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editoriaL

Sobre girassóis e amizades

3O

utro dia estava num
restaurante vietnamita aqui em São
Paulo e não consegui deixar de reparar na mesa
atrás da minha. Três amigos, já
se aproximando da casa dos 70,
se divertiam horrores enquanto
saboreavam seus pratos e trocavam histórias.
Eram duas mulheres e um
homem, que pareciam se conhecer há muito tempo. Uma delas,
mais alta, com cabelo curto e
grisalho; a outra, baixinha, risonha e com cabelos tingidos de castanho-claro; e um homem alto e
de cabeleira branca, cheio de opiniões. Em determinado momento
da conversa, a mulher mais alta
pede a atenção da amiga.
“Você não vai acreditar no
que ele me disse hoje de manhã.
Disse que, quando morrer, quer
ser enterrado nu! Onde já se viu,
nu! Como vamos fazer o velório
com ele pelado? Não vai dar para
ser caixão aberto”, disse.
“Mas pelado, pelado mesmo?”, repetia a amiga, quase
caindo da cadeira de tanto rir.
O homem justificou a decisão. “Eu quero ir como vim ao
mundo. Sem nada. Até morto
vou ter que usar terno e gravata?
Não, não, vim sem nada, vou
sem nada também.”
Ao que a outra respondeu:
“Mas completamente pelado não
vai dar. Então vou colocar uns
girassóis para dar uma disfarçada, pode ser?”.

E os três caíram na gargalhada, enquanto pediam a conta.
Depois de pagarem, ainda ficaram lá fora curtindo um cigarro,
papo rolando solto, apoiados no
riquixá que decorava a entrada
do restaurante.
Ver aqueles amigos dando
risada noite adentro me aqueceu
o coração. Como é bom ter gente
para compartilhar esse período
da vida – até para tornar assuntos difíceis motivo de piada! A
vida moderna vem virtualizando
as relações, e as amizades cada
vez mais acontecem na telinha
facebookiana. Não tem mais o
olho no olho, o abraço apertado,
as risadas ao vivo. E tudo isso faz
falta, principalmente na velhice.
São os relacionamentos que nos
mantêm vivos, que colorem os
dias e nos enchem de propósito.
Ter a saúde em dia é importantíssimo, claro, mas cultivar as
amizades ao longo da vida é absolutamente essencial.
É por causa disso que a revista Aptare investe não apenas
em informação sobre saúde 60+,
mas também em ações que promovam a formação de laços na
terceira idade. Uma das iniciativas deste ano é o “Cinedebate A
Idade do Amor”, projeto cultural
que conta com o incentivo da Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo. Serão dez sessões de
cinema, em que será exibido o
documentário A Idade do Amor,
seguidas de discussões mediadas por psicólogas especializa-

das em gerontologia. O filme é
incrível e permite uma bela reflexão sobre o impacto dos relacionamentos na velhice.
A outra ação que vai nesse
sentido é a segunda edição do
projeto “Você é o repórter”, que
acontece dentro da Virada da
Maturidade. A ideia oficial da
iniciativa é formar repórteres
60+ para cobrir as mais de 200
atividades que ocorrem ao longo
dos seis dias da Virada. O objetivo oficioso é proporcionar aos
participantes a oportunidade de
interagir e conversar com outras
pessoas – ser repórter é uma
ótima desculpa para puxar papo
e conhecer gente.
Ter bons relacionamentos é
um dos pré-requisitos para viver
mais. Minha esperança é de que,
além da saúde, possamos ressaltar
aos nossos idosos a importância
de uma rede de amizades e apoio,
com quem se possa conversar
sobre desejos, memórias e – por
que não? – girassóis.
Boa leitura!

Lilian Liang
Editora
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ColóQuIo

Bahij Amin Aur
Vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa

Em defesa do envelhecimento ativo no Brasil
Por Renata Costa

N

a década de 1960,
o jovem Bahij
Amin Aur, gradua do em direito, filosofia e assistência social, era assistente de Renato Requixa, à
época diretor da Divisão de
Orientação Social do Sesc
(Serviço Social do Comércio)
São Paulo. Ali ele viu nascer o
trabalho pioneiro que a instituição iniciou com aposentados, com o objetivo de promover a convivência social e o desenvolvimento pessoal e sociocultural das pessoas idosas.
Hoje vice-presidente do
Conselho Nacional dos Direi tos da Pessoa Idosa para os
anos de 2016 a 2018, Aur representa ali a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e,
baseado em sua trajetória, defende o investimento em educação como a única forma eficaz para promover uma mudança cultural e social efetiva
em relação ao envelhecimento. É por meio da educação,
seja em debates, palestras, divulgação pela mídia, como
em todos os níveis formais,

desde o ensino básico, que
ele acredita ser possível diminuir o preconceito e promover uma cultura do envelhecimento no país.
Após o Sesc, Aur dirigiu o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac),
coordenou o programa de
apoio a trabalho com idosos
do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo e, mais adiante, passou
a integrar a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa da OAB-SP, da qual
ainda participa atualmente.
Aur acredita que o Brasil
precisa ver de maneira positiva o envelhecimento de sua
população, já que isso se deve a melhorias na qualidade
de vida, maior acesso aos
medicamentos e imunizações. “O desafio de caráter
mais amplo é garantir o enve lhecimento ativo, que resulta
da autonomia, protagonismo
e continuidade de participação das pessoas idosas”,
diz. No entanto, reconhece
que o país ainda não está

seguindo na direção correta
para a construção de políticas
que garantam o envelhecimento seguro e o bem-estar
de sua população idosa.
Aptare – Como o senhor
e o Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Idosa estão
vendo o envelhecimento
populacional do Brasil?
Aur – Primeiramente, é pre-

ciso ressaltar que a longevidade crescente da população
brasileira é uma conquista a
ser comemorada, e não uma
ameaça de oneração do país,
como a veem muitos economistas, tributaristas e previdenciaristas. Esse processo
de aumento no tempo de vida reflete, felizmente, uma
tendência mundial decorrente, entre outros fatores, da
melhora das condições de
vida, de mais informação e
de ampliação do acesso a
serviços de saúde, a imunizações e a medicamentos.
Segundo o IBGE, em 2015 a
proporção de adultos com
mais de 60 anos de idade
no Brasil era de 14,3% do

total da população do país,
que é de mais de 200 milhões. Chega, portanto, a
cerca de 30 milhões de idosos, com tendência a progressivamente aumentar e até a
triplicar nos próximos 20
anos, o que requer políticas
públicas voltadas para esse
segmento.
Tais políticas, na esfera nacional e na dos estados e municípios, sobretudo nestes,
que estão mais próximos da
vivência das pessoas idosas,
devem ter a perspectiva de
enfrentamento dos inúmeros desafios que o envelhecimento populacional traz,
visando à manutenção da
dignidade das pessoas idosas. Mas as iniciativas nesse
sentido não cabem só ao
poder público, pois toda a
sociedade é igualmente responsável, em especial no
âmbito das famílias e de
todos os que convivem com
pessoas idosas.
Aptare – Quais os principais
desaﬁos diante dessa
mudança demográﬁca?
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Aur – O desafio de caráter

mais amplo é garantir o envelhecimento ativo, resultante da autonomia, protagonismo e continuidade de
participação das pessoas
idosas, tanto na convivência
e nas relações familiares e
sociais quanto na profissionalização e no trabalho,
bem como na cultura, educação, lazer e esporte, atenção e cuidados com a saúde,
alimentação, previdência,
assistência, habitação, transporte e acesso à Justiça. Tudo isso está previsto no Estatuto do Idoso como direitos fundamentais.
Nesse sentido, há o repto
permanente de implementação da Política Nacional do
Idoso e das prescrições do
Estatuto do Idoso, para os
quais devem contribuir toda
a sociedade e o poder público, inclusive e especialmente
o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.
Aptare – o que é ser velho
no Brasil hoje?
Aur – É impossível responder

com uma só caracterização,
considerando as diferentes
condições de toda a população brasileira. Há uma diversidade não só territorial
como também em relação a
inúmeros outros fatores, em
especial os de natureza étnico-racial, de gênero, de ori gem etc., mas, principalmen te, as questões socioeconômicas e os familiares.

“

A longevidade crescente da
população brasileira é uma
conquista a ser comemorada,
e não uma ameaça de
oneração do país...

