariamente a posição da revista.

colaboraram nesta edição: Maria Lígia Pagenotto, Renata Costa

e Ruth Bellinghini (texto); Adriano Mehl, Ana Laura Bersani 

e Cristiane Comelato (artigo)  

consElho Editorial AptAre – GeriAtriA e GerontoloGiA pArA especiAlidAdes clínicAs

Errata: Na entrevista Velhices diversas, na edição 27, 

erramos num dos conceitos de envelhecimento apresentados

pela professora e gerontóloga Andrea Lopes. Confira uma 

versão atualizada da matéria no site revistaaptare.com.br
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editoriaL

Geriatras são clínicos
que não deram certo
e tudo o que fazem é
seguir o roteiro ‘um

beijo na velhinha e a dose pela
metade’.” Foi com essa frase infe-
liz que Antonio Carlos Lopes,
que já foi professor titular de me -
dicina de urgência e de clínica
médica na EPM/Unifesp e ocupa
o cargo de presidente da Socie -
dade Brasileira de Clínica Mé -
dica desde sua fundação, em
1989, descreveu o trabalho dos
profissionais que se dedicam ao
cuidado do idoso.

A declaração é parte de uma
entrevista em matéria publicada
na Revista da Folha, do jornal
Folha de São Paulo de 22 de abril,
sobre os melhores médicos do
país segundo o Datafolha. É uma
pena que um profissional tão res -
peitado, a ponto de ser citado
como um dos melhores do Bra -
sil, tenha uma visão tão equivo-
cada do que é a geriatria. 

As redes sociais não perdoa -
ram. Não faltaram posts recrimi-
nando a posição do médico. A
Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia publicou uma
carta aberta que diz, entre outras
coisas: “Para além da deselegân-
cia, o Dr. Antonio Carlos Lopes
demonstrou desconhecimento
sobre o médico geriatra e sobre a
geriatria em si. Em um cenário
de envelhecimento da população
mundial, o cuidado com o indi-

víduo idoso, por definição, é in-
tegral e multidisciplinar. O mé -
dico geriatra tem a oportunidade
única de acompanhar esse indi-
víduo e sua família durante anos,
ou mesmo décadas”.

Diante da repercussão nega-
tiva, Antonio Carlos Lopes se des -
culpou em sua página pessoal no
Facebook, alegando ser apenas
uma brincadeira: “A frase colo-
cada pelo jornalista na revista é
proferida há 20 anos, quando não
existia geriatria, e com o dr. João
Toniolo, excelente clínico, demos
(sic) início na EPM à ge ria tria.
Naquela época, era uma frase em
tom de brincadeira”. O estrago, no
entanto, já estava feito.

Felizmente, essa postura é
uma exceção nos dias de hoje.
Dian te de uma acelerada inversão
da pirâmide etária no Brasil, os
geriatras e os profissionais de ge -
rontologia ganham cada vez mais
espaço, importância e reconhe -
cimento no contexto do cui dado.
Cresce o número de estudantes e
profissionais interessados em te -
mas como envelhe cimento e lon -
ge vidade. Criam-se novas áreas
de conhecimento e canais de co-
municação entre elas. E no dia 16
de maio, menos de um mês de-
pois da declaração descabida de
Antonio Carlos Lopes, comemo-
rou-se largamen te o Dia do Geria -
tra, num contraponto perfeito à
triste des crição. O orgulho estam-
pado nas postagens e os relatos

apaixonados pela profissão tor -
naram insignificante o comentá -
rio de um dos médicos mais res -
peitados do país.

O reconhecimento genuíno
vem daqueles que de fato enten-
dem o que é geriatria e geron-
tologia, e aqui não me refiro ao
conhecimento acadêmico. Pa-
cientes, familiares e cuidadores
de todo o Brasil sentem no dia a
dia o que é ser tratado por al-
guém que conhece o envelheci-
mento e suas limitações, e que
procura fazer o melhor para asse-
gurar qualidade de vida para
quem vive a velhice. É a opinião
deles que conta, e tenho certeza
de que todo profissional que se
dedica aos idosos tem uma his -
tória para contar sobre isso. O
resto, senho res, é bobagem.

Nós, da revista Aptare, fica -
mos honrados por fazer parte
desse movimento e, de alguma
maneira, contribuir para um de-
bate ético, profundo e gerador de
mudanças. Seguimos juntos!

Lilian Liang

Editora

Sobre reconhecimento

“
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ColóQuio

Os corredores do
Ins tituto de Psi -
quia tria do Hospi-
tal das Clínicas da

Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
não fazem distinção de idade
– por eles percorrem, em to -
dos os períodos do dia, pes-
soas de diversas faixas etárias.
No entanto, nas tardes de se-
gunda-feira e nas manhãs de
quinta chama atenção o au-
mento da circulação de idosos.
Esses são os períodos de aten -
dimento ambulatorial do Pro-
ter – Projeto Terceira Idade –,
aberto em janeiro de 1994 pa -
ra a realização de pesquisa e
atendimento em saúde mental
de idosos. A fundação do pro-
jeto teve como fundadores os
médicos Cassio Bottino (fale-
cido em 2016), Alberto Stoppe
Júnior, Monica Scalco e An-
dreia Scalco.

Além da missão de dar a
essa população um atendi-

mento específico a suas ne-
cessidades, o Proter tem a
nobre função de formar no -
vos médicos – responsabili-
dade ainda maior conside -
rando-se o envelhecimento da
população brasileira. O ambu-
latório e a enfermaria volta-
dos para as pessoas acima de
60 anos fazem parte da for-
mação de residentes do Insti-
tuto de Psiquiatria e do Ser -
viço de Geriatria do Hospital
das Clínicas.

Em cada um dos dois pe -
ríodos, são atendidos cerca de
60 pacientes do total de ins -
critos – 640 no ambulatório
para casos psiquiátricos, em
geral às segundas, e 164 no
ambulatório voltado especifi-
camente para demências, às
quintas – por dez médicos
residentes supervisionados
pelos profissionais da equipe,
que, além de psiquiatras, in-
clui psicólogos, terapeutas
ocupacionais, assistentes so-

ciais e enfermeiros. A enfer-
maria do Proter, com dez lei -
tos, é coordenada pela mé dica
psiquiatra Débora Pastore
Bas sitt, que, juntamente com
a psiquiatra Rita Cecília Reis
Ferreira, com atuação des de o
início no projeto, concedeu
entrevista à revista Aptare.

Aptare – Quais os transtornos
psiquiátricos mais comuns
atendidos no Proter?

Rita – Tem de tudo, mas uma
boa parte é depressão. Além
das demências. Não atende -
mos os casos de demência
de base neurológica, como a
relacionada à esclerose late -
ral amiotrófica, mas as de-
mais – como Alzheimer, vas-
cular, a de corpos de Lewy,
as frontotemporais e as li -
gadas a Parkinson –, sim.
Débora – Na enfermaria, pa -
ra internação, a maior parte
é depressão grave, demência
psicótica e bipolaridade. São

pacientes que precisam de
um tratamento mais incisi -
vo. A internação acontece
apenas quando o paciente
ofe rece algum risco a si mes -
mo ou aos outros.

Aptare – E por quais caminhos
os pacientes chegam 
ao Proter? 

Rita – Somos um serviço
terciário, ou seja, o paciente
chega aqui por encaminha -
mento. Normalmente o ido -
so com problema psiquiá -
trico vai a uma unidade bá -
sica de saúde, o clínico não
dá conta do caso, passa para
o posto de saúde que tenha
um especialista para ava lia -
ção, seja um psiquiatra,
neu rologista ou geriatra, e
esse profissional encami -
nha pa ra nosso serviço ou
outro do tipo.
Débora – A internação não
costuma ser de pacientes
atendidos no nosso ambu-
latório, pois os idosos do

Conversa necessária
Por Renata Costa

Débora Pastore Bassitt 
Psiquiatra, médica assistente e chefe da Enfermaria de Geriatria 
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo

Rita Cecília Reis Ferreira 
Psiquiatra e médica assistente do Ambulatório
do Projeto Terceira Idade (Proter)
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Proter são muito bem trata-
dos (risos). O mais comum é
os idosos chegarem de fora,
pela emer gência, descom-
pensados. E, quando eles
têm alta, as famílias normal-
mente que rem que eles con-
tinuem o tratamento ambu-
latorial aqui, mas só é pos-
sível pelo encaminhamento,
como a Dra. Rita explicou.  

Aptare – Qual a frequência de
atendimento ambulatorial
para cada paciente?

Rita – Depende do estado. Se
ele chega numa condição gra -
ve, podemos interná-lo ou
pedir que volte a cada duas,
três semanas. O correto é que,
quando ele estiver melhor, es-
tabilizado, o encaminhemos
de volta ao serviço de saúde
secundário de origem para
liberar vaga, porque nosso
objetivo é atender apenas os
mais graves, e estamos lota-
dos. Mas nem sempre eles
são aceitos ou conseguem re-
ceber o atendimento ali, en -
tão voltam aqui a cada três
meses. A cada segunda-feira
atendemos cerca de 60 pa-
cientes, às vezes 70. São cinco
para cada residente e mais os
atendidos pelos médicos. 

Aptare – Qual o perfil 
socio econômico do idoso 
que chega até vocês?

Débora – É muito variado.
Há famílias que não ga -
nham um salário mínimo,
traba lhadores em coopera-
tivas de reciclagem, até pai
de médico. 
Rita – O que mudou muito

do início do projeto até hoje
foi a faixa etária. Nos anos
1990, a população atendida
variava entre 60 e 75 anos.
Atualmente temos pacientes
com até 97 anos. Também
aumentou a demanda, com
o envelhecimento da popu-
lação. No início, éramos Cas-
sio, Monica, eu, mais três
médicos e, no máximo, dois
residentes. Hoje temos prati-
camente o dobro de profis-
sionais e o ambulatório con-
tinua muito cheio. 

Aptare – Além do aumento na
demanda, quais os impactos
provocados pelo envelheci-
mento demográfico 
e pela maior longevidade 
da população?

Rita – Houve um aumento
grande das demências liga -
das ao envelhecimento – e,
quanto mais idade, maior é
o número de casos. Depres -
são sempre houve, o que
acredito é que hoje haja
maior divulgação sobre a
doença e melhora no diag-
nóstico. A nossa finalidade
era, e ainda é, atender casos
psiquiátricos cujo primeiro
episódio tenha ocorrido

após os 60 anos de idade, ex-
ceção que sempre abrimos
para os casos de de mên cia
frontotemporal (DFT), por -
que ela se manifesta a partir
dos 45, 50 anos. Esses pa-
cientes sempre atendemos.
No entanto, nos últimos
anos, muitos serviços pri -
mários e o pró prio Hospital
das Clínicas nos encami -
nham idosos que já tinham
o transtorno psiquiátrico
quan  do jovens, porque nós
sabemos cuidar melhor dos
casos nessa faixa etária.  
Débora – Já a enfermaria
nasceu com essa vocação
mis ta. Internamos idosos
cujo transtorno tenha se
manifestado antes ou de-
pois dos 60 anos de idade.

Aptare – Então a maior
longevidade populacional
também alcançou os 
pacientes psiquiátricos?

Rita – Sem dúvida. Embora
nosso foco seja em psiquia-
tria geriátrica, os pacientes
bipolares desde os 20 anos
de idade envelheceram e es -
tão chegando a nós. Assim
como muitos são encami -
nha dos do grupo de doen ças

afetivas aqui do IPq depois
que completam 60 anos. Isso
engloba depres são, pânico,
bipolaridade, ansiedade e
outros problemas.

Aptare – E as famílias? Como é
a relação com o idoso
psiquiátrico? 

Débora – Algumas vezes, é
bastante difícil para a famí -
lia lidar com esse idoso. Mas
nas consultas ambulatoriais
é feita a orientação aos fa-
miliares. Na enfermaria, há
grupos de famílias para dis-
cutirmos as dúvidas e tam-
bém é feita uma orientação
individual. O Proter tam-
bém oferece um curso para
cuidadores, sejam eles pro -
fissionais ou familiares,
abor dando temas específi-
cos para que eles aprendam
a lidar melhor com as situa -
ções que enfrentam no dia a
dia. Os cursos são abertos
para todos, não é necessário
ter um familiar sendo aten-
dido pelo Proter.
Rita – Os familiares chegam
aqui muito sobrecarregados.
Nos casos de demência,
prin cipalmente, sofrem com
a angústia de que seu pa -
rente tem um quadro que só
irá evoluir, não tem cura –
por que, com o tratamento, é
possível estabilizar por cerca
de quatro anos, mas depois
dis so a progressão é ine -
xorável, infelizmente. O fa-
miliar de uma pessoa com
demência vê a pessoa indo
embora aos poucos, mas o
corpo fica. Isso é muito es-
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“O preconceito ainda existe. 

Melhorou um pouco quando se trata

de aceitar o ‘outro’ como doente,

mas para autoaceitação 

ainda há muito preconceito.”
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tressante. Também há a so-
brecarga física. Frequente-
mente encaminha mos os
cuidadores para tratamento
psicológico, porque eles co -
meçam a adoecer também. 
Débora – Como faltam insti-
tuições de longa permanên-
cia públicas, e as pessoas
não têm condições finan-
ceiras para pagar uma par-
ticular que seja razoável, fica
muito difícil. A média de
tempo de internação na en-
fermaria é de 50 dias, e algu-
mas famílias resistem em re-
ceber o idoso de volta após
o período de internação,
por que têm medo de não
saber lidar com ele. Já outras
famílias são distantes ou o
idoso é sozinho. Nesses ca -
sos, a nossa assistente social
atua procurando algum fa-
miliar, como um sobrinho,
que possa se responsabili -
zar. Em casos de vulnerabi -
lidade social, essa profis-
sional vai atrás de uma insti-
tuição de longa permanên-
cia pública. 

Aptare – o preconceito em re-
lação às doenças mentais tem
diminuído ao longo dos anos? 

Rita – Ainda há muito pre-
conceito, frequentemente
estimulado até pela mídia.
Recentemente vimos a ele -
troconvulsoterapia sendo
tra  tada em uma novela* de
forma terrível. É um des -
serviço. O preconceito ainda
existe. Melhorou um pouco
quando se trata de aceitar o
“outro” como doente, mas

para autoaceitação ainda há
muito preconceito. O “outro”
tem depressão, “eu” não. 
Débora – Doença psiquiá -
trica muitas vezes não é
vista como doença, mas um
defeito. E é mais fácil de ser
percebido no outro do que
em si mesmo. 

(*a novela O Outro Lado do
Paraíso, da Rede Globo,
mostrou cenas da protagonista
Clara, interpretada pe la atriz
Bianca Bin, passando por
eletroconvulsote rapia para
tratamento de esquizofrenia.
A eletroconvulsoterapia –
ECT – consiste em um trata-
mento com corrente elétrica de
baixa intensidade que induz
convulsões). 

Aptare – A eletroconvulsote -
rapia também é um tema 
envolvido em preconceito...

Débora – Existe preconceito
por falta de informação, ou
por informações distorcidas,
como as da novela. É um
tratamento seguro e indi-
cado para pessoas com de-
pressão grave que não res -
pondem a nenhum medica-
mento. Realizamos aqui no
Proter com idosos que che -

gam muito magros, com
índice de massa corporal 14,
já recusando alimentação,
desnutridos e desidratados.
Sem o tratamento, iriam,
mui to provavelmente, a óbi -
to. Não é a primeira escolha
de tratamento, é uma opção
quando não há mais nenhu -
ma outra. É um tratamento
feito duas vezes por semana
por, no mínimo, um mês e
meio. ECT é muito eficaz
contra depressão grave. Fa -
zemos aqui no hospital, com
anestesia, relaxante muscu-
lar, paciente monitorado e
uma equipe muito bem
preparada. 