Aptare – As diferentes formas
de violência contra o idoso são
um problema premente no
Brasil. Como resolver ou
minimizá-la, na sua opinião?
Aur – Infelizmente, um ou

mais direitos assegurados às
pessoas idosas lhes são negados, resultando em violações e discriminações, frequentemente chegando a
diferentes formas de violência. E essas formas de violência estão retratadas no
quadro de denúncias feitas
ao Disque 100, da Ouvidoria
Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos
Direitos Humanos, destacando-se, por ordem decrescente, a negligência, a violência psicológica, o abuso
financeiro e econômico/violência patrimonial, e a violência física. E, note-se que,
majoritariamente, tais atos
são praticados por familiares, especialmente filhos, e
ocorrem na própria residência da vítima! Devemos res saltar, aliás, que os crimes

”

definidos no Estatuto do
Idoso são de ação penal
pública incondicionada, que
é o tipo de ação promovida
pelo Ministério Público sem
que haja necessidade de
manifestação de vontade da
vítima ou de outra pessoa.
Mas como eliminar ou, ao
menos, minimizar esse quadro? Para isso, além de execução de políticas setoriais e
locais que garantam proteção concreta e efetiva, há a
necessidade de mudanças
culturais e comportamentais, que são difíceis e lentas.
Por isso, só há um caminho:
o da educação, seja por frequentes debates e amplas
campanhas de conscientização pela mídia, seja nas escolas, em todos os níveis, da
creche ao ensino superior.
Aliás, nesse aspecto, tanto a
Lei nº 8.842/1994 (Política
Nacional do Idoso) quanto a
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso) determinam que
nos currículos dos diversos
níveis de ensino devem ser

inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma
a eliminar o preconceito e
a produzir conhecimentos
sobre a matéria. São, portanto, duas leis federais que
estabelecem a mesma determinação, e nem por isso
houve a aplicação devida
pelas unidades educacionais dos diferentes sistemas
de ensino.
As Conferências Nacionais
dos Direitos da Pessoa Idosa
vêm insistindo sobre a necessidade de seu cumprimento, e o Conselho Nacional dos Diretos do Idoso
(CNDI) já se manifestou, em
diferentes oportunidades,
inclusive oficiando recentemente o Conselho Nacional
de Educação para que seja
enfatizado o tratamento des sa temática na Base Nacional Comum Curricular, que
está sendo apreciada por
esse órgão. No entanto, nada
ainda aconteceu.
Aptare – Em julho tivemos
uma mudança no Estatuto
do Idoso, criando prioridade
especial para os octogenários.
Em que âmbito se deu a
mudança? Por que isso se fez
necessário neste momento?
Aur – Essa alteração, dando

preferência especial aos octogenários, se justifica pela
maior fragilidade desse segmento etário. Ela traz duas
medidas que considero essenciais. A primeira diz res-
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peito à prioridade sobre os
demais idosos no atendimento em serviços de saúde, exceto em caso de emergência, pois não há como
não reconhecer que eles têm
mais debilidade. E a segunda diz respeito à prioridade
especial nos processos judiciais, uma vez que é óbvia a
urgência de solução de suas
pendências, considerando
seu tempo menor de vida. A
lógica e o bom senso, aliás,
indicam que essa prioridade
especial deveria ser aplicada
decrescentemente, iniciando-se pelos centenários, que
já não são poucos.
Aptare – Há outras mudanças
previstas ou em discussão
para o Estatuto do Idoso?
Aur – Sim, há várias delas em

vista. Destaco uma que trata
da doação de imposto de
renda a pagar aos Fundos
Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso, dando o
prazo para que essa destinação seja feita no momento
da declaração de ajuste –
e não até o final do ano, co mo é atualmente. Na realidade, ela busca isonomia
com o que está disposto de
forma similar de doação aos
Fundos da Criança e do
Adolescente.
Em contraposição, há iniciativas ameaçadoras, como a
que pretende que possam
ser cobrados da pessoa ido sa, residente em instituição
de longa permanência ou
casa-lar, 100% do seu rendi-

“

O desaﬁo de caráter
mais amplo é garantir
o envelhecimento ativo.

mento proveniente de aposentadoria ou de benefício
de prestação continuada
(BPC), e não mais o limite
de até 70% previsto no Estatuto do Idoso, o que a privaria de um mínimo de recursos para uso livre e próprio, tornando-a totalmente
dependente, sem autonomia
e dignidade alguma.
Aptare – Qual a posição
do Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Idosa
em relação à proposta
que está em discussão de
reforma da previdência?
Aur – Essa é outra das inicia-

tivas que considero ameaçadoras. A reforma da Previdência Social está cami nhando para fixar em 65
anos para homens e 63 para
mulheres a idade mínima
para a aposentadoria, aliada
a um mínimo de contribui ções, sem previsão de medida protetiva contra o de semprego dessa faixa de
idade, pois dificilmente a
pessoa idosa terá ocupação
remunerada que lhe permita continuar contribuin do para o INSS até preen -

”

cher aqueles requisitos. Essa reforma pretendeu, também, alterar os critérios para concessão do auxílio assistencial representado pelo
BPC (Benefício de Prestação
Continuada) à pessoa idosa
em situação de miserabilidade, aumentando a idade
mínima de 65 para 70 anos
e, ainda, desvinculando-o
do salário mínimo. Mas isso, felizmente, não deve ser
adotado, permanecendo como é atualmente.
O Conselho tem se posicionado com muita preocupação em relação à reforma,
discutindo a questão em
suas reuniões, manifestando-se publicamente e em
audiências promovidas pela
Câmara dos Deputados, em
especial no âmbito de sua
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que
aliás, é bem atuante.
Por outro lado, é relevante
assinalar como positivo o
processo de encaminhamento ao Congresso Nacional, pelo Executivo, da recente Convenção Interamericana sobre a Proteção dos

Direitos Humanos dos Idosos, de 2015, da qual o Brasil é signatário. É importante acompanhar esse processo visando à sua ratificação.
Nela, a discriminação é conceituada como qualquer
distinção, exclusão ou restrição baseada na idade que
tenha como objetivo ou
efeito anular ou restringir o
reconhecimento, gozo ou
exercício em igualdade de
condições dos direitos humanos e liberdades fundamentais na esfera política,
econômica, social e cultural
ou em qualquer outra esfera
da vida pública e privada.
Aptare – o país tem carência
de serviços voltados para
idosos, como poucas
instituições públicas de longa
permanência, por exemplo.
Podemos esperar que teremos
em breve um aumento ou
a criação de políticas públicas
para tentar minimizar ou
dar conta dessas questões?
Aur – É notória essa carência, sobretudo na esfera
pública, e a situação do país
indica que a solução, com
maior atuação dos governos, não virá a curto ou médio prazo. No entanto, acredito que o aumento da
oferta desse atendimento
pode vir de políticas seriamente propostas que incluam parcerias do Poder
Público com instituições
privadas sem fins lucrativos.
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fYi :: novos estudos e pesquisas

Estimulação ocupacional, social
E mEntal E dEclínio cognitivo
com o avançar da idadE
O objetivo desse estudo, publicado na revista Age and Ageing de julho, investiga o
papel das características ocupacionais, sociais e mentais no declínio
cognitivo após a aposentadoria.
O estudo incluiu 1.048 indivíduos com idade ≥ 65 anos da coorte
da Three City. Os participantes foram avaliados em casa na visita inicial e em intervalos de dois anos por um período de 12 anos. O estudo
inclui avaliações detalhadas de cognição, saúde e informações sobre
a ocupação principal dos participantes. Os quatro testes cognitivos
foram agrupados em um fator latente. Três especialistas independentes especializados em emprego foram convidados a avaliar o
nível de estimulação social e intelectual para cada ocupação, como
baixo, médio e alto.
Depois de controlar os possíveis fatores de confusão, não foi encontrada associação entre níveis mais altos de estimulação social no
trabalho e cognição basal (pontuação média, P = 0,440; pontuação
alta, P = 0,700) em comparação com um nível baixo. Embora as trajetórias cognitivas tenham sido inicialmente semelhantes entre os
níveis elevados e médios de estimulação social em comparação com
aquelas observadas em um nível baixo, com o avanço da idade essa
associação divergiu. Os pesquisadores notaram que maior estimulação social durante os anos de trabalho estava relacionada a declínio
cognitivo acelerado, que cresceu em magnitude com a idade mais
avançada. No quesito estimulação mental, as diferenças só foram
observadas na linha de base, com níveis maiores de estimulação
mental durante os anos de trabalho associados a melhor desempenho cognitivo (pontuação média, β = 0,573, P = 0,015 e alta pontuação, β = 0,510; P = 0,090), em comparação com um nível mais
baixo de estimulação mental.
O estudo concluiu que os trabalhadores que se aposentam de ocupações caracterizadas por altos níveis de estimulação social podem
estar em risco de declínio cognitivo acelerado com o avanço da idade.

impacto da pErda dEntária no dEclínio
da vElocidadE dE caminhada ao longo
do tEmpo Em adultos mais vElhos: Estudo
dE coortE com basE populacional
A perda dentária tem sido associada a problemas de
saúde, como doenças crônicas e limitações de mobilidade. No entanto, evidências prospectivas sobre a associação entre a perda do dente e o declínio velocidade de caminhada ainda são limitadas.
O objetivo desse estudo, publicado no periódico Aging Clinical and
Experimental Research em setembro de 2016, foi examinar o impacto

da perda dentária na velocidade de caminhada ao longo do tempo e
explorar se a inﬂamação pode ser responsável por essa associação.
O estudo incluiu 2.695 pessoas com 60 anos ou mais sem limitação
grave de mobilidade no início da pesquisa. Informações sobre a condição dentária foram avaliadas por meio de autorrelato durante entrevista com enfermeira. A velocidade de caminhada foi avaliada no início
do estudo e aos três e seis anos de acompanhamento, com os participantes caminhando em seu ritmo habitual. Covariáveis incluíram idade, sexo, nível educacional, fatores relacionados com o estilo de vida
e doenças crônicas. Foram coletadas amostras de sangue e mensurados os níveis da proteína C-reativa (CRP).
No início do estudo, 389 (13,1%) participantes tiveram perda de
dentes parcial e 204 (6,9%) tiveram perda dentária completa. Após
o ajuste para fatores relacionados a estilo de vida e doenças crônicas,
a análise de modelos mistos mostrou que a perda do dente foi associada ao maior declínio na velocidade de caminhada ao longo do
tempo (p = 0,001 para interação entre tempo e perda de dentes em
declínio velocidade de caminhada); no entanto, quando o ajuste foi
realizado para inﬂamação (CRP), a associação não foi signiﬁcativa.
A pesquisa concluiu que a perda dentária foi associada ao declínio
acelerado da velocidade de caminhada em adultos mais velhos. A inﬂamação pode desempenhar algum papel na associação entre a
perda do dente e o declínio na velocidade de caminhada.

mElhorando o conforto dE idosos
Em situação dE tErminalidadE dE vida:
um Ensaio controlado randomizado
Em clustEr
Estudos demonstram que pelo menos 50% das
pessoas idosas morrem em contextos hospitalares agudos. Porém, a qualidade dos cuidados em situação de terminalidade de vida precisa ser melhorada.
Publicado na revista The Lancet em maio, esse estudo teve como
objetivo investigar a eﬁcácia do programa CAREFuL (Care Programme for the Last Days of Life) para melhorar o conforto e a qualidade dos cuidados de idosos em situação de terminalidade de vida.
Trata-se de um ensaio controlado e randomizado realizado em
salas geriátricas de dez hospitais da Região Flamenga, na Bélgica,
entre 1 de outubro de 2012 e 31 de março de 2015. Os hospitais foram
distribuídos aleatoriamente para a implementação do programa
CAREFuL (grupo CAREFuL) ou para receber cuidados padrão (grupo
controle). O vendamento do estudo foi aplicado somente aos pacientes e familiares, de modo que os funcionários do hospital envolvidos no estudo tinham acesso à randomização. O programa CAREFuL
incluiu um guia de cuidados, treinamento, documentação de suporte
e um guia de implementação. Foram considerados como resultados
primários: o conforto em situação de terminalidade de vida, medido
pelo CAD-EOLD (Dementia-Comfort in Dying), e o controle de sintomas, medido através do SM-EOLD (End-of-Life in Dementia-Symp-
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tom Management). As avaliações foram realizadas por enfermeiros e
cuidadores familiares. As análises foram por intenção de tratar.
Foram avaliados cerca de 451 (11%) de 4.241 leitos de dez hospitais, sendo que cinco hospitais foram atribuídos aleatoriamente à
prática de cuidados de saúde padrão e cinco ao programa CAREFuL,
alcançando o total de 118 pacientes no grupo controle e 164 no grupo
CAREFuL. As análises foram feitas por enfermeiros em 132 (80%) de
164 pacientes no grupo CAREFuL e 109 (92%) de 118 no grupo controle, enquanto cuidadores familiares avaliaram 48 (29%) pacientes no
grupo CAREFuL e 23 (19%) no grupo controle. Os resultados
mostraram melhora estatisticamente signiﬁcativa com a implementação do programa CAREFuL em comparação com o grupo controle
nas avaliações feitas por enfermeiros (diferença de média ajustada na
linha de base de CAD-EOLD 4,30, IC 95% 2,07-6,53; p <0,0001). No
entanto, não houve diferença estatística quando as avaliações foram
realizadas por cuidadores familiares considerando o CAD-EOLD
(diferença de média ajustada na linha de base -0,62, IC 95% -6,07 a
4,82; p = 0,82) ou por enfermeiros (0,41, -1,86 a 1,05; p = 0,58) e
cuidadores (-0,59, -3,75 a 2,57; p = 0,71) considerando o SM-EOLD.
Os pesquisadores concluíram que a implementação do CAREFuL
pode melhorar os cuidados durante os últimos dias de vida de pacientes em enfermarias geriátricas. Os autores salientam, entretanto,
que é necessário o monitoramento contínuo do programa a ﬁm de
melhor garantir a consistência dos achados desse estudo.

tErapia dE acuprEssão para idosos
frágEis rEsidEntEs na comunidadE —
um Ensaio randomizado controlado
A fragilidade em idosos tem se caracterizado
como uma relevante síndrome geriátrica. A
acupressão é uma terapia alternativa, não farmacológica e não invasiva da medicina tradicional chinesa, que pode melhorar a qualidade
de vida ou evitar a progressão da fragilidade nos idosos.
O objetivo desse estudo, publicado no periódico Age and Ageing
em maio, foi veriﬁcar os efeitos de 12 semanas de acupressão na
qualidade de vida de idosos frágeis residentes na comunidade.
Trata-se de um ensaio controlado e randomizado. Os pacientes
foram divididos aleatoriamente em grupo tratamento e grupo con trole. O grupo tratamento recebeu 15 minutos de terapia de acupressão, quatro vezes por semana, durante 12 semanas consecutivas.
A terapia era realizada tanto por praticantes da medicina tradicional
chinesa quanto por cuidadores treinados. O grupo controle foi formado por participantes em lista de espera para a terapia. Ao ﬁnal do
estudo, o grupo controle recebeu os mesmos procedimentos do
grupo tratamento. Os dados foram analisados pelo princípio de intenção de tratamento com análise de modelos de efeitos mistos.
Os participantes tinham em média 76,12 ± 7,08 anos e índice
médio de fragilidade de Tilburg de 7,13 ± 1,76. Os resultados
mostraram que o grupo tratamento obteve melhoras estatistica-

mente signiﬁcativas nas seguintes variáveis: a) escore de domínio
físico de WHOQOL-BREF (P = 0,001); b) Índice de Qualidade do Sono
de Pittsburgh (P <0,001); e c) intensidade da dor (P = 0,006). De
acordo com os resultados das análises do tamanho do efeito, o protocolo de acupressão teve um impacto signiﬁcativo nessas variáveis.
Os pesquisadores concluíram que 12 semanas de terapia de acupressão realizada de três a quatro vezes por semana podem melhorar
a qualidade de vida de idosos frágeis vivendo em comunidade.

dificuldadE Em administrar
mEdicamEntos E finanças Em idosos:
um Estudo dE coortE dE dEz anos
A diﬁculdade em administrar medicamentos
e ﬁnanças torna-se cada vez mais comum com
o envelhecimento e compromete a capacidade de viver de forma segura e independente. Sabe-se muito pouco
sobre a frequência com que isso ocorre.
Esse estudo, publicado no periódico Journal of the American
Geriatrics Society de abril, procura fornecer estimativas baseadas na
população sobre o risco de desenvolver diﬁculdades incidentais na
gestão de medicamentos e ﬁnanças em idosos.
Trata-se de um estudo prospectivo de coorte no contexto do Estudo de Saúde e Aposentadoria (HRS), um estudo nacionalmente
representativo sobre idosos nos Estados Unidos.
Participaram do estudo 9.434 indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos que não precisavam de ajuda na gestão de medicamentos ou no gerenciamento de ﬁnanças em 2002. As avaliações de
acompanhamento ocorreram a cada dois anos até 2012.
Os resultados primários foram o tempo para a diﬁculdade de
gerenciar medicamentos e o tempo para diﬁculdades em gerenciar
as ﬁnanças. Fatores de risco como demograﬁa, comorbidades, estado funcional e estado cognitivo foram avaliados na linha de base.
Os modelos que consideraram a possibilidade de morte concorrente
foram utilizados para estimar a incidência cumulativa de desenvolvimento de diﬁculdade na gestão de medicamentos e ﬁnanças e para
identiﬁcar potenciais fatores de risco. As análises foram ajustadas
para idade, gênero, raça, estado civil, renda e educação.
A incidência de diﬁculdade de dez anos aumentou acentuadamente com a idade, variando de 10,3% (95% IC 9,3-11,6) para administração de medicamentos e 23,1% (IC 95% 21,6-24,7) para gerenciar
as ﬁnanças nos idosos com idade entre 65-69 anos, a 38,2% (95%
CI 33,4-43,5) para medicamentos e 69% (95% IC 63,7-74,3) para ﬁnanças em pessoas com mais de 85 anos. As mulheres apresentaram
maior probabilidade de desenvolver diﬁculdade em administrar
medicamentos e gerenciar ﬁnanças do que os homens.
Esse estudo destaca a importância de preparar os idosos para a
probabilidade de que eles precisem de assistência para gerenciar seus
medicamentos e ﬁnanças, pois o risco de ter diﬁculdade com essas
atividades ao longo do tempo é substancial.
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quem faz :: Proﬁssionais que fazem a diferença no envelhecimento

Fotos: arquivo pessoal

fernanda Bacin
Formada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Santa Maria (RS); pós-graduação
em marketing pela ESPM; curso de marketing planning P5 training (MBA-format programme),
Miami/FL (2015); gerente de produtos da Linha de Sistema Nervoso Central da Sanofi – Medley;
responsável pela marca Cognitus, para a melhora da memória em adultos acima de 50 anos

O

avanço da idade está relacionado à
maior queixa de declínio das habilidades cognitivas, especialmente a memória.
No entanto, a maioria das pessoas não
busca ajuda, pois considera algo normal ou
não acredita que exista tratamento, em bora as alterações nas funções cognitivas
possam comprometer o bem-estar e o dia
a dia em um contexto em que a alta performance vem sendo cada vez mais exigida.