Aptare – os familiares e os
idosos aceitam bem a ideia de
fazer ECT?

Debora – Quando aventa-
mos a hipótese, alguns fi -
cam extremamente preocu-
pados. Mas dentro da equi -
pe de ECT há pessoas que
lidam com psicoeducação,
então elas mostram um ví -
deo aos familiares detalhan -
do como o procedimento é
feito, o que dissipa o pre-
conceito. Os idosos, quando
têm indicação de ECT, já
estão numa condição muito

ruim, e não têm mais ca-
pacidade de discernimento,
se recusam a comer e a be -
ber. É a família, portanto,
que autoriza.

Aptare – Muitos estudos 

atuais têm relacionado a

solidão a um aumento de

casos de depressão na velhice.

Vocês têm visto isso no dia a

dia do Proter?

Rita – A solidão pode ser um
catalisador, sim, assim como
a perda do cônjuge e a difi-
culdade financeira. Muitos
pacientes acabam ficando
deprimidos depois da apo -
sentadoria, porque a renda
cai. Mas para desenvolver
depressão é preciso ter vul-
nerabilidade, seja genética
ou por outras doenças.

Aptare – Quais são hoje os

principais desafios relaciona-

dos à saúde mental dos

idosos? 

Débora – O principal desafio
é prover uma melhor quali-
dade de vida aos idosos, que
inclua uma rede social de
apoio. Isso previne a ocor-
rência de depressão. Tam-
bém é preciso melhorar o
tratamento na saúde pública
para doenças clínicas que
são fatores de risco para de-
pressão, como Alzheimer e
dores crônicas. Em São Pau -
lo, existem serviços munici-
pais como centros-dia que
oferecem arteterapia e tera -
pia ocupacional, mas ainda
são poucos.

“Frequentemente encaminhamos 

os cuidadores para tratamento 

psicológico, porque começam 

a adoecer também.”
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queM faz :: Profissionais que fazem a diferença no envelhecimento

Sou palhaço, o que eu chamo de a arte do

fracasso e da vulnerabilidade. 

Pratico isso na vida há mais de 45 anos, e

no trabalho há mais de 30, especialmente

como palhaço terapêutico. Mas não atuo ape-

nas com crianças hospitalizadas. Há mais de

20 anos também visito semanalmente idosos

institucionalizados vivendo com a doença de

Alzheimer e outras formas de demência.

Acredito que, com o palhaço, os idosos não se

sentem julgados pelas dificuldades e pelos

fracassos que a doença provoca. Na verdade,

são eles que ajudam o palhaço!

Comecei a praticar em Montreal, no Ca -

nadá, onde cresci. Cofundei a Fundação Dr.

Clown, a maior organização de palhaços

profissionais trabalhando na área de saúde do

país. Numa parceria com o Instituto Univer-

sitário de Geriatria de Montreal, encontrei o

psicólogo Christian-Paul Gaudet, especialista

do comportamento da pessoa com demên-

cia, que me ajudou a entender o impacto da

doença do ponto de vista do portador e como

entender melhor a potência do palhaço te -

rapêutico para se relacionar com ele.

Adaptei uma metodologia criada por

Magdalena Schamberger, aplicada na Escócia,

e preparei uma equipe de palhaços terapêuti-

cos dedicada à demência. Nomeei o projeto

de “Uma Bela Visita”. A equipe é composta por

personagens elegantes das décadas de 1930 a

1950, que oferecem visitas como se fossem fa-

miliares, levando cantorias, afetos e pequenos

melodramas. E por que essa época? Porque

através de pesquisas e experiências pessoais

foi demonstrado que o portador se percebe,

geralmente, com um self de 20 a 25 anos. Por

isso, os palhaços se caracterizam como se es-

tivessem naquele tempo. Às vezes, os palha -

ços terapêuticos parecem, para o portador, as

criaturas mais “normais” na instituição. 

Em 2012 me mudei para o Rio de Janeiro.

Cofundei o Teatro do Sopro, para explorar

vários caminhos de transformação pessoal e

social pela empatia e pela arte do palhaço: o

“Empatilhaço”. Em parceria com o Dr. Jerson

Laks, psiquiatra especialista em demência,

rapidamente entendi que o poder do palhaço

para se relacionar com a pessoa com demên-

cia não precisa ficar apenas com esse artista.

Por ser uma prática em comunicação não cog-

nitiva, empática e lúdica, qualquer um pode

aprender a desenvolver uma relação comple-

tamente outra, e enriquecedora, com a pes-

soa com demência. 

Acredito que, mesmo que a inteligência

cognitiva seja fortemente afetada pela de -

mência, a inteligência emocional pode con-

tinuar a se desenvolver até o final. Essa dedi-

cação e entrega dependem da vontade do

cuidador, familiar ou profissional, de inverter

os papéis, aceitar se vulnerabilizar e saber

pedir ajuda para a pessoa demente.

Olivier-Hugues TerreaulT
Empreendedor social, palhaço terapêutico, formador, palestrante internacional e professor de meditação.
Tem mais de 20 anos de experiência com pessoas vivendo com demência. Através do seu programa
Abrace a Demência, trouxe um olhar positivo sobre a relação com o portador, tendo sido nomeado
fellow da Ashoka, Líder da BrazilFoundation, trabalhando em parceria com o Lab60+ e o Indepp

Meu envolvimento com o envelheci-
mento começou já na graduação. Fiz fi-

sioterapia pela FMUSP em 1987 e foi lá que
eu conheci algumas pessoas que já estavam na
área do envelhecimento. Uma delas foi a pro-
fessora Maria Auxiliadora Cursino Ferrari, que

me apresentou para outras pessoas que mili-
tavam na área de gerontologia social, como os
professores Antônio Jordão Neto, Elvira Wag-
ner e Zally Pinto Vasconcelos Queiroz. 

Além disso, meu pai, Ney Perracini, foi um
dos primeiros geriatras do Brasil e chefiou o

serviço de geriatria do Hospital do Servidor
Público Estadual por mais de 30 anos. Nessa
época, ele estava muito atuante na SBGG-SP e
tinha muitos congressos, seminários e encon-
tros. Eu, como estudante já interessada no
tema, comecei a participar também. Por essa

Mônica Perracini 
Fisioterapeuta; professora dos programas de mestrado e doutorado em fisioterapia da Unicid 
e em gerontologia da Unicamp; idealizadora da plataforma Plug and Care 
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virgíliO MOraes ferreira 
Idealizador do “Ame seu cérebro”; especialização em geriatria pelo CIAPE/BH; médico geriatra titulado
pela SBGG; médico de família e comunidade titulado pela SBMFC; mestre em saúde coletiva pela
Unesp/Botucatu 

Sou goiano, fiz minha faculdade em Minas

Gerais e desde que me formei, há 15

anos, resido em Marília, no interior paulista.

Meu interesse por uma clínica mais integral

me levou inicialmente para a medicina de

família e comunidade. Foi nesse contexto,

atendendo famílias, trabalhando com gru-

pos, entrando nas casas e vivenciando tantas

histórias, que nasceu a paixão pela geriatria.

Cursei minha especialização no Ciape/BH e

desde 2012 sou titulado em geriatria pela

SBGG. Minha trajetória é, assim, um mudar

de rotas que me leva a novos desafios, que

me acrescenta experiência e crescimento. 

Na minha vida, sempre busquei propó -

sito em tudo o que faço. Durante um pe -

ríodo na minha trajetória profissional, senti

um desassossego, me apontando que fal-

tava algo. Faltava eu me encontrar com

minha essência, com o menino sonhador lá

de Goiás, que passava horas contemplando

o céu, habilidoso com desenhos e que ado-

rava escrever crônicas e poesias, mas que

havia perdido espaço no tempo já tão aper-

tado por tanto trabalho. Assim, voltei a es-

crever, primeiro para jornais e revistas, e de-

pois em minhas redes sociais. A página Ge -

ria tria em Prosa e Poesia é dedicada a con-

teúdo educativo sobre envelhecimento e

sempre tem espaço para a poesia. 

No ano passado dei início a mais um pro-

jeto, o “Ame seu cérebro”, que é uma inicia-

tiva para aproximar as pessoas e os profis-

sionais de diferentes áreas para a causa das

demências. Sua proposta é levar conteúdo

educativo relevante, de maneira dinâmica e

numa linguagem acessível, para todos que

buscam informações sobre diagnóstico pre-

coce, prevenção e cuidados acerca das de -

mências. As manifestações artísticas estão

sempre presentes nos eventos promovidos

pelo projeto, como já aconteceu com a mú -

sica e recentemente com o cinema – o curta-

metragem Minha Mãe, Minha Filha, que

conta com as atrizes Eva Wilma e Helena

Ranaldi, foi pano de fundo para um debate

sobre o tema. Agora é a vez da literatura! Já

lançamos o projeto “Memórias de um cui -

dar”, em que convidamos os cuidadores a es-

crever suas histórias, que farão parte de uma

coletânea de poesias.

influência do meu pai e por identificar a ne-
cessidade de mais ferramentas de trabalho na
área de envelhecimento, acabei me vincu-
lando depois da graduação à equipe multidis-
ciplinar na EPM/Unifesp, onde fiquei por
mais de 15 anos.

Fiz meu mestrado na Unicamp, onde
pesquisei as tarefas do cuidar em idosos de
alta complexidade. Depois fiz meu douto -
rado na Unifesp, em pesquisa com quedas.
Hoje sou professora dos programas de mes -
trado e doutorado em fisioterapia na Uni cid
e do mestrado e doutorado em gerontologia
na Unicamp.

Na gerontologia da Unicamp tive alu -
nos que trabalharam com a temática do
cuidador familiar. No ano passado, encon-
trei uma de minhas alunas, Monica Tomo -

mitsu, e juntas começamos a pensar numa
plataforma que pudesse ajudar esse cui -
dador. Convidamos outros dois colegas –
Alexandre Pereira, que também fez dou -
torado em gerontologia na Unicamp, e Ra -
quel Pires, que deu aula comigo na Unicid
na área de neurociências e reabilitação –
para se juntar a nós. Desde então, desen-
volvemos a Plug and Care, uma plataforma
online que traz conteúdo com textos de
orien tação em diversas linhas do cuidado,
como organização do cuidado, saúde e se-
gurança do idoso, finanças e suporte ju-
rídico e bem-estar do cuidador fami liar.
Também desenvolvemos o que cha mamos
de “plugs do cuidar”, que são vídeos de três
a cinco minutos sobre vários assuntos, em
que abordamos as dúvidas mais comuns

dos cuidadores. O conteúdo e os plugs serão
disponibilizados via aplicativo, no qual o
usuário também terá acesso a uma rede de
compartilhamento e troca de experiências.
Teremos ainda um marketplace, onde o cui -
dador poderá encontrar produtos e serviços
selecionados para facilitar seu dia a dia.

Estamos desenvolvendo também um
aplicativo de gestão do cuidado, que tem
várias funcionalidades, mas que vai permi-
tir ao cuidador principal familiar designar
uma rede de cuidados e compartilhar in -
forma ções, gerenciando medidas de saúde,
como pressão arterial, medicação, glicemia,
sono, dor, atividade física. O objetivo é que
esse familiar possa, mesmo ausente, receber
notificações e ser informado de como esse
idoso está em casa.
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fYI  ::  novos estudos e pesquisas

Isolamento socIal e solIdão como 
fatores de rIsco para a progressão 
da fragIlIdade: o estudo longItudInal 
Inglês do envelhecImento

A solidão e o isolamento social têm sido asso -

ciados à mortalidade e ao declínio funcional

em idosos. Esse estudo, publicado na revista Age and Ageing de

maio de 2018, investiga se a solidão ou o isolamento social estão as-

sociados à progressão da fragilidade.

Participaram do Estudo Longitudinal Inglês do Envelhecimento

2.817 pessoas com idade ≥60. A solidão foi avaliada na Onda 2 usan -

do a escala revisada UCLA (versão curta). Um escore de isolamento

social na Onda 2 foi derivado de dados sobre morar sozinho, fre-

quência de contato com amigos, família e filhos e vida social. A fra -

g ilidade foi avaliada pelo fenótipo de Fried de fragilidade física nas

ondas 2 e 4 e por um índice de fragilidade nas ondas 2-5.

Observou-se que altos níveis de solidão foram associados a um

aumento do risco de se tornar fisicamente frágil ou pré-frágil cerca

de quatro anos depois: razões de risco relativo (IC 95%) ajustadas

por idade, sexo, nível de fragilidade e outros potenciais fatores de

confusão no início do estudo eram de 1,74 (1,29, 2,34) para a pré-

fragilidade e 1,85 (1,14, 2,99) para a fragilidade. Altos níveis de

solidão não foram associados à mudança no índice de fragilidade –

medida de base da condição geral – durante um período médio de

seis anos. Na amostra como um todo, não houve associação entre

o isolamento social e o risco de se tornarem fisicamente frágeis ou

pré-frágeis, mas o alto isolamento social foi associado ao aumento

do risco de os homens se tornarem fisicamente frágeis. O isola-

mento social não foi associado à mudança no índice de fragilidade.

Os pesquisadores concluíram que idosos que experimentam altos

níveis de solidão correm maior risco de se tornarem fisicamente frágeis.

mudando paradIgmas: planejamento 
antecIpado de cuIdados para o controle
da dor em Idosos com demêncIa

Garantir o gerenciamento efetivo da dor é um im-

portante problema de qualidade de vida (e morte)

para idosos com demência, principalmente por serem mais vulneráveis

à subavaliação e ao subtratamento da dor. No entanto, as decisões de

controle da dor são geralmente tomadas por profissionais de saúde e

cuidadores com pouca ou nenhuma informação sobre os valores de

demência para o controle da dor. O Instituto de Medicina (IOM) reco -

nheceu o imperativo revolucionário de mudar a maneira pela qual o

tratamento da dor é planejado e coordenado. A implementação do

planejamento avançado de cuidados (PAC) antes dos estágios avança-

dos da demência pode auxiliar no desenvolvimento de um plano de

gerenciamento da dor centrado na pessoa e melhorar o tratamento da

dor para essa população durante toda a trajetória da demência. Esse

fórum, publicado na edição de maio de 2018 do periódico The Geron-

tologist, analisa o estado atual do tratamento da dor na demência, dis-

cute o significado da PAC em um contexto de gerenciamento da dor e

oferece soluções práticas para desafios comuns em PAC. O termo

demência nesse artigo é usado de maneira genérica e se refere às

muitas formas de demência que causam comprometimento cognitivo.

efeItos do treInamento cognItIvo 
na cognIção e na qualIdade de vIda 
de Idosos com demêncIa

Esse estudo, publicado no periódico Journal of

the American Geriatrics Society em abril de

2018, se propôs a avaliar o efeito do treinamento cognitivo na cog-

nição e na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em idosos

com demência que vivem na comunidade.

Trata-se de um ensaio controlado aleatorizado, único-cego, com

seguimento de 3 e 9 meses, conduzido num centro-dia para idosos

em Helsinque, na Finlândia. Participaram do estudo idosos com

demência leve a moderada residentes na comunidade e que frequen-

tavam centros-dia duas vezes por semana (N = 147; média de idade

83, 72% do sexo feminino, 63% no estágio leve de demência).

Foi elaborado um programa de treinamento sistemático de 12

semanas, que focou em subqualificações de funções executivas:

atenção, memória operacional, flexibilidade cognitiva e planeja-

mento. O grupo de intervenção (n = 76) foi submetido a treinamento

cognitivo duas vezes por semana durante 45 minutos, e o grupo con-

trole (n = 71) compareceu ao centro-dia como de costume.

Os desfechos primários foram a Escala de Avaliação da Doença

de Alzheimer-Cognitiva (ADAS-Cog) para a cognição global e o ins -

trumento de 15 dimensões (15D) para a QVRS. Os resultados foram

medidos no início, em 3 meses e em 9 meses.