Como responsável por uma marca de
fitomedicamento que potencializa a memória em adultos acima de 50 anos, lidero
projetos de educação para ampliar o conhecimento da classe médica acerca do
diagnóstico e do tratamento dos distúrbios
cognitivos, além de promover debates em
diversas regiões do país, em conjunto com
as sociedades médicas e a comunidade
científica, buscando a mudança de com-

portamento entre médicos e pacientes.
Ajudar a consolidar o conceito de que é
possível envelhecer mantendo a qualidade
de vida é inspirador. Falo de algo que transcende qualquer estratégia de um produto ou
serviço. Falo de um propósito, algo maior
que me desaﬁa a trazer um impacto direto
na vida de quem acredita que o avançar da
idade pode ser algo a lamentar.

Lúcia PaLma
Fundadora e diretora de marketing do Portal Casas de Repouso

D

epois da morte repentina de meu pai,
há alguns anos, minha mãe começou a
ter problemas de saúde. Numa das ocasiões,
teve que ser submetida a uma pequena cirurgia e logo depois começou a apresentar alguns sinais da doença de Alzheimer.
Perdi o chão. Fiquei sem rumo, sem saber
o que fazer. Como amparar minha mãe e
oferecer o melhor apoio possível? A primeira
ideia que me veio à mente foi colocá-la num
ambiente agradável, onde tivesse suporte
médico e qualidade de vida.
Começou então minha trajetória à procura de casas de repouso. Foi uma busca in-

sana, pois não havia um único endereço na
internet com filtro segmentado e qualificado
de instituições que facilitasse a nossa vida e
minimizasse o tempo de resposta.
Ciente de que havia outras pessoas na
mesma situação, pensei: “Por que não organizar casas de repouso e serviços qualificados num único site, onde as pessoas possam
pesquisar filtrando dados que impactam na
decisão? Um sistema de busca rápida e inteligente, com seleção por cidade, tipo de
moradia, região e faixa de preço”.
Daí nasceu o www.portalcasasderepouso.
com.br, criado para ajudar as pessoas a encon-

trar, de forma fácil e rápida, a solução de que
precisam para cuidar do seu parente idoso.
A minha experiência foi fundamental
para criar e estruturar o site. Quando ele finalmente ficou pronto, tive a certeza de que
estava realizando algo verdadeiro, de muito
valor e utilidade. A ideia deu tão certo que,
após três anos de atividades, ainda ocupamos a primeira página do Google em
busca orgânica. Agora, planejamos ampliar
o Portal para o que será o GUIA60MAIS, um
espaço para pessoas maduras encontrarem
profissionais e serviços para um envelhecimento saudável.
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Luiz antonio GiL Junior
Médico geriatra e clínico geral – HCFMUSP/SBGG; médico do Serviço de Geriatria do Icesp/
HCFMUSP; médico do Núcleo de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês; médico do Instituto Benvita

N

ão dá para contar minha história com o
envelhecimento sem lembrar de meus
avós: eles foram o início de tudo. O carinho
recíproco e todos os momentos que passamos juntos tiveram um papel central na minha escolha pela geriatria. Desde a época da
faculdade, na Escola Paulista de Medicina/Unifesp, era especial atender os idosos.
Passei pela residência de clínica médica
no HCFMUSP e, assim como em todos os
hospitais, a prevalência de idosos era muito
grande. Enquanto alguns colegas preferiam
atender jovens, eu preferia atender idosos.
Durante a residência de geriatria, conhecendo e aprendendo com excelentes profissionais, fui convidado a implementar a área

de oncogeriatria no Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo (Icesp/FMUSP), onde
continuo trabalhando com idosos com câncer
e ajudando a formar novos geriatras.
No cuidado aos idosos, faço de tudo para que eles vivam bem, pois acho isso essencial. Isso demanda um olhar muito especial
e individualizado, porque viver bem não
pode significar viver indo ao médico, fazendo exames ou tomando medicações. Precisamos utilizar todos os recursos da medicina e das áreas correlatas para que o indivíduo consiga maximizar suas potencialidades, ao mesmo tempo que minimizamos
os danos causados pelas doenças ou pelo
tempo. Além disso, é imperativo oferecer

cuidado não apenas ao paciente, mas também a seus familiares, quando a qualidade
de vida fica comprometida ou em casos de
doenças muito graves.
Recentemente, comecei a compartilhar
algumas histórias na minha página pessoal
e na página do Instituto Benvita no Facebook. São situações que remetem ao cuidado
de alguns pacientes – histórias boas ou
ruins, que demonstram como é a vida de um
geriatra e do cuidado que ofereço aos pacientes. De forma geral, as pessoas que veem
o envelhecimento como um momento negativo da vida repensam seus conceitos ao
lerem meus posts. Ficam agradecidas e enternecidas por uma visão diferenciada.

JuLiana SchuLze
Fisioterapeuta (USP) e professora de educação física (Faculdades Metropolitanas Unidas);
docente do curso de fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; proprietária do Consultório de Fisioterapia Especializada Juliana Schulze Burti; e apresentadora do
programa Fisiochat (TVPUC)

S

ou ﬁsioterapeuta e educadora física. Atuo
também como docente do curso de ﬁsio terapia da PUC-SP, onde ministro disciplinas
nas áreas de gerontologia e saúde da mulher,
além de disciplinas básicas. Recentemente estreamos um programa de entrevistas na
TVPUC, chamado Fisiochat. É o primeiro programa da TV sobre ﬁsioterapia. Lá nosso en-

foque são o corpo e as variadas formas de trabalhá-lo e entendê-lo. Muitos dos nossos programas terão o envelhecimento na temática.
No meu consultório atendo muitos idosos, principalmente nas áreas de ﬁsioterapia
pélvica e postura. Desenvolvi há alguns anos
um método de exercícios chamado ginástica
feminina, que estimula o corpo todo, usando

respiração e consciência corporal para trabalhar do assoalho pélvico à postura. O método
é para todas as idades, mas tenho uma turma
de idosas que praticam a ginástica feminina
há dez anos. Esse método faz parte do meu
doutorado. Em maio lancei um livro sobre ele,
intitulado Ginástica Feminina – Do Assoalho
Pélvico à Postura Ideal, pela Editora CRV.
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Medicamentos e terapias não farmacológicas:
uma abordagem integral ao paciente de

ALZHEIMER
No mês mundial do Alzheimer, um alerta: aliar os dois tipos de tratamento ajuda a melhorar
a qualidade de vida da pessoa e ainda possibilita uma progressão mais lenta da doença
Por Silvia Sousa

S

etembro é marcado como o mês mundial do Alzheimer. A data não existe apenas para lembrar que a
doença é progressiva, mas sim para criar consciência
sobre a necessidade de um diagnóstico precoce e sobre
a importância de investir num estilo de vida que abra menos
porta para o aparecimento do mal. Além disso, a ideia é combater estigmas sobre a doença e empoderar o paciente, lembrando que ele deve ter autonomia e voz ativa.
A doença de Alzheimer é descrita na medicina como uma
demência degenerativa que acontece por causa do acúmulo
anormal de uma proteína no cérebro. Isso provoca a formação
de placas senis que prejudicam a atividade dos neurônios, as
conhecidas sinapses, e consequentemente a morte dessas células. O principal sintoma é a perda progressiva das funções mentais. Mas esse tema ainda é alvo de muitas pesquisas, e cada
vez surgem novidades. Um dos estudos mais recentes foi conduzido por cientistas italianos da Universidade Campus BioMédico de Roma e publicado no início do ano na revista Nature Communications. Foi constatado que a doença surge pela
morte de neurônios na região onde é a fabricada a dopamina,
neurotransmissor ligado às mudanças de humor.
Outras pesquisas também vêm sendo realizadas para encontrar a cura da doença – até uma vacina está sendo testada
–, mas até agora sem o resultado esperado. Assim, o melhor
ainda é iniciar o tratamento o quanto antes para retardar o
aparecimento de sintomas que tirem a autonomia do paciente.
Hoje há meios seguros para aumentar a vida lúcida do paciente, colaborando assim para manter a sua qualidade de vida
por mais tempo.

Medicamentos + terapias = sucesso
O Ministério da Saúde (MS) classifica a doença de Alzheimer
em quatro fases. Na etapa inicial, considerada leve, o paciente
apresenta alterações na memória e mudanças no humor. Na
fase seguinte, a moderada, há dificuldade para falar e realizar
tarefas simples, como ir e voltar sozinho de alguns lugares ou
preparar uma refeição. Agitação e insônia também marcam
esse período. Na etapa 3, a doença já se encontra num estágio
grave e o paciente apresenta incontinência urinária e fecal e
dificuldade para comer e para se locomover. A última fase é a
terminal, quando o paciente fica restrito ao leito, não se alimenta por via oral e tem infecções recorrentes.
Do diagnóstico até a fase final leva-se entre oito e dez anos,
segundo o Ministério da Saúde. Mas a boa notícia é que é possível, sim, aumentar essa expectativa de vida. E mais: aumentar
o tempo de autonomia do paciente.
Antigamente, a única maneira de tratar o paciente de
Alzheimer era com o uso de medicamentos. Depois surgiram
as terapias, conhecidas como tratamentos não farmacológicos,
que têm como principal função preservar as ligações cerebrais.
Para alguns médicos, só o uso de medicamentos era suficiente.
Mas pesquisas recentes vêm mostrando que associar esses dois
tipos de tratamento – o farmacológico e o não farmacológico
– traz muitos benefícios aos pacientes. “Os dois são muitos importantes. Se você usa só o medicamento, é como se estivesse
tratando só metade da doença. O tratamento não farmacológico potencializa o efeito do remédio e faz com que a doença
desacelere por mais tempo. Ou seja, os sintomas vão aparecer,
mas numa velocidade muito menor”, explica o geriatra Paulo
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Canineu, do Instituto Paulo Canineu – Memória e Envelhecimento, de Sorocaba (SP), e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Essa associação chega a
ser tão positiva que, em alguns pacientes, dobra-se a expectativa de vida após o diagnóstico. Outra vantagem em aliar os
tratamentos está na ingesta menor de medicamentos para
tratar os sintomas relacionados ao comportamento.
Para Douglas Benitez, diretor da clínica Senior Vita, de São
Paulo, especializada em oferecer terapias para idosos, essa associação é uma nova possibilidade para os pacientes. “Aumenta
o leque de opções, mas isso tem que acontecer em comum
acordo entre o médico, o paciente e também a família envolvida”, explica. Ainda não dá para saber quantos idosos realizam esse tipo de procedimento no Brasil, mas sabe-se que nos
Estados Unidos esse número vem crescendo. Atualmente, 53%
dos acometidos por Alzheimer usam o tratamento não farma-

cológico como complemento ao que é indicado pelo médico
no consultório.

Evolução mais lenta da doença
Existem duas classes de medicamentos usadas no tratamento
dos pacientes com Alzheimer. “São drogas sintomáticas, ou seja,
que tratam os sintomas, mas não a causa base da enfermidade.
O uso da medicação pode diminuir o ritmo de evolução da
doença, mas não frear ou curar o processo. O que observamos
também é que há melhoras na cognição, nas atividades da vida
diária e nos distúrbios de comportamento”, conta o geriatra João
Senger, de Novo Hamburgo (RS), professor da pós-graduação na
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e vice-presidente da regional Rio Grande do Sul da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Segundo
ele, o tratamento medicamentoso deve ser iniciado assim que
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feito o diagnóstico. “Dessa forma, aproveitamos melhor a capacidade de resposta que o paciente tem”, diz o médico.
Na fase inicial é mais comum o uso dos inibidores de acetilcolinesterase – donepezila, rivastigmina e galantamina. “A
acetilcolinesterase degrada a acetilcolina, diminuindo as
sinapses do cérebro e, com isso, há a perda de memória. O
medicamento bloqueia essa produção e aumenta a oferta de
acetilcolina, ajudando a retardar a evolução”, diz Senger.
Na fase moderada da doença, entra-se com a memantina,
outro grupo de medicamento, que tem como principal função
regular os receptores N-metil-D-aspartato, envolvidos na transmissão de sinais nervosos nas áreas do cérebro relacionadas a
aprendizagem e memória. “Em alguns casos, usamos a associação dos dois grupos, pois os trabalhos científicos têm mostrado
que ela apresenta melhores resultados do que quando as drogas
são usadas individualmente”, conta João Senger.

treinando as habilidades mentais
Tudo o que não envolve medicamento é considerado tratamento não farmacológico. O principal objetivo é atrasar a
perda de habilidades mentais, ajudando a pessoa a permanecer
mais tempo independente e aumentar a sua qualidade de vida.
O mais comum é a terapia ocupacional, que envolve uma
série de procedimentos. Pode ser a realização de trabalhos
manuais, leituras, pinturas, jogos de memória, quebra-cabeças,
entre outros. Outro procedimento, também aplicado com a
ajuda de um terapeuta ocupacional, são os exercícios de reabilitação cognitiva – envolvendo testes mentais –, que melhoram
a cognição e mantêm as funções do cérebro. “O terapeuta ocupacional faz uma avaliação neuropsicológica do paciente e, a
partir do resultado, consegue descobrir quais funções já foram
afetadas. O tratamento vai tentar reabilitar o que já foi perdido”, explica Paulo Canineu.
A adesão a esses tratamentos, em alguns casos, antecede o
uso de medicamentos. De acordo com Canineu, quando o comprometimento cognitivo é leve, as terapias tendem a funcionar
bem, retardando o uso dos fármacos. A terapeuta ocupacional Tatiana Vieira do Couto, do Hospital do Servidor Público Estadual
de São Paulo, cita outra vantagem do tratamento sem medicamentos. “Na faixa etária em que o Alzheimer acontece, geralmente a pessoa já tem outras doenças e faz uso de muitos medicamentos. Então, sempre que possível, pensamos em usar algo não
farmacológico para evitar ter que administrar mais um medicamento e ainda lidar com os efeitos colaterais”, explica a terapeuta.
Há outras abordagens que são usadas com os pacientes,
como pet terapia (convivência com animais domésticos) e musicoterapia. Elas podem tratar diretamente algum sintoma,

como irritabilidade e confusão mental, ou apenas retardar o
curso da doença e manter o idoso mais independente. O
número de sessões, assim como a abordagem, vai depender de
cada paciente – duas vezes por semana, com uma hora de duração, costumam apresentar resultados satisfatórios.

dieta e exercício físico
Também no rol dos tratamentos não farmacológicos está a realização de atividades físicas. “Fazer um exercício aumenta alguns
mediadores químicos que atuam em nível cerebral e agem como
protetores dos neurônios”, explica Paulo Canineu. De acordo
com o geriatra, é indicado que o idoso faça uma atividade
aeróbica, como caminhar, nadar, andar de bicicleta, e também
uma anaeróbica, como um alongamento e, em alguns casos, até

10 SinaiS dE alErta
Conheça os sinais mais comuns que podem denunciar
o início da demência:
1. Perda de memória
2. Diﬁculdade de realizar tarefas habituais
3. Diﬁculdade para ler ou entender o que acabou de ler
4. Diminuição do juízo mental
5. Desorientação em relação ao tempo e espaço
6. Problemas para manter uma sequência de tarefas
7. Guardar objetos fora de lugar
8. Mudança de humor
9. Perda da visão espacial
10. Isolamento das atividades sociais e do trabalho

caSoS dE dEMência irão triplicar

A

doença de Alzheimer é uma condição que atinge 45 milhões de pessoas no mundo. No Brasil,
cerca de 1,5 milhão de idosos já foram diagnosticados, e a expectativa é que esse número cresça
nos próximos anos. Segundo dados da Alzheimer’s
Disease International, até 2050 o número de pessoas
vivendo com demência no mundo deve triplicar, tornando-se um dos principais problemas de saúde
pública do século 21. E a doença de Alzheimer é responsável por 50% a 75% dos casos de demência. Ou
seja, os acometidos pelo mal devem dobrar nos
próximos anos.