Ambos os grupos apresentaram deterioração na cognição global

e QVRS durante o acompanhamento, e não houve diferenças entre

os dois grupos na mudança no ADAS-Cog (P = 0,43) ou 15D (P = 0,61)

ao longo do tempo (ajustado para idade e sexo). Aos 3 meses, as al-

terações foram 0,8 (intervalo de confiança de 95% (IC) = −0,2-1,8)

para o grupo de intervenção, 1,7 (IC 95% = 0,6-2,7) para o grupo de

controle no ADAS-Cog, −0,040 (95% CI = −0,058 a −0,021) para o

grupo de intervenção, e −0,037 (IC 95% = −0,056 a −0,018) para o

grupo controle no 15D.

O treinamento cognitivo sistemático não teve efeito sobre a cog-

nição global ou QVRS em pessoas que vivem na comunidade com

demência leve a moderada.
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decIdIndo sobre o cuIdado em IlpIs
em demêncIa: uma análIse conjunta 
de como Idosos equIlIbram 
objetIvos concorrentes

A maioria dos idosos não quer ser colocada

numa ILPI, mas um quadro de piora de demên-

cia pode tornar a institucionalização uma opção.

Pacientes internados residentes na comunidade foram convida-

dos a imaginar que viviam sozinhos, tinham demência e estavam

sofrendo dificuldades práticas crescentes, e foram apresentados a 11

possíveis “pacotes de resultados”. A análise conjunta foi utilizada para

investigar como os participantes classificaram os possíveis resultados

e negociaram entre esses fatores: local de residência (própria casa ou

ILPI), carga sobre a família, risco de danos e duração da vida.

Dos 122 participantes potenciais, 102 pacientes internados de 65 a

80 anos completaram o estudo. Desses, 46 (46%) pacientes dão o maior

peso para reduzir a carga sobre a família, 39 (39%) para permanecer em

casa, 11 (11%) para minimizar o risco de danos e 5 (5%) para maximizar

a duração da vida. Não houve diferenças clínicas ou demográficas sig-

nificativas entre esses grupos. Houve uma forte correlação negativa

(Rho de Spearman -0,59, P <0,0001) entre os escores de importância

para o local de residência e para o fardo na família.

O estudo, publicado em junho de 2017 no periódico Geriatrics

and Gerontology International, conclui que existem diferenças im-

portantes na forma como os indivíduos idosos equilibrariam as prio -

ridades concorrentes de reduzir o peso sobre a família e permanecer

em casa no caso de desenvolver a demência.

câncer de mama entre mulheres Idosas:
InfluêncIa da Idade e estágIo do câncer
na sobrevIda

O objetivo desse estudo, publicado na Archives

of Gerontology and Geriatrics de maio de 2018,

é descrever a associação entre aumento da idade e sobrevida em mu -

lheres com mais de 65 anos com diagnóstico de câncer de mama.

Trata-se de um estudo de coorte prospectivo histórico que com-

parou 3.270 pacientes com câncer de mama com 13.163 controles

sem idade de câncer. Características de base e dados de câncer foram

coletados do Escritório Central de Estatísticas de Israel (1995), o Re -

gistro de Câncer de Israel (2000-2010). As medidas iniciais incluíram

idade e status socioeconômico. O estágio de câncer no diagnóstico

foi agrupado como estágio I, estágio II-III e metastático. Foram uti-

lizados os modelos de regressão de riscos proporcionais de Cox para

determinar as proporções de risco (HR) para a mortalidade.

Entre as idades de 65-69 e ≥85, a doença metastática subiu de 3,9%

para 23,4% e a doença em estágio I declinou de 58,6% para 30,1%. Aos

80-84 anos, a expectativa de vida de 50% entre os controles, estágio I

e estágio II-III foi de 95, 92 e 90 meses, respectivamente, em compara-

ção com 2 meses para doença metastática. Comparado aos controles,

entre 65-69 anos para ≥ 85, a HR ajustada diminuiu progressivamente

entre os indivíduos com estágio I de HR 0,96 (IC 95% 0,69-1,33) para

0,60 (IC 95% 0,36-1,01), estágio II-III de HR 3,26 (95% CI2,58-4,12) para

HR 1,60 (95% CI 1,22-2,09) e doença metastática de HR 57,40 (95% CI

39,56-83,29) para HR 20,76 (95% CI 14,73-29,24).

Esse estudo descreve o prognóstico cada vez mais desfavorável

e a curta expectativa de vida observada entre mulheres com idade ≥

80 com diagnóstico de mama metastática. Em contraste, os achados

confirmam o prognóstico positivo associado com o aumento da

idade, entre mulheres mais velhas que apresentam câncer de mama

em estágio I, entre as quais a sobrevida foi semelhante, se não um

pouco melhor, do que controles não pareados por idade.

buscando assIstêncIa maIs tarde na vIda:
como os Idosos avalIam sua necessIdade
de assIstêncIa?

O objetivo desse estudo, publicado no perió -

dico Age and Ageing de maio de 2018, é abor-

dar o que acontece antes de as pessoas procurarem o serviço de saú -

de, ou o que acontece ao invés disso, através de relatos de idosos

sobre a busca de assistência mais tarde na vida.

Foram realizadas entrevistas qualitativas semiestruturadas com

40 adultos com idade entre 68 e 95 anos. Os participantes foram

convidados a discutir qualquer tipo de apoio, intervenção ou

prestação de serviços, fossem eles médicos, sociais, fornecidos pela

família, pagos ou não remunerados. Observou-se que os partici-

pantes da amostra se envolveram em um processo recursivo,

avaliando suas necessidades com base em cada questão específica.

A progressão dos participantes através desse processo dependeu

de quatro fatores: seu reconhecimento do declínio; o impacto

percebido do declínio em suas atividades habituais e independên-

cia; sua preparação para receber ajuda; e a oportunidade de afirmar

sua necessidade. Em vez de procurar ajuda, os participantes se en-

volveram em autogestão, mas também receberam assistência não

solicitada ou de emergência.

Adaptações de pessoas idosas a mudanças e tentativas de satis-

fazer suas necessidades sem assistência significam que elas não se

apresentam aos serviços, limitando o conhecimento da autoridade

local sobre suas necessidades e capacidade de planejar serviços apro-

priados. As conclusões desse estudo oferecem quatro estágios que

os formuladores de políticas, provedores de serviços e cuidadores

devem levar em conta para abordar a aceitação da assistência.
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capa 

Por Ruth Helena Bellinghini

Ninguém sabe ao certo quantos idosos brasileiros levam um tombo e têm uma fratura
como consequência. Vão precisar de cirurgia, fisioterapia e enfrentar a própria idade 
e o medo de perder a autonomia

UM TOMBO

OBrasil não dispõe de estatísticas confiáveis, mas
os dados dos Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) dos Estados Unidos são sufi-
cientes para se ter uma boa ideia do impacto das

quedas de idosos, especialmente num país que envelhece
depressa. Segundo as estatísticas do CDC, uma em cada
cinco quedas tem consequências graves, como fraturas ou
ferimentos na cabeça, e uma queda aumenta a probabilidade
de uma nova ocorrência. 

Anualmente, 2,8 milhões de idosos americanos são aten-
didos em pronto-socorros por causa de quedas e, desses, 
800 mil são internados, dos quais 300 mil por fraturas de
quadril. Em 2015, as quedas representaram um custo de 50 bi -
lhões de dólares, dos quais 75% cobertos por Medicare (idosos)
e Me dicaid (população de baixa renda).

Jacyra Prata Bellini, moradora de Taquaritinga, interior de São
Paulo, entrou para a lista de idosos com quedas que causam fra -
turas na manhã do dia 20 de março. Às vésperas de completar 95
anos, dona Jacyra, que é professora aposentada, sempre foi se -
relepe e bastante independente. Só parou de dirigir por volta dos
90, mesma idade em que parou de nadar na piscina de casa, por
dificuldades para sair dela. Ainda assim, mantinha sua rotina de
acordar, alimentar os cachorros e o papagaio, varrer a casa e o
quintal, colher frutas, ir à cidade. “Eu só ouvi o grito dela”, conta
a filha Nilza, jornalista aposentada. “Ela caiu na varanda, antes
de descer os degraus, ainda apoiada numa coluna. Sofreu uma
fratura vertical de fêmur, foi operada, colocou placa e parafuso e
agora está se recuperando aos poucos”, explica.

Mesmo assim, desde a cirurgia, Nilza já teve alguns sobres-
saltos. Noite dessas, acordou com a mãe tentando subir na sua

cama para alcançar a própria. “Ela se levantou sozinha no meio
da noite e foi ao banheiro. Claro, ela se recusa a usar o andador.
No dia seguinte, fui obrigada a colocar grades na cama, para
evitar novas escapadas noturnas,” relata a filha. Como muitos
idosos de várias faixas etárias, para dona Jacyra o uso de an-
dador ou de bengala é a marca evidente do envelhecimento.
“Agora, sim, eu sei que estou velha”, comentou, emburrada, um
dia desses, ao almoçar num restaurante de outra cidade, onde
foi obrigada a usar o andador.

Existe uma série de fatores que contribuem para esse maior
risco de quedas de idosos, mesmo que eles continuem fisica-
mente ativos, afirma o geriatra e gerontólogo Paulo Canineu,
professor da pós-graduação em gerontologia da Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) de São Paulo. “A idade traz alterações
em todos os sentidos, no olfato, no paladar, no tato, na audição
e na visão, e estes três últimos podem contribuir para o maior
risco de quedas”, afirma o especialista. “Não é raro, por exem-
plo, o idoso se recusar a usar um aparelho auditivo e, por causa
disso, não ouvir o cachorro que corre em sua direção, ou os ro-
lamentos do skate do neto, ou alguém chamando seu nome
para alertá-lo de algum risco.”

De acordo com Canineu, o risco de queda cresce nos idosos
sedentários, obesos, com pouca mobilidade e que saem pouco
de casa. A situação é igualmente complicada para os idosos
que já caíram uma vez e não sofreram fraturas, mas ficam com
medo de uma nova queda e, por isso, se trancam em casa. “A
vida não é para ser vivida fechada dentro de casa. A vida é re-
lação com o mundo e com as outras pessoas,” alerta o geriatra.
“É isso que mantém o controle, garante o contato com as novi-
dades, mantém a autoestima. É importante para o idoso sair,

De repente,
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pegar condução, ir visitar o amigo, ir ao cinema, se manter 
atualizado e antenado”, aconselha. “Evitar a mesmice é funda-
mental, daí a importância de aprender coisas novas. É preciso
ter uma rotina, mas uma rotina rica e que dê prazer.”

De acordo com ele, é importante planejar o dia, cuidar da
casa, ter bem estabelecidos os horários de lazer, de repouso,
para atividades físicas e contatos sociais. “É preciso se informar
logo de manhã, checar as notícias, se expor à luz do sol, para a
síntese de vitamina D e também por ser um antidepressivo. A
luz solar inibe a síntese de melatonina durante o dia, e isso sig-
nifica que ela vai ser produzida à noite e garantir um sono de
melhor qualidade. Além disso, fazer uma caminhada de 20 a
40 minutos com regularidade é essencial quando se trata da
saúde do idoso,” afirma.

Canineu destaca que limitações e dificuldades de loco-
moção têm sempre de ser investigadas. “É muito importante
saber se existe alguma doença causando esses problemas e, em
caso afirmativo, tratá-la. Se o paciente tiver tontura, por exem-
plo, é fundamental descobrir a causa, que pode ser labirintite,
alterações da pressão arterial,  consequência do uso de medica-
mentos como tranquilizantes e antidepressivos, presença de
um tumor ou ainda distúrbios da tireoide, e tratar esse pro -
blema. Além disso, para prevenir futuras quedas, verificar a ne-
cessidade ou não de fisioterapia”, adverte o geriatra.

Investir na prevenção
Quando se fala em prevenção de quedas de idosos, os especia -
listas não pensam apenas em possíveis patologias. Há toda uma
gama de comportamentos e atitudes que ajudam bastante a evi-
tar que isso ocorra. “Uma das coisas que se recomendam, espe-
cialmente para idosos saudáveis e independentes que vivem
sozinhos, é a adaptação da casa, especialmente do banheiro,
que é o local onde ocorre a maioria das quedas”, alerta a geriatra
Ana Laura Bersani, do Hospital Israelita Albert Einstein e assis-
tente do Serviço de Dor e Doenças Osteoarticulares da Disci-
plina de Geriatria da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). Ana Laura diz que é importante adaptar o banheiro
a essa nova realidade, com barras de segurança no box e perto
do vaso sanitário. “Impermeabilizar o piso ou colocar faixas 
antiderrapantes no box também é importante e se a pessoa se
cansa de ficar em pé durante o banho e se tem desequilíbrio
quando vai lavar os pés, vale a pena colocar um banco fixo no
box ou usar uma cadeira de banho”, recomenda. Luzes de emer -
gência ou sensor de presença, especialmente no trajeto que 
vai do quarto ao banheiro, são outra dica”, diz a especialista. “É
de noite e nesse percurso que acontecem muitas quedas,
quando a pessoa se levanta ainda zonza de sono querendo ir ao 
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ba nheiro. Como ela está em casa, que conhece tão bem, nem se
preocupa em acender as luzes do quarto, do corredor e do 
ba nheiro. Por isso, é bom colocar luzes de emergência ou sen-
sores de presença nesses locais”, diz a geriatra.

Além disso, de acordo com ela, vale garantir boa luminosi-
dade em todos os cômodos da casa, remover tapetes e passadeiras
em que se possa tropeçar e cair, e tirar do caminho móveis e ob-
jetos com quinas que possam machucar. “Idosos gostam de usar
chinelos, pantufas e coisas assim dentro de casa, porque, suposta-
mente são confortáveis. O problema é que eles não são antider-
rapantes e não dão estabilidade aos tornozelos, aumentando o
risco de quedas. É mais uma coisa a evitar,” lembra.

De acordo com a fisioterapeuta Caroline Venturini, especia -
lizada em gerontologia e que atua na AME Idoso Sudeste, a pre-
venção das quedas é possível, necessária e varia de acordo com o
idoso: trata-se de um idoso hígido que nunca sofreu uma queda
ou de um sedentário? “Em primeiro lugar, é preciso alertar sobre
os riscos no ambiente, seja em casa ou na rua, e propor alterações
com cuidado. Para um paciente idoso, a sugestão de retirar da
sala um tapete com valor afetivo pode ser um tanto dolorosa.
Então a ideia é propor alternativas, como pendurá-lo na parede,
por exemplo. Ou tirar a cristaleira da sala, mas colocar alguns
bibelôs numa estante. A ideia é ajudar o idoso a se adaptar a essa
nova realidade, em que ele tem maior risco de cair, com a con-
cordância dele, e não com a relutância”, explica a especialista.

Caroline lembra que a repercussão de uma queda é muito
diferente num jovem e num idoso. “Para um jovem sofrer uma
fratura numa queda, precisa ser uma queda espetacular. No
idoso, não. E, como o risco de uma segunda queda é maior,
nesses casos é preciso avaliar o que houve, onde, como e, prin-
cipalmente, por que ele caiu. Se ele teve tontura em casa e caiu,
é preciso saber a causa dessa tontura para evitar uma nova
queda,” diz. Segundo ela, fatores como fraqueza nos membros
inferiores, dores nos pés, problemas de equilíbrio, problemas

prévios nas articulações e, certamente, osteoporose e deficiên-
cia de vitamina D também podem aumentar o risco de quedas.