Fonte: Alzheimer’s Disease International
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musculação na academia, totalizando quatro dias de treino na
semana, com duração de 40 minutos a uma hora. Mas, lembrese, sempre com a orientação de um profissional.
Outra abordagem é a nutricional. Hoje se sabe que uma
dieta equilibrada, com alimentos ricos em vitaminas do complexo B, em vitaminas C e D, ômega 3 e 6, resveratrol e ácido
fólico ajudam a proteger as sinapses cerebrais. Mais um ponto
positivo para o doente de Alzheimer. Um exemplo de um bom
cardápio vem da dieta do Mediterrâneo, caracterizada pelo consumo de frutas, vegetais, peixes, cereais, leguminosas (como
grão-de-bico e lentilha), oleaginosas (amêndoas), vinho, azeite
de oliva e iogurtes. Na mesma linha existe a dieta Mind (mente,
em inglês), apontada como protetora do cérebro e do coração.
Um estudo realizado pela Rush University, dos Estados Unidos, apontou que seguidores da dieta Mind têm 53% menos
possibilidade de desenvolver Alzheimer do que aqueles que
não adotam o programa. Até mesmo quem não leva à risca o
cardápio leva vantagem, com 35% menos risco.

agenda para um dia de voluntariado
Pertencer a um grupo de voluntários também traz benefícios
para o doente de Alzheimer com comprometimento cognitivo
leve. Pode ser ler para crianças num determinado dia da semana, ensinar bordado para gestantes, dar aulas de reforço para
estudantes ou qualquer outra atividade que agrade ao paciente.
Isso ajuda a manter o cérebro ativo e com desenvolvimento
maior. Foi o que constataram os pesquisadores da Ghent University, na Bélgica. Segundo eles, ao praticar uma atividade voluntária, a pessoa melhora o acesso a recursos psicológicos e
atividades cognitivas, protegendo o cérebro de algumas
doenças, entre elas a demência. Além disso, esse tipo de ativi-

EStilo dE vida SaudávEl: MEnor riSco

M

esmo sem saber exatamente as causas do Alzheimer, os
médicos já investem em medidas preventivas para evitar que
a doença apareça ou, pelo menos, que demore mais para aparecer.
Isso porque existe uma linha de pesquisa que defende que fatores
ambientais podem ajudar a desencadear a doença. Portanto, a
adoção de um estilo de vida saudável beneﬁciaria todas as pessoas.
O que se pode recomendar ao paciente? Veja:
• Saúde blindada: combater a hipertensão, o diabetes, a obesidade (e suas alterações metabólicas) e a deﬁciência da vitamina
B12. Evitar cigarro e bebidas alcoólicas em excesso também entra
nessa listinha.

dade eleva a autoestima e ajuda na liberação de ocitocina, hormônio que controla o estresse.

cuidado com os excessos
Como foi visto, existem muitas terapias que podem ser englobadas como tratamento não farmacológico. Qual delas escolher e com qual medicamento aliar vai depender da orientação do médico e do profissional terapeuta que acompanham
o paciente. O que é preciso é respeitar o doente quanto à escolha da atividade e à frequência com que ela é realizada. “Ele
tem que se sentir confortável com o que está fazendo. Se ele
não quer, esse desejo precisa ser acatado”, alerta Benitez, da
Senior Vita. Já para os pacientes incapazes, a melhor maneira
de saber se o procedimento está adequado é observar seu comportamento. “Eles dão sinais. Pode ser que fiquem depressivos
ou mais agressivos. Pode ser que fiquem muito cansados,
passem a dormir mal. A família tem que ficar atenta e fazer os
ajustes necessários”, explica.
Esses ajustes podem ser a escolha de outra terapia, a frequência (maior ou menor, dependendo do caso), a mudança
de local (da clínica para a casa do paciente) ou até a troca do
profissional que o atende. Tudo isso vai ajudar a minimizar o
estresse e fazer com que o tratamento seja realmente eficaz.
“Mas largar, de vez, a terapia, nunca!”, alerta a terapeuta ocupacional Tatiana. Daí a importância de o paciente sempre ser
acompanhado por um profissional habilitado e, claro, ter a
família por perto.
Aliás, a família ou o cuidador mais próximo também precisam ter seus momentos de relaxamento. “Um cuidador estressado leva a um paciente estressado e ao uso maior de medicação”, conclui o geriatra João Senger.

• pratique uma atividade física: uma hora de exercícios, três vezes
por semana, melhora a sua saúde física e ainda beneﬁcia suas
sinapses cerebrais.
• cardápio saudável: ponha no seu prato carnes brancas (peixes e
frango), frutas (especialmente as vermelhas), folhas verde-escuras,
azeite, leguminosas, oleaginosas e cereais. Deixe de lado frituras,
carnes vermelhas, alimentos processados, doces e margarinas.
• treine seu cérebro: mantenha o hábito da leitura, aprenda um
novo idioma, brinque de jogo da memória ou quebra-cabeça: tudo
isso ajuda a manter o cérebro ativo.
• tenha uma vida social: encontre os amigos, participe de uma
atividade com a qual você possa conviver com mais pessoas ou esteja rodeado da família. Evite o isolamento social.
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O verão do ENVELHECIMENTO
Mais de 6 mil pessoas representando 75 países
se reuniram em São Francisco (Califórnia) entre os
dias 23 e 27 de julho para o 21st IAGG World Congress. No mês em que a cidade comemorava os 50
anos do verão Flower Power, movimento da cultura
hippie norte-americana que pregava contra a violência, especialistas discutiram os avanços na área
sob a organização da International Association of
Gerontology and Geriatrics (IAGG).

abertura

A

cerimônia de abertura aconteceu no domingo 23
de julho, à noite, no centro de eventos Moscone
Center, com a presença de dois importantes nomes
da geriatria e gerontologia: Jo Ann Jenkins, presidente da American Association of Retired Persons (AARP) e
autora do conceito de disrupt aging, e Linda Fried, diretora da
Mailman School of Public Health da Columbia University, uma
das principais pesquisadoras em fragilidade.
Ainda na cerimônia de abertura aconteceu a posse de John
Rowe, da Mailman School of Public Health da Columbia University, como novo presidente da IAGG, com mandato de 2017 a
2021, ano em que acontecerá o próximo congresso, em Buenos
Aires, na Argentina. A noite terminou com uma apresentação cultural de tambores e leões chineses, mostrando um pouco sobre
um dos povos de imigrantes que colonizaram São Francisco.

Disrupt aging
Jo Ann Jenkins abordou seu conceito de disrupt aging, que trata
de como o envelhecimento pode ter um potencial disruptivo
significativo e positivo, considerando as oportunidades que
hoje as nações e os governos têm de pensar em políticas públicas para que as pessoas vivam mais e melhor.
Ela trouxe a público alguns dados globais sobre o envelhecimento. Citou que o Japão é o único país cuja população acima

dos 60 anos já ultrapassa 30% do total. “Em 2050, 62 outros
países alcançarão esse mesmo patamar”. Jenkins destacou que
isso é possível graças às melhores condições de saúde hoje oferecidas às crianças e às pessoas com doenças crônicas, incluindo
malária e aids, e ao avanço da medicina e dos medicamentos.
“O modo como envelhecemos hoje é muito diferente da geração passada ou mesmo de como era há dez anos”, afirmou.
“Ter 70 anos atualmente é diferente dos nossos pais na mesma
idade, porque estamos vivendo mais e com saúde, o que nos
dá novas possibilidades de viver essa fase da vida.”
Para ela, a visão não deve ser a do envelhecimento como um
problema a ser resolvido, mas uma grande oportunidade, já que
a expectativa de vida aumentou, na média global, cinco anos nas
últimas duas décadas. Jenkins lembrou que já há pesquisas que
mostram que as crianças
que hoje têm menos de
cinco anos passarão dos
100 anos; e até mesmo
os indivíduos que chegarão a 150 anos no futuro já nasceram. “Agora
temos que decidir o que
fazer com nossas vidas
mais longas”, disse.
Parafraseando o exsecretário-geral da OrgaJo Ann Jenkins
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nização das nações Unidas (OnU) Ban Ki-Moon, ela aﬁrmou
que o envelhecimento global não diz respeito apenas aos indivíduos mais longevos e suas famílias, mas a toda a comunidade
e a sociedade em todas as suas instâncias. “Empreendedores e
inovadores estão tentando entender essa mudança para oferecer produtos e serviços às pessoas mais velhas. E isso é primordial, porque avanços na tecnologia e a inovação nos ajudarão
a viver bem enquanto envelhecemos.”
Se médicos e cientistas conseguiram promover a longevidade
com mais saúde, por outro lado, infraestrutura, cultura e instituições não avançaram da mesma maneira para acompanhar essa
mudança. “E é sobre isso que devemos nos debruçar. Precisamos
avançar nesses pontos, não vendo o envelhecimento global como
uma crise, mas como um desaﬁo com oportunidades para a sociedade e para as nações”, disse. “É tempo de criar um movimento
para um envelhecimento disruptivo, ou seja, mudar esse discurso
sobre o que signiﬁca envelhecer.”
Para Jenkins, é preciso derrubar os estereótipos de idade e
encontrar novas soluções para que as pessoas possam escolher
como querem envelhecer. Isso passa por mudanças culturais,
de comportamento, normas sociais e de políticas públicas.
“Chegar aos 70 não é mais impossível. Por isso, precisamos ter
novos sonhos e ser ativos na construção de uma nova sociedade”, disse. “O envelhecimento disruptivo não tem a ver
com o envelhecer, mas com o viver, com a oportunidade de
abraçar o envelhecimento. E isso não é algo a temer, pois é um
período de crescimento, não necessariamente de declínio.”
Para que haja uma mudança social, Jenkins aﬁrma que é
necessário que o indivíduo que está envelhecendo se enxergue
também de uma nova maneira – não como um peso para a sociedade, mas como alguém que contribui, que é produtivo e
aceita seu próprio envelhecimento. “Precisamos não apenas
aceitar a nossa idade, mas nos apropriarmos dela.”