“Poucos são os alimentos com quantidades significativas
de vitamina D e eles não fazem parte da dieta da maioria dos
brasileiros, ” diz Ana Laura. “A vitamina D está presente prin-
cipalmente nos peixes de águas frias e profundas, como sal -
mão, atum, arenque, bacalhau e sardinha, além dos óleos de
peixe, dos cogumelos e dos derivados do leite fortificados com
vitamina D.” Fora a alimentação, o organismo depende princi-
palmente da produção cutânea de vitamina D – quase 90% –,
através da exposição ao sol. O problema, porém, é que os ido -
sos passam menos tempo sob o sol e, quando expostos, geral-
mente é com o uso de protetores solares, que impedem a sin-
tetização da vitamina D através dos raios solares. Além disso,
com a idade a pele vai perdendo a capacidade de sintetizar a
vitamina D, e alguns tipos de medicamento também inter-
ferem nessa produção e absorção, como é o caso de anticon-
vulsivantes, antifúngicos, antirretrovirais e glicocorticoides. De
acordo com a especialista, para os idosos saudáveis, alimen-
tação adequada, atividade física regular e exposição ao sol com
braços e pernas expostos por cerca de 15 minutos antes das 10
da manhã e depois das 16 horas podem ser suficientes para
garantir um bom nível de vitamina D e bom estado geral.

Os médicos, porém, devem estar atentos a determinados
grupos que devem ter seus níveis de vitamina D monitorados
e dosados. “Neles se incluem os pacientes com osteoporose,
raquitismo e osteomalácia; aqueles com histórico pessoal de
quedas e fra turas, com hiperparatireoidismo, com síndrome de
má absor ção após cirurgia bariátrica, com insuficiência renal
ou hepá tica, com doenças granulomatosas, com linfomas, que
usam aqueles medicamentos já citados e, claro, as gestantes e
lactantes, os negros e as pessoas que não se expõem ao sol por
algum motivo, como as que se cobrem da cabeça aos pés por
causa de costumes religiosos,” destaca Ana Laura. 

A geriatra explica que a vitamina D tem enorme importân-
cia na manutenção da saúde óssea, ativando a modulação da
síntese do paratormônio, que aumenta a concentração de cálcio
no sangue e a absorção intestinal do cálcio, a síntese e absorção
de vitamina D. “Estudos publicados no JAMA envolvendo
idosos saudáveis não mostraram redução no risco de fraturas,
mas esses estudos foram conduzidos por apenas seis meses, o
que não é um prazo suficiente para estabelecer esse tipo de as-
sociação. Há várias pesquisas em andamento, mas a suplemen-
tação de vitamina D já faz parte, ao lado do cálcio, do trata-
mento da osteoporose, além dos outros medicamentos”, asse-
gura. Segundo Ana Laura, a ação contra a osteoporose envolve
ainda a ingestão proteica adequada. “Isso significa que o geria -

“A idade traz alterações em todos 

os sentidos, no olfato, no paladar,

no tato, na audição e na visão, 

e estes três últimos podem 

contribuir para o maior risco 

de quedas.”
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tra tem de estar atento aos hábitos alimentares de seus pa-
cientes e mais atento ainda aos vegetarianos, um segmento que
exige muita atenção porque perde massa muscular e óssea por
causa da escolha alimentar e na terceira idade pode ter de
pagar um preço alto por isso,” alerta.

Ana Laura Bersani também destaca a situação dos idosos
institucionalizados, que correm um risco dez vezes maior que
os demais de sofrer alguma fratura. “No caso deles, basica-
mente o que se tem é um, digamos, estilo de vida que leva ao
risco, com uma dieta pobre, pouca exposição ao sol e pouca
mobilidade nessas casas e clínicas de repouso,” diz.

Tipos de fratura
Paulo Canineu afirma que há uma lista de fraturas mais co-
muns em idosos – punho, braço, fêmur, quadril, sendo que a
primeira geralmente é a do punho. “Todas são passíveis de cor-
reção rápida com cirurgia para colocação de pinos, placas e
parafusos, mas, geralmente, a família entra em pânico porque
é um idoso que vai ser operado. Mas isso também está mu-
dando. Claro que existe risco, mas ele vem diminuindo bas-

tante quando se trata de cirurgias de idosos. A outra coisa im-
portante é que o paciente idoso se recupera e sai logo da cama,
especialmente se fizer fisioterapia”, explica.

“Pode parecer cruel dizer isso, mas uma fratura pode acabar
sendo uma grande oportunidade para tratar adequadamente
uma osteoporose, que às vezes o paciente nem sabe que tem,
e prevenir futuras quedas e novas fraturas, que sempre são cada
vez mais graves,” diz Ana Laura Bersani. “É a chance de avaliar
a saúde óssea desse paciente, fazer uma densitometria, descar-
tar ou não causas secundárias e planejar o tratamento, não ape-
nas em termos medicamentosos, mas pesando a qua lidade de
vida como um todo,” afirma a especialista, que vê nessas situ-
ações não apenas a recuperação desse paciente, mas a chance
para a adoção de um estilo de vida mais saudável, que inclua
atividade física adequada, com atividade aeróbica que possa
promover o fortalecimento muscular. 

“O objetivo do trabalho do fisioterapeuta no pós-cirúrgico
é levar esse paciente ao seu potencial máximo, para que ele
possa ter de volta a sua autonomia,” acrescenta a fisioterapeuta
Caroline. “O ideal é que ele tenha exercícios de força, alonga-
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mento, coordenação e equilíbrio e que, após a recuperação, in-
clua as atividades físicas em sua rotina.”

De acordo com a terapeuta ocupacional Ana Paula Loureiro,
da Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo, de Osas -
co, que trabalha com 120 idosos em atividades de lazer, re creação
e área cognitiva, o idoso tende a não utilizar os chamados dispos-
itivos de auxílio à marcha, como bengala e andador. “De um lado,
eles protegem as articulações, mas de outro tra zem uma identi-
dade marcante com a velhice”, diz ela. O uso de uma bengala e,
principalmente, de um andador escancara uma situação em que
aquela é uma pessoa mais velha que precisa de ajuda – e, em
qualquer idade, é difícil aceitar que se necessita de ajuda.

“No pós-queda e no pós-cirúrgico não é tão difícil fazer com
que o idoso use bengala e andador, mas ele é rápido em justi-
ficar o uso de ambos, explicando que caiu, que foi operado, co -
mo se dissesse que é por pouco tempo,” relata Ana Paula. A te -
rapeuta ocupacional reconhece, porém, que o idoso tem forte
rejeição ao uso do andador e que alguns preferem até mesmo
não sair de casa a usá-lo em público. Muitos preferem cami -
nhar apoiados em outras pessoas quando estão fora de casa.

“Existe uma heterogeneidade no idoso, e é bem difícil prever
como ele vai encarar essa nova situação. O que eu percebo na
prática diária é que o idoso que convive com grande movimen-
tação de familiares e conhecidos tem mais facilidade para pedir
e aceitar ajuda. Já aqueles mais independentes, mais au tônomos
e solitários têm maior dificuldade. O que a pessoa foi, o seu jeito
de ser e a sua história de vida pesam muito nessas horas. Alguns
têm verdadeiro pavor de depender de quem quer que seja – filho,
enfermeiro, cuidador –, porque esta é uma sociedade que pro-
move a autonomia. Para a maioria, a bengala e o andador são eta-
pas, mas não é assim para todos”, explica a terapeuta ocupacional. 

De acordo com Ana Paula, o ideal seria que esse idoso fosse
atendido por uma equipe multidisciplinar, com diferentes
olha res para sua situação. “A queda não é um momento isolado,
e a recuperação desse momento também não. Deveria envolver
médico, psicólogo, fisioterapeuta, que ensine inclusive a esco -
lher e utilizar corretamente uma bengala. Uma quantidade
enorme de gente entra na farmácia, compra uma bengala que
é errada, que é muito baixa ou alta. Ou não sabe usá-la corre-
tamente e acaba correndo um risco de queda ainda maior”, ad-
verte. Segundo ela, a recuperação é um processo mais rápido e
eficiente quando há uma equipe multidisciplinar atuando. “O
caso do idoso que mora sozinho, cai e tem uma fratura é daque-
les que mobilizam toda a família, presencial ou financeiramen -
te, e algumas vezes é necessário até um assistente social para
encaminhar o provimento das necessidades do idoso”, conta.
Ana Paula diz que, apesar desses pesares, o idoso precisa seguir

em frente. “Você tem de ser feliz e curtir a vida. O fato de não
poder manter atividades que tinha antes não quer dizer que
não haja mais nada interessante para fazer.”

Psicóloga do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas
(HC) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP), Valmari Aranha observa essa “nova geração” de idosos,
com pessoas mais ativas e com mais autonomia, o que depende
bem mais da funcionalidade do que da idade cro nológica. “Ainda
não temos certeza, mas é muito provável que essa geração de
idosos que fez e faz exercícios vá apresentar menos problemas.
Existem muitas pessoas com uma certa resistência a ser velhas, e
isso até as ajuda a manter a autonomia”, explica a especialista. 

Ela ressalta que o problema é quando esse indivíduo acaba
se expondo a riscos por causa de dificuldades emocionais. É o
idoso que se recusa a usar bengala ou um aparelho auditivo a
despeito da recomendação médica, que sobe num banquinho
para alcançar algo no alto de um armário. “Na verdade, são for-
mas de preconceito, o não usar bengala ou ‘roupa de velho’, ou
não dormir cedo para não ser identificado como tal. Se há ne-
cessidade de uma bengala, é preciso fazer com que essa pessoa
entenda o porquê, é necessário despertar seu interesse e talvez
sua vaidade, com um modelo diferenciado de bengala. Acon-
teceu isso com os óculos, que hoje são também um acessório
da moda”, compara a psicóloga.

No entanto, segundo Valmari, nossa cultura criou um padrão
ideal em que se valoriza quem é jovem, magro e feliz. “É impor-
tante que as pessoas se reconciliem com o envelhecimento, com
a autoimagem, com a autoestima. Eu acho que isso está mu-
dando, porque temos hoje idosos saudáveis com maior interação
geracional e que mostram sua velhice como algo normal para as
gerações mais jovens. E, quanto melhor essas pessoas se adap -
tarem às mudanças da idade, melhor a velhice”, conclui.

“Para um jovem sofrer uma fratura

numa queda, precisa ser uma queda

espetacular. No idoso, não. E, como

o risco de uma segunda queda é

maior, nesses casos é preciso avaliar

o que houve, onde, como e, 

principalmente, por que ele caiu.”
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1. O tratamento bem-sucedido dos pacientes portadores de feridas exige uma equipe multiprofissional 
e interdisciplinar atualizada cientificamente, que tenha uma coordenação harmoniosa, uma comunicação 
eficiente e, principalmente, cooperação mútua.

2. A condição nutricional tem função vital no tratamento de feridas, devendo para tanto ser adequadamente 
avaliada e monitorizada. A presença de debilidade nutricional prejudicará o processo de cicatrização, 
seja de feridas agudas ou crônicas.

3. É fundamental que os profissionais de saúde deem a devida atenção à visão do paciente como um todo, 
da ferida como uma importante parte do todo e dos benefícios da redução do tempo de cicatrização 
para pacientes e sistemas de saúde.

Take home message 

Cuidados de enfermagem na terapia nutricional
De todos os profissionais da saúde, é a equipe de enfermagem
que está em contato diário, repetitivo e direto com os pacientes.
É ela que observa inicialmente as mudanças do estado nutri-
cional da pessoa e detecta precocemente indivíduos em risco
para desnutrição.

Pelo tempo que passam com os pacientes, os profissionais
de enfermagem também são os primeiros a receber infor-
mações relacionadas ao estado nutricional e à hidratação nos
jejuns prolongados para a realização de exames e no preparo
pré-operatório. 

Cabe também à equipe de enfermagem ficar atenta à anam-
nese alimentar, obter os dados antropométricos, passar sondas,
administrar e monitorar dietas, e receber diretamente as infor-
mações sobre a frequência e quantidade da ingesta alimentar
aceita ou recusada pelos indivíduos sob seus cuidados. É tam-
bém para a equipe de enfermagem que tanto pacientes quanto
familiares inicialmente reportam queixas relacionadas, como
náuseas, refluxos, vômitos, distensão gástrica e evacuações,
entre outras.

Com a responsabilidade de detectar, prevenir e auxiliar no
tratamento, a enfermagem torna-se o principal canal de comu-
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nicação entre os profissionais da saúde, inclusive quando se
trata de cuidados nutricionais. Ela assume papel fundamental
na interface de relacionamentos profissionais multidiscipli-
nares, interdisciplinares e transdisciplinares nos ambientes de
trabalho na área da saúde.

Portanto, além dos fundamentos da área, o profissional de
enfermagem deve conhecer o conteúdo das prescrições médi-
cas e da nutrição. É necessário que ele saiba identificar os fa-
tores de risco nutricionais e esteja diretamente envolvido nos
cuidados com as feridas, cirúrgicas ou não cirúrgicas, agudas
ou crônicas, já que a má nutrição assume um efeito negativo
na cicatrização de feridas.

Cuidados de enfermagem nas feridas 
e seu impacto socioeconômico

As feridas são deformidades ou soluções de continuidade que
podem atingir desde estruturas superficiais, como a epiderme,
até profundas, como músculos, tendões, ossos e órgãos¹. A
origem das feridas é multicausal, e as feridas agudas podem se
cronificar e se tornar lesões de longa duração (meses, anos ou
décadas), apresentando recorrência frequente, associadas a um
desvio no processo de cicatrização, mesmo com cuidados
médicos e de enfermagem.

Já as feridas crônicas, em específico, exigem dos profissio -
nais da saúde cada vez mais conhecimento e capacitação téc-
nica, associados a uma visão holística e individualizada do pa-
ciente em tratamento. Muitas vezes disfarçadas de condição
comórbida, as feridas crônicas representam uma epidemia si-
lenciosa que afeta uma grande fração da população mundial.
São uma fonte significativa de custos para os pacientes e
causam um ônus socioeconômico dramático ao setor de saúde
e à sociedade em geral.

Trata-se de um ciclo vicioso dentro do sistema de saúde,
que implica em custos de hospitalização, reinternações, com-
plicações, curativos, risco aumentado de morbimortalida de
e do tempo de reabilitação, e afastamento das atividades 
de trabalho².

No Brasil existem escassos estudos sobre a prevalência de
feridas crônicas, bem como sobre seu impacto econômico. Nos
países desenvolvidos, no entanto, estima-se que 2% da popu-
lação experimente uma ferida crônica durante a vida. Nos
países escandinavos, os custos associados representam de 2%
a 4% das despesas totais dos cuidados de saúde³.

Nos Estados Unidos, uma estimativa conservadora sobre
os custos relacionados aos cuidados com as feridas crônicas
excede 50 bilhões de dólares por ano. Esse valor é dez vezes
maior que o orçamento anual da Organização Mundial da

Saúde. Apesar dos valores envolvidos, pouco se sabe sobre o
resultado desses pacientes ou a eficácia compa rativa dos trata-
mentos que recebem4.

O imenso impacto econômico e social das feridas em nossa
sociedade exige um maior nível de atenção e a alocação de
mais recursos para compreender mecanismos biológicos sub-
jacentes às complicações cutâneas³.

O gerenciamento do tempo da enfermagem 
nos cuidados com feridas
O tratamento de feridas tem como objetivo proteger as lesões
da ação de agentes externos físicos, mecânicos ou biológicos.
O curativo é um meio terapêutico que consiste na aplicação de
uma cobertura sobre uma ferida5.

Para um tratamento eficaz das feridas, faz-se necessário um
maior conhecimento do custo do seu gerenciamento, pois esses
cuidados exigem muito mais do que apenas os materiais uti-
lizados. Eles demandam uma quantidade significativa de
tempo da enfermagem para sua realização.

Obtenção das dimensões das feridas para escolha do tamanho

ideal de terapia tópica preconizada

Os cuidados com feridas ocupam uma quantidade significa-
tiva de tempo da enfermagem, que deve ser levado sempre em
consideração. A falta de investimento em tecnologias te -
rapêuticas adequadas, entre elas a nutrição, contribui para o au-
mento desse tempo, já que as feridas demoram mais a respon-
der e, portanto, requerem troca mais constante de curativos e,
consequentemente, mais tempo técnico da enfermagem. 

Um dos principais fatores de custos do gerenciamento de
feridas, portanto, torna-se a frequência de troca de curativos.
Na identificação dos valores referentes à mão de obra rela-
cionada à troca de curativos, sugere-se o cálculo do tempo
gasto (em minutos) em atividades diretas para que cada
profissional realize o serviço – no caso, para cada atividade
de troca de curativo6. 
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Outra dificuldade dos serviços hospitalares, principal-
mente públicos, relacionados às trocas de curativos está na
proporção entre profissionais de enfermagem e pacientes7. A
questão econômica torna-se fundamental para a adminis-
tração das ins tituições públicas de saúde no Brasil, tendo em
vista o descompasso entre os crescentes gastos nessa área e os
recursos disponibilizados8.

Muitos gestores acreditam que o uso de curativos especiais
(ou tecnológicos) é o principal custo no gerenciamento de feri-
das, quando na verdade são o tempo de enfermagem e os cus-
tos hospitalares os responsáveis por cerca de 80% a 85% do
custo total9,10. Eles estão diretamente relacionados com o
tempo de mão de obra direta da enfermagem envolvida.

Estudos demonstram que mais de 50% dos pacientes hos-
pitalizados têm feridas, consumindo de 25% a 50% do tempo
da enfermagem para a realização de curativos9. Outros três
fatores importantes no custo são o tempo de cicatrização, a
frequência das trocas de curativos e as complicações9, entre
elas a desnutrição.

as repercussões da desnutrição 
no ambiente hospitalar 
Infelizmente, a prevalência da desnutrição ainda é elevada no
ambiente hospitalar, assim como as complicações decorrentes
de um estado nutricional inadequado. Nesse contexto, a cica-
trização tem papel de destaque, já que também é influenciada
por vários fatores, tais como idade avançada, imobilidade,
doenças crônicas e imunossupressão11.

Levando-se em consideração que a cicatrização e a nu-
trição estão intrinsicamente relacionadas, é de esperar que pa-
cientes desnutridos em ambiente hospitalar, em clínicas e
home care tenham desfechos cicatriciais pouco favoráveis ou
totalmente desfavoráveis.

O exemplo típico está nos casos de pacientes idosos
desnutridos que evoluíram com lesões por pressão. Esses pa-
cientes apresentam:

• duas vezes maior risco de mortalidade a longo prazo12,
• três vezes mais tempo de hospitalização13,
• três vezes maior risco de infecção13,
• custos mais elevados de atendimento hospitalar16,17,
• maior probabilidade de readmissão hospitalar após alta18.

Sob uma visão holística, a desnutrição causa problemas de
desenvolvimento, aumento do risco de infecção, déficit cica-
tricial de feridas, fun ção respiratória debilitada, fraqueza mus-
cular, quedas, fra turas e recuperação clínica retardada19.

A desnutrição, portanto, sujeita os pacientes a entrar em
uma espiral descendente de complicações, levando potencial-
mente à dependência e à institucionalização e aumentando
os riscos de morbimortalidade.

A desnutrição no ambiente hospitalar

A desnutrição nos pacientes ainda é subdiagnosticada, o
que pode ser atribuído à educação inadequada dos profissio -
nais da saúde sobre a importância da nutrição na saúde e na
doença, e também à insuficiência dos programas de avali-
ação e detecção do estado nutricional. A reversão desse
quadro, com uma triagem apropriada e intervenção nutri-
cional precoce e oportuna, ajudará a diminuir ou abolir as
consequências ne gativas da desnutrição, entre elas as com-
plicações na cicatrização de feridas. A enfermagem tem
papel fundamental nesse contexto.

Os pacientes chegam à unidade hospitalar em diversas
situa ções – alguns com bom estado geral, outros já desnutri-
dos. No entanto, não raro o quadro evolui para piora com uma
desnutrição intra-hospitalar devido à falta de atenção dos
profissionais de saúde.

Já foi mostrado que o suporte nutricional adequado pode
encurtar o tempo de hospitalização e melhorar a qualidade de
vida, o que contribui objetivamente para uma redução no custo
total de tratamento20,21. Isso inclui a prevenção do apareci-
mento de novas feridas e a redução da área e do volume das já
existentes, repercutindo diretamente em menor tempo para as
trocas de curativos pela enfermagem e em menor necessidade
de materiais de curativos, tecnológicos ou não.

Além dos custos diretos, correspondentes aos recursos de
saúde consumidos imediatamente nas intervenções e de pes-
soal, existem os custos indiretos, como dor e desconforto, que
impactam na qualidade de vida22 dos pacientes.

É importante saber que os pacientes nos quais se investiu

22 aptare maio/junho/julho 2018
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em solução da refratariedade lesional voltam mais rapida-
mente às suas atividades de trabalho, com menor tempo de
internações hospitalares e menos intervenções cirúrgicas,
que muitas vezes são mutilantes. Neles também se evita a
utilização excessiva e inadvertida da antibioticoterapia.

Fazemos escolhas constantes entre as melhores opções de
curativos para feridas, com custos e efetividades diferentes. A
ideia de que “o menor custo sempre é o melhor” deverá ser
abandonada e substituída pelo conceito de “o melhor desfecho
ao melhor custo”23.

É necessário dispor de profissionais de enfermagem com
conhecimentos relacionados à nutrição e ao processo cicatricial
de feridas, associados à correta indicação e à devida utilização
dos suplementos nutricionais, curativos e tecnologias.

Torna-se fundamental no tratamento do portador de feri-
das a assistência sistematizada pautada em protocolos que
contemplem:

1. avaliação clínica, 
2. diagnóstico precoce, 
3. planejamento do tratamento, 
4. implementação do plano de cuidados, 
5. evolução e reavaliação das condutas e tratamento, 
6. trabalho educativo permanente em equipe.

ConClusão
O tratamento bem-sucedido dos pacientes portadores de feri-
das exige uma equipe multiprofissional e interdisciplinar atua -
lizada cientificamente, que, após uma avaliação estratégica de

cada caso, tenha uma coordenação harmoniosa, uma comuni-
cação eficiente e, principalmente, cooperação mútua.

É evidente que a condição nutricional tem função vital no
tratamento de feridas, devendo para tanto ser adequadamente
avaliada e monitorizada. A presença de debilidade nutricional
certamente prejudicará o processo de cicatrização, seja de feri-
das agudas ou crônicas. 

Cabe também à enfermagem observar a evolução do pro -
cesso cicatricial de feridas através de:

• redução das dimensões das lesões (área, volume, redução per-
centual da área semanalmente),
• estímulo para aparecimento e manutenção do tecido de gra -
nulação,
• observação da epitelização,
• redução do edema perilesional, 
• observação sobre a redução do odor, 
• controle do exsudato,
• redução dos tecidos necróticos, 
• redução do espaço morto.

Vale lembrar que uma equipe é definida como um certo
número de pessoas com habilidades complementares, que estão
comprometidas com um propósito comum, objetivos de desem-
penho e abordagem para o qual são mutuamente responsáveis24.

É fundamental que os profissionais de saúde deem a de -
vida atenção à visão do paciente como um todo, da ferida como
uma importante parte do todo e dos benefícios da redução do
tempo de cicatrização para pacientes e sistemas de saúde.
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Aosteoartrose ou osteoartrite (OA) é um transtorno ar-
ticular caracterizado clinicamente por dor e limitação
funcional. Do ponto de vista radiográfico, verificam-
se a presença de osteófitos e estreitamento dos es-

paços articulares. Já do ponto de vista histopatológico, ocorre a
perda da integridade da cartilagem e do osso subcondral.

É a mais comum de todas as doenças articulares, e sua im-
portância deriva de seu impacto econômico, tanto em termos
de produtividade (maior causa única de dias de trabalho per-
didos) quanto de custo de tratamento (analgésicos, anti-infla-
matórios, fisioterapia, cirurgia etc.).

Sua etiologia não é totalmente esclarecida, mas sabe-se que
se trata de um transtorno articular, não uniforme, influenciado
por questões biomecânicas associadas a fatores de risco como
idade, peso, ocupação e genética.

Outros fatores predisponentes incluem lesão preexistente de
uma articulação devido a qualquer causa (trauma, artrite reuma-
toide ou séptica), acúmulo de cristais na cartilagem articular
(gota), necrose vascular, acromegalia e distúrbios congênitos que
provocam alterações na distribuição de pressão na articulação.

Existe um equilíbrio entre as injúrias ocorridas durante as
atividades da vida diária e a capacidade de reparo das estruturas
articulares. Com o envelhecimento, ocorre uma perda dessa ca-
pacidade de responder a uma injúria por várias dessas estruturas. 

Com o tempo, as tensões mecânicas excedem a capacidade
de resposta da cartilagem e a matriz de colágeno se deteriora. As
células cartilaginosas deterioradas liberam enzimas catabólicas,
o que resulta na perda da cartilagem hialina que suporta peso.

As enzimas e os mediadores de inflamação, liberados das
células cartilaginosas destruídas, combinados aos mecanismos
imunológicos (autoantígenos), levam a alterações sinoviais seme -
lhantes àquelas observadas na artrite reumatoide soronegativa.

Com isso, há um desalinhamento articular e a dor resul-
tante desse processo leva a uma alteração no tônus dos mús-
culos para-articulares. Eles se tornam fracos e mais curtos, cau-
sando mais dor e espasmo muscular.

Não existe tratamento preventivo ou curativo que inter-
rompa o processo patológico. Assim, o objetivo do tratamento
clínico é o alívio dos sintomas e a manutenção do idoso o mais
funcional possível. Daí advém a grande importância da OA na
geriatria. Na tentativa de manter a independência do idoso, de-
paramo-nos com essa importante patologia, capaz de limitar e
levar à perda da qualidade de vida e das atividades básicas da
vida diária (ABVD) e das atividades instrumentais da vida
diária (AIVD), causando hipotrofia muscular, isolamento so-
cial, depressão, aumento do risco de quedas, fraturas e risco
aumentado de mortalidade. 

Ressalta-se ainda a importância da avaliação geriátrica
ampla nos pacientes com OA, visando à integridade do idoso
como um todo. Nesse contexto destaca-se a associação de dor
crônica com transtornos de humor, principalmente a de-
pressão, e com distúrbios do sono, que merecem uma atenção
especial nesses indivíduos.

Em pacientes com dores crônicas devido a OA, o humor
pode dificultar o tratamento da dor e a manutenção da quali-
dade de vida. É primordial que os transtornos depressivos as-
sociados sejam diagnosticados e devidamente tratados. Caso
isso não ocorra, o tratamento da dor articular provavelmente
não terá sucesso.

Abordaremos a seguir o tratamento farmacológico atual-
mente disponível para uso nos pacientes acometidos por essa
patologia, com o intuito de controlar a dor; melhorar a inde-
pendência e a autonomia; promover o bem-estar emocional e
melhorar a qualidade de vida; manter as atividades diárias e/ou
ocupacionais; apoiar e orientar familiares e cuidadores e evitar
a progressão da OA.

É essencial que todos os pacientes acometidos por OA re-
cebam orientação sobre o quadro e sobre opções de medidas
farmacológicas e não farmacológicas para controle adequado
dos sintomas e reabilitação.

O incentivo aos idosos para melhorar a adesão ao trata-
mento não farmacológico é essencial para que ele seja bem-
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sucedido. Entre as medidas não farmacológicas mais impor-
tantes destacam-se:

• Educação individualizada sobre a doença;

• Exercício físico de intensidade leve a moderada, com super-
visão e orientação individualizada e podendo ser de modali-
dades variadas, com treino de marcha, de força, de flexibilidade
e exercício aeróbico. Exemplos: tai chi, natação, hidroginástica,
ciclismo e caminhada. Evitar atividades com subida e descida
de escadas e corrida (há controvérsias a esse respeito);

• Fisioterapia, que deve ser indicada principalmente nos casos
de dor e rigidez articular, perda da mobilidade articular sem
destruição importante da articulação, fraqueza muscular, fadiga
e resistência cardiovascular reduzida, alteração da marcha e
equilíbrio. Os exercícios isométricos são indicados principal-
mente nas fases álgicas e/ou inflamatórias da OA. Na sequência,
após melhora do quadro álgico e inflamatório, recomendam-se
exercícios isotônicos com cargas progressivas e isocinéticas;

• Perda de peso;

• Repouso, que pode melhorar os sintomas de dor articular.
Porém, períodos longos de inatividade podem levar à redução
da massa muscular e à piora da mobilidade;

• Uso de órteses e dispositivos de marcha (bengala, andador); 

• Agentes físicos como termoterapia, eletroterapia analgésica
e TENS;

• Autogerenciamento da dor (AGD).

Posteriormente à instituição da informação, parte-se para
o tratamento farmacológico individualizado, almejando o
alívio dos sintomas a curto e longo prazos. Além disso, con-
templa-se o tratamento multimodal para os idosos com dor
crônica, com associação de vários analgésicos com ações dife -
rentes e em menores doses, proporcionando melhor analgesia
e menos efeitos colaterais.

Analgésicos tópicos
• Anti-inflamatórios não esteroides (AINE) tópicos são de uso
preferível em comparação aos orais em idosos, pelo menor

risco de toxicidade gastrintestinal, renal e cardiovascular e por
manterem alta concentração nos tecidos-alvo. Os AINES tópi-
cos mais estudados para tratamento da OA foram diclofenaco
gel ou cetoprofeno, de duas a quatro vezes ao dia, por período
curto, até o controle da dor.

• Cânfora e mentol em pomadas e géis apresentam ação anal-
gésica, apesar de não serem tão eficazes quanto a crioterapia.

• O gel de confrei (Symphytum officiale) pode reduzir a dor na
OA de joelho e o gel de arnica parece ser semelhante ao ibupro-
feno na melhora da dor da OA de mãos, mas com um maior
número de eventos adversos, principalmente alergia ou der-
matite de contato.

• A capsaicina e a lidocaína também podem ser utilizadas por
via tópica, com benefícios variáveis. Para pacientes com OA lo-
calizada nos joelhos ou poucas articulações, nos quais outros
tratamentos são inefetivos ou contraindicados, pode-se usar
capsaicina tópica. Trata-se de uma substância derivada da pi-
menta-malagueta com potencial de aliviar a dor por sua ação
de retroalimentação negativa na atividade do receptor TRVP1
nos neurônios nociceptivos e na depleção da substância P. Seu
uso contínuo resulta na dessensibilização das fibras nocicep-
tivas e na inibição da transmissão do estímulo doloroso. Exis-
tem poucos estudos randomizados controlados, e grande parte
deles avaliou o uso de capsaicina tópica por 4 a 12 semanas.
Na maioria dos estudos, a capsaicina mostrou-se superior ao
placebo no alívio da dor. A queimação local é o efeito adverso
mais comum e pode ocorrer em metade dos pacientes, porém
é leve a moderado e melhora com a continuidade do uso. A
capsaicina tópica não deve entrar em contato com olhos, mu-
cosas, região genital ou pele lesada.

Analgésicos sistêmicos
• Analgésicos simples: podem ser usados isoladamente na dor
de leve intensidade ou em esquema de associação com outras
drogas nos quadros de dor moderada ou intensa.

• Anti-inflamatórios não esteroides (AINE): são utilizados
cada vez menos em idosos, sendo reservados para cursos rápi-
dos em processo álgico mais agudo.