O terceiro dividendo demográﬁco
Encerrando a cerimônia, Linda Fried abordou o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida como
constituintes do “terceiro dividendo demográﬁco”. Um dividendo demográﬁco ocorre quando a proporção de pessoas em
idade produtiva é alta na população, indicando que a maioria
dela é produtiva e contribui economicamente para a sociedade.
O primeiro dividendo demográﬁco foi aquele constituído
por sociedades predominantemente rurais, com altas taxas de
mortalidade e fertilidade. O segundo é apontado por Fried como o estágio em que se encontra a maioria das sociedades e

especial

nações, com população majoritariamente urbana, baixas taxas
de mortalidade, inclusive infantil, e de fertilidade, e com grande
massa de trabalhadores. “Muitos países estão preocupados
agora em perder a força de trabalho com o envelhecimento da
população”, disse Fried. no entanto, ela vê no envelhecimento
global o início de um possível terceiro dividendo demográﬁco.
“Em 2050, 2 bilhões de pessoas no mundo terão mais de
60 anos, e não sabemos ainda o que oferecer a elas ou fazer
diante disso”, aﬁrmou. “Eu considero que temos a grande oportunidade de desenhar uma sociedade com vidas mais longas
que seja um ganha-ganha para todas as idades. Para chegar lá,
precisamos criar uma visão de futuro baseada em evidências
e, com investimento adequado, podemos criar um terceiro dividendo demográﬁco.”
Se, por um lado, Fried diz que sob a perspectiva econômica
a longevidade já é associada a um cenário otimista, ela reconhece que os níveis de dependência ﬁnanceira por parte dos
idosos mais velhos ainda são altos. na visão dela, isso é possível de ser mudado se as sociedades também modiﬁcarem a
maneira como enxergam o envelhecimento e reconhecerem
oportunidades de geração de valor com o aumento da longevidade. Isso implica, por exemplo, na criação de novos produtos
para esse grupo emergente de consumidores e na continuidade
de proﬁssionais acima dos 65 anos no mercado de trabalho,
promovendo ambientes multigeracionais – que são, segundo
ela, comprovadamente mais produtivos.
Além disso, Fried acredita que há muitas contribuições sociais dadas pelos idosos que, se mensuradas ﬁnanceiramente, seriam muito superiores aos gastos com serviços de saúde com os
quais, em geral, as sociedades arcam para os idosos. Ela cita diversos projetos sociais em que os idosos estão engajados, como
aqueles em que eles são voluntários em escolas de educação fundamental e cujos resultados já apontam maior
índice de sucesso na vida
escolar das crianças, bem
como melhoria no clima
escolar e na eﬁciência dos
próprios professores. “A
ideia de que os idosos
não contribuem para a
sociedade é totalmente
falsa. Eles têm um alto
valor”, aﬁrma. Para ela, é
Linda Fried
nisso que se constitui o ter-
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ceiro dividendo demográﬁco – nos ativos não ﬁnanceiros gerados
pelos idosos. “Uma geração precisa da outra, e os idosos podem
atender a muitas necessidades da sociedade”, aﬁrmou.
Para que esse cenário seja possível – e positivo –, Fried diz
que é preciso investir em educação durante toda a vida do indivíduo, em saúde desde a infância e em novas instituições sociais de alto impacto.

laNÇaMeNtO
um retrato do envelhecimento por país
Um dos pontos altos do XXI Congresso da IAGG foi o lançamento do Hartford Index of Societal Aging, um índice capaz
de mostrar uma estimativa de como países estão se adaptando
ao envelhecimento demográﬁco. Mais do que uma classiﬁcação, segundo os pesquisadores envolvidos – entre eles o atual
presidente da IAGG, John Rowe –, o objetivo é instrumentalizar os países na adoção de políticas públicas voltadas às
reais necessidades de sua população idosa, sabendo, de antemão, seus pontos altos e fracos.
O recurso foi desenvolvido por pesquisadores de diversas
áreas do conhecimento da Mailman School of Public Health
da Columbia University e do Schaeﬀer Center for Health Policy
& Economics da University of Southern California, com o
apoio da The John A. Hartford Foundation. O investimento na
ferramenta foi de cerca de 220 mil dólares durante cinco anos
de desenvolvimento.
O Hartford Index of Societal Aging considera cinco itens para
avaliação – produtividade e engajamento, bem-estar, equidade,
coesão e seguridade, divididos, por sua vez, em outras categorias
(Quadros 1 e 2). “Devemos ir além da relação de dependência e
métricas, como o PIB (Produto Interno Bruto), que negligencia
muitos dos fatores críticos que inﬂuenciam a função da sociedade”, aﬁrmou Rowe, no dia do lançamento.
Cada uma das categorias e dos domínios recebeu um peso

distinto a ser considerado na pontuação de cada um dos países.
Esses pesos foram atribuídos por 12 experts ligados à Aging
Society network, de áreas multidisciplinares, entre eles o
próprio Rowe e Linda Fried (Quadros 1 e 2).
A vantagem do índice é conseguir, a partir de fontes de dados
já existentes dos países – por exemplo, o PIB – e de avaliações
de instituições como a Organização para Cooperação Econômica
e Desenvolvimento (OECD), calcular notas para os domínios e
fazer o ranking. nessa primeira fase, os cálculos foram feitos para
18 países. A melhor posição entre eles é da noruega, ainda que
a nota geral recebida pelo país tenha sido 65 de um total de 100.
“Isso mostra que mesmo a noruega precisa melhorar em muitos
aspectos para oferecer melhor bem-estar a seus habitantes idosos”, aﬁrmou Dana Goldman, doutor em economia e professor
do Schaeﬀer Center. no entanto, mais do que ver o resultado
ﬁnal, o índice permite observar em quais domínios e categorias
os países têm melhor ou pior resultado.
O Brasil não está entre os países analisados, mas, segundo
os pesquisadores, em poucos meses será possível calcular o
índice para o país a partir da ferramenta on-line, desde que os
dados sejam inseridos (o Index pode ser acessado em agingsocietynetwork.org/john-hartford-index-societal-aging).
na ferramenta on-line é possível modiﬁcar ou anular os pesos atribuídos pelos experts da Aging Society network. O passo
seguinte, segundo Goldman, é permitir que outros aspectos –
como gênero e religiosidade – possam ser considerados.
A diferença do Hartford para outros índices, como o Active
Aging Index, o Global Agewatch Index, o Index of Well Being e o
Sucessful Aging Index, segundo Rowe, é considerar aspectos sociais e de bem-estar que são importantes em se tratando de medir
se uma sociedade está envelhecendo de maneira bem-sucedida.
“Focamos mais nos resultados do que nas políticas de cada país,
mas o próximo passo deve ser examinar quais políticas importam
e inﬂuenciam os resultados”, aﬁrmou Rowe (Quadro 3).

Quadro 1 Peso para os domínios
DOMíNiOs
1. Produtividade e engajamento
2. Bem-estar
3. Equidade
4. Coesão
5. Seguridade

pesO iGual (%)

pesO atribuíDO pelOs estuDiOsOs (%)

20
20
20
20
20

22
25
18
17
19
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Quadro 2 Peso para as categorias
DOMíNiOs

1. Produtividade e engajamento

2. Bem-estar (medidas objetivas
e subjetivas quanto ao estado
de saúde)

3. Equidade (medida do
gap no bem-estar e segurança
econômica entre o ter e não ter)

cateGOrias

pesO Da cateGOria

Participação na força de trabalho para pessoas com 65 anos
(proporção da população acima de 65 na força de trabalho) – Fonte OECD

35

Idade de aposentadoria efetiva – Fonte OECD

26

Tempo que as pessoas acima dos 65 anos gastam em ações
de voluntariado – Fonte OECD

22

Reciclagem: educação não formal para pessoas entre 55 e 64 anos
(proporção da população nessa faixa etária que participa
de educação não formal) – Fonte OECD

17

Bem-estar objetivo – expectativa de vida na idade de 65 anos
– Fonte OECD

70

Bem-estar subjetivo – satisfação de vida entre pessoas
acima dos 50 anos – Fonte Gallup

30

Coeﬁciente de Gini para pessoas com 65 anos ou mais (grau de
desigualdade de distribuição de renda em um país) – Fonte OECD

30

Risco de pobreza para pessoas com 65 anos ou mais (proporção de
pessoas cuja renda esteja abaixo da linha de pobreza) – Fonte OECD

24

Segurança alimentar para pessoas com 65 anos ou mais (Na Europa,
a porcentagem de pessoas vivendo em lares que não têm condições
de ter refeições com carne, peixe ou proteína equivalente;
nos Estados Unidos, lar em que uma ou mais pessoas passaram
fome algumas vezes durante o ano porque não podiam
comprar comida) – Fonte Eurostat, USDA

16

Índice de pessoas que chegaram ao ensino médio entre a população
de 55 a 64 anos (ensino médio ou superior)