• Opioides: são alternativas para dor de maior intensidade com
pouca resposta aos outros analgésicos. 
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• Duloxetina: é recomendada para pacientes com OA em
múltiplas articulações, ou que apresentem maior risco de
efeitos adversos com o uso de AINEs, ou que não responderam
satisfatoriamente a essas medicações. Ensaios clínicos
mostraram sua eficácia analgésica, provavelmente relacionada
à regulação endógena da via inibitória da dor pela recaptação
de serotonina e norepinefrina. A dose efetiva foi de 60-120 mg.
No entanto, recomenda-se iniciar com a dose de 30 mg/dia.
Seus principais efeitos adversos são: náusea, fadiga, consti-
pação, boca seca, diarreia, sonolência e tontura. 

Drogas alternativas
• Sulfatos de glucosamina e condroitina: são indicados prin-
cipalmente para a OA de joelho e têm início de ação em torno
de 4 a 6 semanas. A dose recomendada é de 1.500 mg de glu-
cosamina e 1.200 mg de condroitina em dose única diária ou
fracionada. Alguns efeitos colaterais mais comumente encon-
trados são relacionados ao trato gastrointestinal, como
náusea, diarreia ou constipação e dor epigástrica. Existem
preparações comerciais com esses componentes isolados. Es-
tudos clínicos randomizados mostraram resultados contro-
versos em relação ao benefício sintomático dessas drogas no
tratamento da OA.

• Diacereína: é recomendada principalmente para a OA de
quadril na dose de 100 mg/dia, sendo que em idosos inicia-se
com 50 mg/dia, podendo progredir posteriormente para a
dose-alvo. Em decorrência dos efeitos adversos, principal-
mente relacionados aos quadros de diarreia, seus benefícios
têm sido discutidos.

• Cloroquina: parece ser eficaz, principalmente na OA erosiva
de mãos. A dose recomendada é de 400 mg de hidroxicloro-
quina ou 250 mg de difosfato de cloroquina ao dia.

• Harpagosídeo: a dose recomendada é de 400 mg, 3 vezes ao
dia. Apresenta efeito analgésico após quatro meses de trata-
mento, semelhante à diacereína no tratamento da OA de
quadril e de joelho.

• Extrato insaponificado de abacate e soja: além de inibir as
metaloproteinases 3 a 13 e as prostaglandinas E2, promove o
reparo da cartilagem, atuando nos osteoblastos subcondrais, um
mecanismo novo que pode explicar o efeito analgésico, obser-
vado em revisão sistemática com quatro ensaios clínicos ran-

domizados (três estudos com 300 mg/dia e um com 600 mg/dia).
O único estudo com dois anos de duração não conseguiu
mostrar o efeito estrutural da droga, mas uma análise posterior
do subgrupo com comprometimento mais grave identificou re-
dução na progressão da diminuição do espaço articular.

• Cúrcuma longa: tem eficácia clínica para o tratamento da OA
de joelho. A dose usual é de 500 mg a cada 12 horas.

• Rosa-silvestre: é uma espécie proveniente de regiões da Eu-
ropa, África e Ásia. A dose recomendada, de 5 g diários do
seu extrato, demonstrou redução na dor articular após três
meses de uso.

• Colágeno desnaturado (hidrolisado): após três meses de uso
diário, demonstrou redução da dor, incremento da função e da
qualidade de vida nos pacientes com OA de joelho, mas seu
efeito a longo prazo ainda não foi determinado.

• Colágeno não desnaturado tipo II (UC II): indicado para OA
de joelho, a dose recomendada é de 40 mg ao dia e por no mí -
nimo três meses.

Corticoides e ácido hialurônico intra-articulares
Podem ser usados em pacientes com uma ou poucas articu-
lações envolvidas e que não responderam ao tratamento oral
ou apresentam restrições ao uso oral.  

Podem promover alívio da dor na OA.
Apesar de serem necessários mais estudos que demons -

trem o benefício do uso de ácido hialurônico intra-articular
para o tratamento da OA de joelhos sintomática, acredita-se no
seu potencial de eficácia clínica, estrutural e tolerabilidade
como opção de terapia a longo prazo após falha farmacológica
com medicações de primeira linha em OA de joelho.

Plasma rico em plaquetas
É fator de crescimento das plaquetas, que estimula a reparação
da cartilagem degradada, através da regulação do turnover da
cartilagem articular, e é injetado nos joelhos. Os estudos ainda
são inconclusivos e não mencionados nos guidelines. Tem alto
custo financeiro.

Tratamento cirúrgico
Indicado nos casos refratários ao tratamento farmacológico
otimizado.
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Os tratamentos citados deverão ser individualizados e ajus-
tados de acordo com cada tipo de paciente e revistos sempre
que necessário. Mais estudos e a descoberta de novas drogas
auxiliarão na melhora do controle de dor e na manutenção da
funcionalidade dos pacientes acometidos pela OA. 
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Mercado

Ocelular, o tablet e, em menor medida, o computa-
dor não são apenas objetos de desejo dos jovens.
Cada vez mais a po pulação que está no topo da
pirâmide etária tem atração por esses equipamen-

tos. De 2005 a 2011, segundo levantamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com base em in-
formações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) –, aumentou em 222,3% o número de brasileiros com
50 anos ou mais que acessaram a internet.

Entre as faixas etárias pesquisadas, essa foi a que teve maior
crescimento relativo no período, de acordo com o instituto. Em
dados populacionais, isso significa que mais de 5,6 milhões de
pessoas acima de 50 anos passaram a acessar a internet.

É um número ainda pequeno se comparado a outras faixas
etárias, mas certamente é um contingente que tende a crescer,
segundo avaliação de especialistas da área.

Em razão desse cenário, cresce paralelamente o desenvolvi-
mento de aplicativos – os chamados apps (termo que vem do
inglês application) – voltados para a turma que já passou dos
60 anos. “É um mercado em pleno desenvolvimento, muito atra-
tivo, que certamente irá atingir patamares bem elevados nos
próximos anos”, prevê Evandro Abreu, consultor em tecnologia
da informação da consultoria Provider, no Rio de Janeiro.

No entanto, ele faz algumas observações para quem tran-
sita nessa área. “As empresas que desenvolvem softwares vão
ter de pensar diretamente nesse público, o que eu não vejo
ocorrer agora”, afirma. Com base em sua experiência como de-
senvolvedor de sistemas, ele acha que ainda falta, para quem
trabalha no setor, uma compreensão maior das necessidades
e dificuldades do idoso. “Os produtos carecem do conceito de
usabilidade – traduzindo, não oferecem facilidade de nave -
gabilidade”, explica Abreu.

“Existem alguns fatores inibidores para o idoso não utilizar
tanto os aplicativos. Um deles é o receio de estar muito vul-
nerável. Ele evita também porque não compreende bem a que
se destina o aplicativo e porque não tem o seu domínio”, ob-
serva. O aplicativo mais utilizado, sem dúvida, é o WhatsApp
– um dispositivo de comunicação. Já o internet banking, para
acesso a contas bancárias, é o mais temido. “O WhatsApp seduz
porque é simples, objetivo. E é assim que esse tipo de produto
deve ser”, diz Abreu.

O mercado brasileiro, segundo o especialista, caminha a
passos mais lentos que o internacional. “É claro que isso tem a
ver com a cultura da longevidade, mas sinto que aqui há um
enorme potencial. É necessário afinar a linguagem e os produ-
tos às demandas desse público”, insiste.

Luciano Palma, engenheiro eletrônico e também desenvolve-
dor de aplicativos, usa o termo “oceano azul” para se referir ao es-
paço que há para esses produtos. “Há poucos concorrentes ainda.
Quem souber ocupar esse nicho vai nadar de braçada”, garante.
Mas, segundo ele, a realidade do país não leva muito em consi -
deração o público idoso. “No geral, a po pulação tecnologicamente
ativa no Brasil ainda é muito pequena. E está mais concentrada
na classe média e média alta, e, claro, entre os jovens.” 

Palma lembra que os sistemas operacionais Android e iOS
têm boa acessibilidade. “Eles oferecem recursos interessantes,
para melhorar a leitura e a audição. Também têm um sistema
para controlar os cliques em pessoas que têm doença de Parkin-
son. É preciso habilitar um dispositivo que não entende os
toques consecutivos como um duplo clique”, afirma. “Ou seja,
os sistemas de base estão preparados para isso, mas quem faz
os apps tem de estar preparado também, o que não acontece.”

Entre os aplicativos brasileiros, chama atenção o desenvolvido
pelo médico Paulo Camiz, professor da Faculdade de Medicina

Soluções na ponta dos dedos

Por Maria Lígia Pagenotto 

Ainda pouco explorado, mercado de aplicativos para idosos e cuidadores tem enorme potencial
e já começa a dar seus primeiros passos no Brasil
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da Universidade de São Paulo e médico do Hospital das Clínicas.
Denominado Mente Turbinada, o produto foi elaborado há qua-
tro anos pelo especialista, em conjunto com uma equipe de neu-
ropsicólogos, e conta com cerca de 40 mil usuários. Ele pode ser
usado gratuitamente até certo ponto. Caso a pessoa queira se
valer de mais recursos, deverá pagar pelo uso. O objetivo, como
diz o próprio nome, é estimular o desenvolvimento cerebral. São
oferecidos jogos que trabalham atenção, concentração e memória.

Outro produto brasileiro que merece destaque, embora não
esteja ainda disponível para o público em geral, foi elaborado
numa parceria entre o Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação de São Carlos (ICMC), da USP, e o curso de geron-
tologia da mesma universidade, que funciona na Escola de
Artes, Ciências e Humanidades (EACH).  

“O SENSEM é um aplicativo que vem sendo desenvolvido
desde 2016 pelo meu grupo no ICMC”, explica a professora
res ponsável pelo sistema, Maria da Graça Pimentel. 

“O objetivo do aplicativo é permitir o acompanhamento re-
moto de indivíduos de modo programado e customizado. Por
exemplo, esse acompanhamento se dá por meio de um pro-
grama planejado por profissionais de saúde que acompanham
seus pacientes, ou por profissionais de educação que acompa -
nham seus alunos”, diz Maria da Graça.

A colaboração com a EACH permitiu que, desde o segundo
semestre do ano passado, o aplicativo fosse utilizado como fer-
ramenta de apoio à aprendizagem dos alunos dos cursos de in-
trodução ao uso de smartphones do ICMC e da EACH, ambos

no contexto da Universidade Aberta à Terceira Idade da USP.
Nesse caso, o aplicativo funciona com um ajudante digital

para os idosos: são enviadas para o grupo de alunos men-
sagens, programadas pelos profissionais que ministram o
curso, com lembretes sobre o conteúdo e com instruções para
a realização de atividades diárias. “Em comparação com turmas
anteriores, temos notado que o uso do SENSEM como ajudante
digital tem estimulado os idosos a interagir mais com os aplica-
tivos ensinados em sala durante o curso. Como resultado, eles
acabam revendo o conteúdo e levam dúvidas para a aula se -
guinte. Temos percebido, ainda, maior autonomia no uso dos
smartphones”, afirma Maria da Graça.

Ela conta que, no âmbito da universidade, há outros proje-
tos nessa linha. “O SENSEM é um aplicativo flexível que pode
ser utilizado em vários contextos e, inclusive, de modo inte-
grado a outros aplicativos. Fizemos, entre outros, a integração
com jogos simples desenvolvidos por nosso grupo para o
público idoso. Além disso, com o SENSEM está sendo rea -
lizado um estudo, em parceria com pesquisadores do Reino
Unido, com o objetivo de diminuir o sentimento de solidão de
idosos que moram sozinhos. Outro trabalho em andamento é
um programa de apoio a cuidadores de idosos com demência,
em parceira com pesquisadores da USP/Ribeirão Preto.”

Para garantir boa usabilidade – um item nem sempre ob-
servado por desenvolvedores de softwares, segundo aponta
Evandro Abreu –, na elaboração do SENSEM estão sendo uti-
lizados recursos de navegação e de design de interface simi-
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lares aos de outros aplicativos que usuários de modo geral, e
idosos de modo particular, já conhecem.

Maria da Graça compactua com a fala de Abreu. Para ela,
ainda faltam produtos de fato adequados ao público idoso, que
sejam projetados para eles, particularmente. 

A mesma impressão do mercado têm os professores de tec-
nologia para idosos ouvidos pela reportagem: Ana Nakamura,
Gisnelli Mincache e Gastão de Freitas – todos com mestrado
em gerontologia social na PUC-SP.

“Eu sinto que os sistemas aqui ainda são pouco atraentes
para o idoso. Porque ele tem receio de usar, porque não se sente
seguro, acha difícil, porque o aplicativo não é de fato feito para
ele, mas muitas vezes para quem vai cuidar dele, como um
filho, por exemplo. Outro fator que pega: muito idoso não gosta
de ser visto como idoso. Então é preciso fazer algo que atenda
a uma necessidade própria do envelhecimento, mas sem deixar
isso muito claro. É um mercado cheio de desafios, mas com
muitas demandas”, diz Gisnelli. 

Ana Nakamura acredita que os desenvolvedores devem inves -
tir mais no chamado design universal (ou total, inclusivo). Ou
seja, aquele que é acessível a todos. “Meus alunos relatam difi-
culdades no manuseio de vários aplicativos. Os produtos pre-
cisam evoluir”, pontua.

Gastão também segue a mesma linha de raciocínio das
colegas. “Percebo que a maioria dos meus alunos não se sente
confortável ao usar alguns aplicativos, por não serem acessíveis
e não atenderem de fato às especificidades desse público.
Temos um longo caminho a percorrer aí. Mas é claro que é um
mercado que vai evoluir. O idoso do futuro já estará mais fa-
miliarizado com a tecnologia. Agora, é preciso pensar no con-
teúdo desses produtos e na forma como ele será apresentado
para atrair os mais velhos.”

O geriatra Jader Santos Andrade aposta nesses produtos
como um estímulo a mais para o idoso estar inserido na so-
ciedade e também para que se sinta seguro. “É importante que
o idoso tenha noção de que esse mercado existe, para que
possa escolher se quer ou não utilizar essas ferramentas.” Ele
ressalta, porém, que os produtos não são para todos, obvia-
mente, mas podem ser aliados importantes na hora de acessar
a memória e no tocante também a questões de segurança.

Para as empresas que estão nesse segmento ou desejam entrar
nele, o empresário Evandro Abreu deixa uma mensagem: “Não
se esqueçam de investir em usabilidade. Lembrem-se de que a
comunicação tem de chegar perfeitamente, sem interferência.
Quanto mais intuitivo for um aplicativo, melhor – e isso vale não

só para o público idoso, mas para todos. A questão da segurança
é extremamente importante, e não vale apostar em produtos que
se relacionem apenas a doença, deficiência. O idoso tem uma ca-
pacidade enorme de consumo e necessidade de integração – é
preciso pensar em aplicativos mais lúdicos também.” No desen-
volvimento desses apps, o ideal, diz Abreu, é mesclar pessoas de
várias idades trabalhando e opinando no produto final.

UM MUndo de oPções

Uma pesquisa rápida na internet mostra que, de fato, há bas-
tante oferta de aplicativos. Segundo os especialistas ouvidos,
os que têm a função de segurança são muito procurados – mais
por cuidadores do que por idosos. Aqui, uma breve lista de al-
guns desses produtos:  

• idosos: oferece tutoriais interativos, para explicar as
funções básicas de um smartphone.

• Phonotto: aumenta o tamanho dos ícones e aplica cores
chamativas para facilitar a memorização. 

• cartilha do Idoso: traz informações sobre os direitos dos
idosos, como aposentadoria e benefícios sociais, entre outros. 

• easy Idoso: traz uma série de atividades voltadas para esse
público e ajuda a encontrar serviços nas proximidades em que
a pessoa está.

• MyTherapy: ferramenta para lembrar a hora de tomar a
medicação.

• onde Parei? e Parqd: facilitam a localização do carro, 
valen do-se de localizadores que registram onde ele 
foi estacionado.

• 1password: reúne informações de senhas em um local só.

• Fone Fácil (elite): oferece um botão de emergência confi -
gurável para um contato específico. Útil para solicitar ajuda.

• estou Bem: na mesma linha do anterior, avisa aos familiares
o que o usuário está fazendo. 

• Helpking: permite que o usuário acesse de qualquer lugar 
a rede de suporte ligada à assistência médica, polícia 
e bombeiros.
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diferença

No dia em que a plataforma Plenae, uma iniciativa do em-
presário Abilio Diniz, foi ao ar, sua página no Facebook
já contava com impressionantes 60 mil fãs.

O Plenae se apresenta como um portal de longevidade dos
20 aos 120 anos, “criado para disseminar práticas e hábitos
mais saudáveis a fim de promover uma vida longa e com qua -
lidade a todas as pessoas”. Nele, as informações são divididas
em cinco pilares:

- propósito: o significado dado à razão de viver, que dá sentido
e direção à existência;
- corpo: o veículo utilizado para percorrer a estrada da vida;
- mente: entender seu funcionamento é fundamental para uma
longevidade com saúde;
- relações: as relações criadas ao longo da vida têm uma
enorme repercussão no envelhecer;
- espírito: a forma como se vive a espiritualidade tem direta
relação com a individualidade;
- contexto: os contextos ambientais, econômicos e educa-
cionais afetam a longevidade.

Em cada eixo, o usuário encontra matérias relacionadas
àquele tema, numa linguagem simples e acessível.

O Plenae foi lançado num megaevento no Teatro San-
tander, na Vila Olímpia, em São Paulo, no dia 15 de maio, com
uma programação que raramente se vê por aqui. Nomes como
Leonard Mlodinow, físico teórico e autor, com Stephen Haw -
king, do livro Uma Brevíssima História do Tempo, e Dan Buet-
tner, pesquisador que descobriu as Blue Zones, estavam entre
os palestrantes. Também estavam na programação Alexandre
Kalache, presidente do International Longevity Center Brasil,
e Leandro Karnal, historiador e professor da Unicamp.

O evento foi uma reprodução de um encontro promovido por
Diniz em Sintra, Portugal, em comemoração dos seus 80 anos, no
ano passado. Foram três dias ouvindo experts em longevidade, o
que, segundo Diniz, “foi uma porta de entrada para algo maior”.
Foi a partir dessa experiência que nasceu a ideia do Plenae.

“Envelhecer com qualidade é uma escolha. O Plenae é uma
plataforma de conteúdo gratuito, e nossa intenção é compar-
tilhar essas informações”, disse Diniz, que vê no portal uma
forma de encorajar a prevenção e o autocuidado. “Queremos
divulgar essas informações principalmente para as pessoas
mais humildes. Não temos no Brasil um programa de saúde
adequado para todos. Assim, quanto menos elas adoecerem,
quanto menos precisarem do sistema de saúde, melhor.”

Para Marcelo Cardoso, responsável pela apresentação e me-
diação do evento, a ideia não é reinventar a roda, mas criar uma
proposta de valor e integrar os pilares, de forma a gerar mu-
danças de hábitos nas pessoas. “A ênfase do Plenae está em en-
tender como construir hábitos e o que é necessário para
mudar”, afirmou. “É possível escolher uma vida longeva em
qualquer momento da vida.”

A seguir, alguns destaques do lançamento do Plenae.

Mindfulness e saúde

Uma dos grandes diferenciais desse evento foi a variedade de
tópicos ainda pouco explorados no envelhecimento, pelo
menos no Brasil. Um deles foi a questão de mindfulness e sua
relação direta com a saúde. Ellen Langer, professora de psicolo-
gia da Universidade Harvard e uma das maiores especialistas
mundiais em mindfulness, falou sobre a importância de uma
mente presente. “Não temos consciência de nossa falta de cons -
ciência”, apontou ela. “As doenças são consequências diretas
ou indiretas de nossa falta de consciência.”

Longevidade dos 20 aos 120

Por Lilian Liang 

O lançamento da plataforma Plenae reuniu especialistas do mundo todo para falar sobre corpo,
mente e outras questões que impactam o envelhecimento

p34-37 diferenca_aptare  24/05/18  20:00  Page 34



maio/junho/julho 2018  Aptare 35

Ellen destacou que o mindfulness é sinônimo de um estado
de consciência ativo, capaz de perceber a novidade. É um estado
em que a pessoa está situada no presente e não no passado, sen-
sível ao contexto e diferentes perspectivas, usando as regras e roti-
nas apenas como balizas, e aberta ao engajamento e proatividade,
ao invés de funcionar no automático. “Perceber as coisas novas
revela incertezas, o que aumenta o mindfulness”, explicou.

A professora citou inúmeros estudos em que a mente e a
percepção do contexto tinham um efeito direto e palpável
sobre a saúde dos indivíduos – o que ela chama de teoria da
unidade do corpo e mente. Entre eles está o estudo “counter-
clockwise”, conduzido por ela mesma em 1981. Nesse experi-
mento, oito homens com mais de 70 anos passaram cinco dias
num monastério que era uma espécie de cápsula do tempo: a
decoração, os livros nas estantes, os programas de TV, tudo le -
vava a crer que eles haviam voltado a 1959.

Os homens eram saudáveis, mas o envelhecimento já co-
brava um preço: nem a visão nem a audição eram as mesmas,
os joelhos doíam, a memória e a cognição pregavam peças, a
flexibilidade deixava a desejar. Quando chegaram, os idosos
foram convidados não apenas a lembrar sobre aquele tempo,
mas de fato “habitar” aquele tempo – fazer um esforço psi-
cológico para “ser” aquela pessoa de 22 anos atrás. Não havia
nada na casa que os fizesse lembrar da idade que tinham na
realidade, como espelhos, roupas modernas ou fotos.

Ao final da estada, os homens foram testados novamente.
Todos os índices haviam melhorado: eles enxergavam e ou-
viam melhor, tinham mais flexibilidade, melhor destreza ma -
nual e tinham inclusive uma aparência mais jovem. Os resul-
tados foram melhores quando comparados com um outro
grupo que também havia estado no monastério mas que não

havia sido solicitado a “ser” sua versão de 22 anos atrás.
Outro exemplo citado por ela dizia respeito à Tabela de

Snellen, usada em consultórios oftalmológicos para medir a visão
do paciente. Uma pesquisa mostrou que a simples mudança na
sequência das letras – portanto, uma mudança de perspectiva –
trazia resultados surpreendentes. Ao ler a tabela tradicional, que
vai das letras grandes às pequenas, a pessoa não conseguia ler a
última linha. Mas, ao inverter a ordem, o paciente conseguia ler
a linha com as letras miúdas, que era a primeira do exame.

Segundo Ellen, ao finalmente entender que as coisas mudam,
que a estabilidade é uma ilusão e que há poder na incerteza, a ca-
pacidade de percepção de coisas novas e, consequentemente, o
mindfulness aumentam. “Com isso, aumentam também a nossa
eficácia, a nossa saúde e a nossa vitalidade”, concluiu.

Atividade física e longevidade
Para falar sobre atividade física e seu papel na longevidade foi
convidado o pesquisador Irineu Loturco, diretor técnico do Nú-
cleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, que atende
gratuitamente mais de 1,5 mil atletas de mais de 70 modali-
dades esportivas olímpicas e paralímpicas e é mantido pelo
Ins tituto Península, da família Diniz.

Ele introduziu o tema explicando o conceito de sarcopenia
como um processo gradual e inevitável, que permeia o envelhe -
cimento. Ela é desencadeada por fatores nutricionais, hormo -
nais, metabólicos e imunológicos e causa a perda de massa e
força muscular, que leva a um estado permanente de fragili-
dade e consequente perda funcional. Diante desse quadro, a
atividade física é fundamental, tanto na prevenção quanto no
tratamento de doenças. “Perder a independência funcional se
torna um problema não apenas para o idoso, mas para o sis-

Abilio Diniz abre o evento para uma plateia atenta
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tema de saúde e para quem cuida desse idoso”, disse.
Estudos mostram que a perda de força muscular acarreta a

perda de condição geral de saúde e qualidade de vida. Já aque-
les que se mantêm com boa condição de saúde são conhecidos
como life long exercisers, ou aqueles que praticaram atividade
física ao longo da vida – daí a importância do treinamento de
força em idosos. “Isso não quer dizer que você tenha que ter se
exercitado a vida toda. É claro que, quanto antes começar, me -
lhor, mas sempre é o momento de começar”, afirmou.

Loturco trouxe achados interessantes sobre treinamentos
de força. De acordo com ele, estudos recentes mostram que,
em grupos de mulheres atletas, quando comparados com
grupo controle, as mulheres com mais densidade óssea na co -
luna lombar eram aquelas que faziam treinamento com peso
– seus ganhos eram maiores que de seus pares de outras
modalidades, pela compressão ocasionada pelo treinamento
de força e o consequente aumento da densidade óssea. “Assim,
o treinamento de força vem sendo prescrito para evitar ou re-
duzir doenças crônicas do tecido ósseo que acometem a grande
maioria das pessoas que envelhecem”, disse.

Segundo o pesquisador, os treinamentos de força também
estão diretamente associados com a taxa de redução da mor-
talidade. Um estudo que analisou o efeito do treinamento de
força em 9 mil homens entre 20 e 80 anos por um período de
20 anos concluiu que, principalmente na população com mais
de 60 anos, houve uma redução importante de todas as causas
de mortalidade – inclusive mortes por câncer.

Mas será que é preciso treinar até o limite para obter os
benefícios do treinamento de força? Loturco afirma que não.
Estudos mostraram que indivíduos que treinaram até a falha
– momento em que não é possível mais repetir o exercício – e
aqueles que o fizeram longe da falha tiveram ganhos significa-
tivos e similares. “Por esses achados, é possível ganhar força e
se beneficiar dos efeitos positivos do treinamento de força sem
sofrimento”, afirmou.

Os mesmos resultados foram observados em relação à carga.
Pesquisas mostraram que indivíduos que treinaram com cargas
pesadas (75% da carga máxima com que o indivíduo consegue
executar o exercício) e aqueles que treinaram com cargas leves
e moderadas (entre 45% e 65% da carga máxima) tiveram re-
sultados similares no ganho de força após 12 semanas de treina-
mento. A diferença é que aqueles que fizeram os exercícios com
cargas mais leves tiveram de fazê-lo com velocidade maior. “É
preciso produzir potência muscular no treinamento. Isso pro-
duz ganhos significativos na capacidade de força má xima do
sujeito”, esclareceu. 

Segundo Loturco, o velho mantra “No pain, no gain” (Sem

dor não há ganho) não vale mais nos dias de hoje. Os estudos
apontam para uma nova forma de encarar os exercícios: “Get
stronger and live longer” (Fique mais forte e viva mais).

O poder das relações
Susan Pinker, psicóloga, autora e colunista do jornal americano
The Wall Street Journal, discorreu sobre o papel das relações na
longevidade. Sua palestra no TEDx, intitulada “O segredo para
uma vida longa pode estar na sua vida social”, foi traduzida
para 23 línguas e já foi vista mais de 2 milhões de vezes.

Estudos mostram que no mundo desenvolvido, e mesmo
em alguns países em desenvolvimento, as mulheres vivem
de seis a oito anos a mais que os homens. A razão para tanto
está no fato de elas priorizarem os relacionamentos e os cul-
tivarem ao longo da vida. Porém, na ilha italiana de Sar-
denha, uma das cinco regiões mais longevas do mundo, os
homens viviam tanto quanto as mulheres. Susan foi até lá
para entender o que levava essa população a chegar tão facil-
mente aos 100 anos.

O que ela observou é que os idosos que moravam na região
tinham uma intensa rede de relações sociais, tanto com fami -
liares quanto com amigos. “Na Sardenha, os idosos não são
mandados para seus ‘aposentos’. Eles estão sempre cercados
de gente e nunca estão solitários. E para os jovens é um privi -
légio cuidar deles”, explicou.

Segundo Susan, há uma série de fatores que colaboram
para o aumento da longevidade. Incluem-se nessa lista o não
tabagismo, a atividade física, o ar puro, a vacina para gripe –
mas em primeiro lugar aparecem a integração social e os rela-
cionamentos próximos. “É o que eu chamo de efeito vila, uma
metáfora para o tipo de contato que devemos ter para sobre-
viver e crescer”, disse. Evidências na área de neurociências so-
ciais mostram que o tipo de contato social que temos afeta a
nossa resiliência, nossa habilidade de pensar e resolver proble -
mas, e até a velocidade de crescimento de tumores. 

Abilio Diniz, Jeanette Bronée, Marcelo Cardoso e Irineu Loturco
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Mas, em tempos digitais, será que ter a família e os amigos
por perto e falar com eles via Facebook é a mesma coisa? De-
finitivamente não, afirmou a especialista. “O contato cara a cara
libera neurotransmissores que nutrem a confiança, que reduz
o estresse, acaba com a dor e induz ao prazer”, relatou. “Mesmo
algo simples como um aperto de mão ou um tapinha nas costas
é suficiente para liberar ocitocina. Estudos mostram que times
de esporte que têm bastante contato físico, como high fives, ten-
dem a ter um desempenho melhor.”

Susan Pinker é autora do livro The Village Effect, em que
discute como o contato pessoal é fundamental para o apren-
dizado, a felicidade, a resiliência e a longevidade.

de dentro para fora
Os pais de Jeanette Bronée morreram de câncer com um ano
de diferença e, aos 40 anos, ela ouviu dos médicos que não
era uma questão de “se” ela teria câncer, mas de “quando” ela
teria câncer. Por causa disso, essa executiva do mundo da
moda e do marketing mudou completamente sua carreira, fo-
cando em saúde e mindfulness. 

Ela destacou o papel do autocuidado para uma maior
longevidade. Por autocuidado entenda-se: assumir o controle
de sua própria saúde e entender que nossos genes não são
nosso destino. E a mudança começa do lado de dentro.
“Cuidar melhor de nós mesmos é tão simples e tão fácil, mas
mesmo assim nós esquecemos”, lamentou.

Jeanette destacou três itens essenciais para a sobrevivên-
cia básica: água, alimento e descanso. A fundação para uma
vida melhor passa pela mudança de hábitos nessas três
áreas: beber mais água e com mais calma (ela inclusive re-
comenda mastigar a água), mudar a alimentação para uma
dieta que diminua o processo de inflamação, um dos princi-
pais causadores do envelhecimento, e incorporar descanso
e pausas no dia a dia.

Mas a especialista ressaltou que a mudança precisa vir
como resposta de algo. “Qual o seu porquê?”, questionou. “O
medo de doenças não é um motivador sustentável. O desejo,
sim. Foque no que você realmente quer. Seu corpo e você
devem trabalhar como uma equipe, para melhorar o desem-
penho e a longevidade.”

em grande estilo
O evento terminou com um bate-papo descontraído entre

Abilio Diniz, Marcelo Cardoso e o músico Martinho da Vila,
que conversaram, entre outros temas, sobre trabalho, família,
propósito e envelhecimento. Martinho da Vila contou tam-
bém sobre seu papel como embaixador de Boa Vontade pela
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e sobre o
recém-concluído curso de relações internacionais.

Para Martinho da Vila, o segredo para dar conta de tantas
coisas é fazer tudo devagar e não abrir mão do tempo ocioso.
“Quem anda devagar chega aos lugares. Quem corre nem sem-
pre chega, porque pode tropeçar, e eu não estou mais em idade
de cair (risos)”, brincou.

À Aptare, Abilio Diniz afirmou que o lançamento do Plenae
atingiu em cheio seu objetivo. “As pessoas aprenderam bastante
e tiveram várias oportunidades de interagir com os pales tran -
tes. Minha expectativa é que muita gente entre na pla taforma,
se beneficie desses conhecimentos todos e viva mais feliz.”

Susan Pinker, Ellen Langer e Martinho da Vila
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FazEndo mEmóRiaS Em caSa

O programa Faça Memórias, idealizado pela arteterapeuta Cristiane Pomeranz, é uma consoli-

dada iniciativa que usa a arte para estimular idosos com problemas cognitivos. As aulas são rea -

lizadas no MuBE (Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia) e trazem referências da pintura

mundial, como Monet, Van Gogh e Botero, para atividades lúdicas em sala de aula. 

Pensando nos idosos que não podem sair de casa mas que também poderiam se beneficiar

da arteterapia, Cristiane criou uma versão domiciliar do programa. O Faça Memórias em Casa foi lançado em abril e traz vídeos de

cerca de 15 minutos, em que a gerontóloga fala das obras de artistas que já caíram em domínio público. Segundo ela, os cuidadores

são orientados a assistir às gravações com os idosos e dar pausas para que eles respondam às perguntas que são feitas.

Os interessados em desenvolver os temas abordados nos vídeos têm à disposição kits com atividades, que permitem que o idoso

seja estimulado com base na arte. Um exemplo é o kit do pintor russo Wassily Kandinsky, que traz uma ecobag sobre a qual o idoso

deve colar figuras geométricas em feltro, fazendo referência ao trabalho abstrato do artista. Os kits custam entre 70 e 80 reais.

Para saber mais: www.facamemoriasemcasa.com.br

PaRa gaRantiR a hidRatação

Uma equipe de alunos do
Sesi de Americana, no in-
terior de São Paulo, foi a
campeã da First Lego
League World Festival,
cam peonato internacio -
nal de robótica em Hous-

ton, no estado americano do Texas. Eles desenvolveram
uma pulseira que, juntamente com um aplicativo, monitora
a quantidade de água ingerida por idosos em ILPIs.

A pulseira acompanha a temperatura corporal do usuário
— quanto mais alta a temperatura da pessoa, maior seu nível
de desidratação. Quando a temperatura do corpo do idoso
se eleva, a pulseira notifica o software, que emite um alerta
para o programa dizendo que o idoso deve se hidratar. Além
disso, o aplicativo define a quantidade de água que o idoso
deve tomar durante o dia e em que intervalos. 

A importância do projeto se dá não apenas porque os
idosos têm uma percepção limitada da falta de água no
corpo, mas também porque a desidratação é uma das prin-
cipais causas de internação entre o público 60+. Participaram
da competição 108 equipes de 43 países. Os estudantes que
apre sentaram os projetos tinham entre 9 e 18 anos. 

Em movimEnto  ::  ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

EnvElhEcimEnto 
na caSacoR 2018

A edição pau  lis -

tana da CASA -

COR 2018, que

começa no fim

de maio, terá um

projeto vol tado

especificamente

para a terceira idade. A ideia é da arquiteta e geron-

tóloga Flavia Ranieri, fundadora da Grou, escritório es-

pecializado em projetos arquitetônicos para idosos.

Sua proposta na mostra é um apartamento de 45

metros quadrados especialmente planejado para pes-

soas com mais de 60 anos. 

À primeira vista, o espaço não parece ter nenhuma

adaptação para esses moradores. Câmeras e outros

equipamentos para evitar acidentes, por exemplo,

ficam escondidos. O mesmo vale para os puxadores

próximos à porta, com visual que passa longe do clima

hospitalar. Para evitar quedas, não há tapetes. Se-

gundo Flavia, a missão é, com alguns ajustes, garantir

boa qualidade de vida ao morador sem deixar a casa

com “cara de hospital”.

Fonte: Instituto da Longevidade Mongeral Aegon

Fonte: Veja SPFonte: G1
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ajuda na hoRa dE SE vEStiR

Cientistas da Universi-

dade de Nova York, da

Universidade Estadual do

Arizona e do Instituto

MGH de Profissionais de

Saúde, nos Estados Uni -

dos, desenvolveram o

protótipo de um sistema

inteligente doméstico chamado Dress, voltado para pacientes

com doença de Alzheimer. A invenção ajuda o paciente a se ves -

tir sozinho, guiado por um aplicativo, ao mesmo tempo em que

sensores avaliam o grau de estresse na execução da tarefa.

A engenhoca é composta por um gaveteiro com câmera e

códigos de barras e combina sensores e software de reconheci-

mento de imagem para acompanhar a tarefa de se vestir. Eti-

quetas com código de barras nas roupas identificam o tipo e a

loca lização. As peças ficam em uma cômoda com cinco nichos

equipada com tablet, câmera e sensor de movimento — cada

gaveta guarda uma peça do vestuário. O paciente usa um

bracelete com um monitor de nível de estresse e frustração as-

sociada ao processo.

Em outro cômodo, o cuidador inicia o sistema por um

aplicativo, que também informará sobre o progresso da

tarefa. O paciente recebe as orientações pré-gravadas com a

voz de quem costuma cuidar dele. A primeira é para que abra

a primeira gaveta de cima. Simultaneamente à gravação, o

nicho é iluminado. A roupa tem códigos de barras detectados

pela câmera. Se a peça é vestida corretamente, o sistema

passa para a etapa seguinte, mas, se é registrado um erro ou

uma inércia, são reproduzidas mensagens de correção. Caso

o sensor de estresse identifique níveis elevados de ansiedade,

o aplicativo avisa o cuidador.

“Nossa intenção foi desenvolver um protótipo que ajude

pessoas com demência a se sentirem mais autônomas e, ao

mesmo tempo, permitir uma pausa para o cuidador, sem que

ele deixe de ser informado caso alguma coisa dê errado”, explica

Winslow Burleson, professor da Faculdade de Enfermagem Rory

Meyers da Universidade de Nova York e diretor do Laboratório

NYU-X, da mesma instituição.

Fonte: Correio Braziliense
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diálogo com o tEmPo 
no BRaSil

Depois de passar por Alemanha, Suíça, Fin-
lândia, Israel, Singapura e Taiwan, a exposição
Diálogo com o Tempo chega ao Brasil ofe -
recendo uma experiência interativa entre ge -
rações, simulando as limitações e os efeitos
físicos da passagem de tempo e propondo
uma reflexão sobre um tema cada vez mais
presente na sociedade: a dificuldade em lidar
com as questões da longevidade.

De forma educativa e divertida, os visi-
tantes vão aprender que envelhecer não pre-
cisa ser sinônimo de declínio – são os
próprios idosos, com idade entre 70 e 90 anos,
que trabalham como guias, compartilhando
experiências e mostrando suas capacidades.
A exposição se divide em seis ambientes
cenograficamente desenvolvidos, que abor-
dam temas como envelhecimento físico, limi -
tações, oportunidades, trabalho, futuro da
longevidade, entre outros. Uma das experiên-
cias que chamam a atenção do público é a que
se encontra na Sala Amarela. Nela, os visi-
tantes experimentam as dificuldades do en-
velhecimento: podem subir escadas com pe -
sos no corpo; entender uma mensagem de voz
com oscilações de volume; utilizar um con -
trole remoto usando luvas; identificar peque-
nas figuras em uma tela; e abrir uma porta
com mãos trêmulas.

Para saber mais: unibescultural.org.br

p38-39 em movim_aptare  24/05/18  20:01  Page 39



40 aptare maio/junho/julho 2018

radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

Histórico médico num clique

Com lançamento previsto para o fim do mês de maio, o aplicativo Health You, desenvolvido
em Curitiba em parceria com uma empresa indiana de tecnologia, permitirá o acesso na ponta
dos dedos aos registros de saúde, históricos médicos, exames laboratoriais, relatórios e
condições gerais dos pacientes. A ferramenta vai funcionar inicialmente nas cidades de Cu-
ritiba (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Segundo Robson dos Reis Almeida, diretor da Health You, com os dados compartilhados
o atendimento será mais eficiente e qualificado. “Queremos empoderar as pessoas. Todo cidadão deveria ter fácil acesso e
controle dos seus registros de saúde para que seu atendimento fosse mais justo e qualificado, o que não acontece nos dias
de hoje”, explica. Além disso, a ferramenta promete economia para o usuário. “Ao usar o aplicativo, o usuário vai ter economia
– uma vez registrados os exames na plataforma, ele não precisa repetir em novas consultas.”

O aplicativo vai permitir ainda o agendamento de consultas e o acesso ao catálogo de médicos, hospitais, farmácias e
laboratórios, além de oferecer uma série de descontos nas redes credenciadas e em planos de saúde. A expectativa dos idea -
lizadores do Health You é alcançar mais de 150 mil usuários até o fim do ano e todo o território nacional até 2020. 

Plataforma Para monitoramento de saúde

Foi lançada recentemente a plataforma da Sharecare no Brasil. A empresa é especialista
em entender e reduzir o risco populacional em problemas de saúde, e já atende mais
de 68 milhões de vidas no mundo. Trata-se de uma ferramenta interativa, que coloca o
usuário no centro do sistema para estimular seu engajamento e proporcionar uma visão
ampla das consequências dos seus hábitos de saúde, de forma prática e automática.

A plataforma é composta por um teste, monitoramento de indicadores e conteúdo. O teste, chamado RealAge, já
foi feito por mais de 50 milhões de pessoas e é um dos mais realizados na história dos Estados Unidos. Nele é possível
des cobrir em quanto a sua idade real é maior, menor ou igual à sua idade cronológica. Toda a metodologia é validada
no meio científico e baseada em cerca de 160 fatores que afetam a saúde de um indivíduo.

O monitoramento dos indicadores é uma forma de comprometimento do usuário com seus hábitos saudáveis. Ao
completar diariamente os cartões com perguntas sobre os fatores considerados importantes no algoritmo, o usuário
pode ganhar um GreenDay. A ideia é que o GreenDay se torne uma moeda, que no futuro poderá ser trocada por
bonificações, descontos, milhas, day off ou qualquer outro benefício que o gestor daquela população escolher. O modelo
preza por ativos tangíveis com base na gamificação. O interesse da empresa que cuida daquela população em específico
é ter bene ficiários ou funcionários mais saudáveis, produtivos e que gerem menos despesas a longo prazo.

Para saber mais: sharecare.com.br
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musicoteraPia 
Para o tratamento 
de Parkinson

Para proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes por-
tadores de doença de Parkinson, o Aché Laboratórios acaba
de lançar o Projeto ParkinSOM. A ação contará com a disponi-
bilização de dez playlists no Spotify, com sons de 60 a 150
batidas por minuto. Inicialmente, 230 músicas nacionais e in-
ternacionais poderão ser acessadas. 

“Estudos científicos mostram que padrões rítmicos fun-
cionam como um estímulo auditivo para a coordenação dos
pacientes, permitindo que eles controlem melhor seus movi-
mentos. Ou seja, as batidas auxiliam no domínio dos passos
durante uma caminhada e podem garantir melhor aproveita-
mento em outros exercícios motores”, explica Thais Cuper-
man Pohl, gerente médica da franquia SNC.

As músicas também são capazes de promover a liberação
de dopamina, principal neurotransmissor envolvido no con -
trole motor. “A musicoterapia é uma grande aliada ao trata-
mento do Parkinson”, diz Andreia Frias, gerente de marketing.

As playlists serão atualizadas periodicamente e contam
com diversos estilos: jazz, samba, MPB, rock, pop, entre ou -
tros. Para ouvi-las, basta baixar o aplicativo Spotify no celular
ou computador e buscar o perfil ParkinSOM. 

suPlemento de colina

A Langfor acaba de trazer ao Brasil o suplemento de colina do laboratório americano Douglas Labo-
ratories, referência mundial em suplementos nutricionais. Choline Bitartrate é um suplemento ali-

mentar que fornece 235 mg de colina (proveniente de 500 mg de bitartarato de colina), um importante nutriente para o or-
ganismo e o sistema nervoso central.

As deficiências de colina contribuem para a doença hepática gordurosa não alcoólica e para outras doenças neurodege -
nerativas. Entre os benefícios do uso do suplemento de colina se inclui a melhora da função cognitiva na idade adulta, pre-
venindo o declínio da memória relacionada à idade e protegendo o cérebro das alterações neuropatológicas associadas à
doença de Alzheimer e dos danos neurológicos associados à epilepsia. Por agir na formação do neurotransmissor acetilcolina,
a colina também contribui para o controle da atividade muscular.

Para saber mais: www.langfor.com.br

investimento em telemedicina

A seguradora SulAmérica lan -
çou em maio, em formato pio-
neiro no mercado nacional, o

serviço de telemedicina, que conectará médicos do trabalho a
especialistas da rede referenciada para análise conjunta de
casos complexos. É um serviço voltado para as empresas
clientes de seguro saúde para apoio técnico aos médicos do
trabalho em situações que envolvam a saúde de colaboradores.

O modelo de telemedicina desenvolvido pela SulAmé -
rica reconhece o papel do médico do trabalho na promoção
de saúde dentro das empresas clientes e visa a fomentar dis-
cussões de cunho técnico, relativas a diagnósticos e opções
de tratamento. Dentro desse contexto, as sessões de tele -
medicina contarão com a participação, presencial ou por
videoconferência, de médicos especialistas da rede referen-
ciada, conforme as peculiaridades dos diagnósticos em aná -
lise, com acompanhamento de um médico da operadora.

Estruturada para atender casos de alta complexidade, a
telemedicina da SulAmérica cumpre as normas estabeleci-
das pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O serviço estará
disponível para todos os clientes empresariais da compa -
nhia, segmento de carteira que soma mais de 1,1 milhão de
vidas seguradas.
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PRoGRAME-SE  ::  cursos, congressos e simpósios

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

XXI Congresso Brasileiro 

de Geriatria e Gerontologia

6 a 8 de junho • Rio de Janeiro, RJ

www.cbgg2018.com.br

Congress on Brain, Behaviour 

and Emotions 2018 (Brain 2018)

20 a 23 de junho • Gramado, RS

www.brain2018.com

2nd Pan American 

Parkinson’s Disease and 

Movement Disorders Congress 

22 a 24 de junho • Miami, FL, EUA

www.pascongress2018.org/

MDS-PAS-2018.htm

Alzheimer’s Association 

International Conference

22 a 26 de julho • Chicago, IL, EUA

www.alz.org/aaic/

2018

setembro XXXV Congresso 

Brasileiro de Reumatologia

5 a 8 de setembro •

Rio de Janeiro, RJ 

www.sbr2018.com/

73o Congresso 

Brasileiro de Cardiologia

14 a 16 de setembro • Brasília, DF

cardio2018.com.br/

XXIX Congresso 

Brasileiro de Nefrologia

19 a 22 de setembro • Rio de Janeiro, RJ

www.nefro2018.com.br/

II Jornada Eduardo Alferes 

de Cuidados Paliativos

21 e 22 de Setembro • FOB- Faculdade

de Odontologia da USP • Bauru, SP

www.facebook.com/jornadacuida-

dospaliativos

XX Jornada Nacional 

de Imunizações SBIm 2018

26 a 29 de setembro • Rio de Janeiro, RJ

www.jornadasbim.com.br

out/nov
14th EUGMS – International 

Congress of the European Union 

Geriatric Medicine Society

10 a 12 de outubro • Berlim, Alemanha

www.eugms.org/2018.html

XXVIII Congresso 

Brasileiro de Neurologia

XV Congresso Pan-Americano 

de Neurologia

11 a 14 de outubro • São Paulo, SP

www.neurologia2018.com.br/

GSA 2018 Annual 

Scientific Meeting 

14 a 18 de novembro • Boston, MA, EUA

www.geron.org/meetings-events/

gsa-2018-annual-scientific-meeting

VII Congresso Internacional 

de Cuidados Paliativos 

21 a 24 de novembro • 

Belo Horizonte, MG

www.brasileirodepaliativo2018.com.br
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