13

Índice de pessoas com idade entre 55 e 64 anos
que ﬁzeram o terceiro grau

17

(continua)
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Quadro 2 Peso para as categorias (continuação)
cateGOrias

pesO Da cateGOria

Conﬁança em seus vizinhos – para pessoas com 50 anos ou mais –

23

DOMíNiOs

Fonte World Value Survey

4. Coesão (mede a tensão
entre gerações e conexão social)

5. Seguridade (medidas de
segurança e de apoio para
aposentadoria, incluindo
fatores físicos e econômicos)

Apoio pessoal entre pessoas com 65 anos ou mais (pessoas que
relatam ter parentes ou amigos com quem possam contar) – Fonte OECD

34

Transferências intergeracionais com outros grupos, para pessoas
com 65 anos ou mais – Fonte National Transfer Accounts

22

Moradia compartilhada intergeracional para pessoas com mais
de 65 anos (idosos que vivem com ﬁlhos) – Censos dos países

21

Renda para pessoas acima dos 65 anos – Fonte OECD

34

Valor líquido da pensão (valor do ﬂuxo dos benefícios de pensão,
considerando impostos e contribuições de seguridade social
que os aposentados têm de pagar)

24

Despesa pública com cuidados em longo prazo (% do PIB) – Fonte OECD

18

Segurança física (porcentagem da população que declara sentir-se
segura quando anda à noite na região onde mora ou em sua cidade) –

14

Fonte OECD

10

Dívida externa do governo (% do PIB)

Quadro 3 Hartford Aging Index
país
Noruega
Suécia
Estados Unidos
Holanda
Japão
Irlanda
Dinamarca
Alemanha
Finlândia

íNDice
65,0
62,0
59,8
59,5
59,1
57,6
57,5
55,0
54,6

país
Espanha
Reino Unido
Áustria
Bélgica
Itália
Eslovênia
Estônia
Polônia
Hungria

íNDice
52,7
51,9
50,4
43,3
36,5
35,2
33,3
31,4
23,5
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tecNOlOGia
tech Day
A premissa de que a tecnologia e a inovação são fundamentais para que as sociedades sejam bem-sucedidas no
processo de envelhecimento
global foi base de muitas discussões, palestras e trabalhos
apresentados no XXI IAGG World
Congress. nada mais natural, portanto, que houvesse um dia totalmente dedicado a esse tema. O Tech Day aconteceu na quartafeira 26 de julho, no Marriot Hotel, local que dividiu parte da
programação do congresso com o Moscone Center.
O Tech Day era de livre acesso para todos os inscritos no
Congresso da IAGG, mas também era possível fazer uma inscrição apenas para esse dia. Essa inscrição independente permitiu trazer ao IAGG muitos proﬁssionais que não necessariamente são do universo da gerontologia e da geriatria, mas que
têm grande interesse em inovação e no investimento em startups, empresas inovadoras em início de atividade. Assim, estiveram reunidos no mesmo espaço representantes de grandes
empresas, empreendedores, cientistas e idosos, todos pensando
em como a inovação pode trazer contribuições em termos de
serviço e produtos para a faixa etária acima dos 60 anos.
Durante o dia foram apresentadas iniciativas e pesquisas
que vêm unindo inovação, tecnologia e a população idosa,
como carrinhos que auxiliam idosos a andar na rua e carregar
compras, robôs assistentes e sistemas de monitoramento que,
instalados em casa, contribuem para diminuir reinternações
hospitalares ou mesmo reduzir o tempo de hospitalização.
nos intervalos, os participantes tiveram a oportunidade de
visitar a startup alley, uma área contígua ao salão das palestras,
onde jovens empreendedores de diversos países estavam apresentando seus produtos e serviços, mesmo que em fase experimental. Um dos produtos que mais chamaram atenção foi a
Elli-Q, um robô de companhia, da Intuition Robotics, empresa
localizada em Israel e formada por especialistas em gerontologia, designers, desenvolvedores, entre outros proﬁssionais. A
pequena robô é conectada a um tablet e, além de fazer companhia ao idoso, pode ajudá-lo em pequenas tarefas – como li gar para familiares – e propor atividades para mantê-lo ativo,
como fazer uma caminhada ou assistir a um ﬁlme no disposi-
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tivo. O uso de realidade virtual para testes que medem ansie dade, sites de recrutamento de roommates para idosos e relógios com dispositivos de emergência foram outros dos produtos e serviços em exposição.
Ao ﬁnal do dia, um grupo de empreendedores selecionados previamente teve a oportunidade de apresentar um pitch
para a plateia e um júri de especialistas. nesse tipo de apresentação, o empreendedor tem pouquíssimo tempo – nesse
caso do Tech Day, cinco minutos – para explicar seu produto
ou serviço e convencer de que ele merece receber uma premiação. O vencedor da noite foi a empresa irlandesa Kinesis
Health Technology, que desenvolve dispositivos e sistemas
para avaliação de risco em queda, mobilidade e fragilidade. O
prêmio foi de 4,5 mil dólares.

serViÇO
Dados gratuitos para pesquisas
A exposição comercial do XXI Congresso da IAGG aconteceu
ao longo de todo o evento, com mais de 100 expositores, entre
universidades, empresas de serviços e produtos voltados para
idosos e entidades representativas do setor. Uma novidade,
porém, se destacou, em especial aos olhos de pesquisadores de
países como o Brasil, que enfrentam grande diﬁculdade em
obter dados conﬁáveis e pesquisas populacionais já prontas:
algumas instituições e universidades estavam ali para apresentar banco de dados de uso gratuito com informações de diversos países, incluindo o Brasil.
Para ter acesso aos dados, os bancos exigem, em geral, apenas um cadastro do pesquisador, no qual devem constar os
dados pessoais e da instituição à qual se vincula a pesquisa. A
liberação do cadastro e o acesso aos dados podem levar, em alguns casos, até dois dias úteis, pois há uma breve avaliação,
que, segundo os responsáveis presentes no IAGG, não tem
como objetivo vetar ou coibir o uso das informações, mas apenas conhecer o objetivo do estudo, que deve ser sempre acadêmico e com ﬁns educacionais ou de pesquisa. As instituições
pedem que as pesquisas feitas com os dados, depois de publicadas, sejam enviadas para conhecimento e arquivamento, embora isso não seja obrigatório. Conheça os bancos de dados:
ipuMs internacional
Ligada ao Minnesota Population Center, da Universidade de
Minnesota, nos Estados Unidos, o IPUMS reúne 301 censos de
85 países, totalizando informações sobre mais de 670 milhões
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de pessoas. Do Brasil, os dados disponíveis são dos censos de
1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Os dados referentes aos
Estados Unidos são mais completos e com mais de uma fonte
de origem, bem como acrescidos de algumas análises geográﬁcas e sociais. A vantagem de usar os dados via IPUMS – e não
diretamente, por exemplo, do IBGE – é o tratamento prévio
dado pela entidade, possibilitando pesquisas comparativas e
a geração de infográﬁcos e tabelas automaticamente.
O projeto já custou cerca de 140 milhões de dólares, com
verbas do national Institutes of Health, da national Science
Foundation e do Food and Drug Administration (FDA). Acesse:
www.ipums.org

Health and retirement study (Hrs)
O projeto, da Universidade de Michigan, com fundos do national Institute on Aging (nIA) e da Social Security Administration dos Estados Unidos, reúne dados e pesquisas a respeito
de saúde, trabalho e aposentadoria. A contribuição brasileira,
o Brazilian Longitudinal Study on Ageing and Well-Being, está
sendo feita por pesquisadores de diversos institutos e universidades brasileiros, com fundos do Ministério da Saúde e do
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Já estão compilados dados de diversos países, além dos Estados Unidos, que
podem servir como base para pesquisas ou para comparação
em estudos. O objetivo é que os dados de cada país sejam atualizados a cada dois anos, com ﬁnanciamento do nIA e do governo local. Acesse: hrsonline.isr.umich.edu
icpsr
Esse banco de dados, ligado à Universidade de Michigan, é
fruto de um consórcio internacional formado por mais de 750
instituições acadêmicas e reúne mais de 250 mil arquivos de
pesquisas em diversos temas ligados às ciências sociais e de
comportamento – entre deles, o envelhecimento. Parte dos
dados é aberta e está disponível para download imediato a partir do site – outros precisam de cadastro e aderência a um termo
de responsabilidade. Acesse: www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
National longitudinal surveys (Nls)
O programa, ligado ao U.S. Bureau of Labor Statistics, reúne
informações sobre mercado de trabalho ao longo das últimas
décadas e dados signiﬁcativos da vida de homens e mulheres
nos Estados Unidos, como educação, condição física dos trabalhadores, estado civil, aposentadoria, entre outros. A pesquisa mais antiga data de 1966. Acesse: www.nlsinfo.org

HOt tOpics
Viver em casa é mesmo a melhor solução
nos Estados Unidos, ao menos 20% das pessoas acima dos 50
anos vivem sozinhas. A informação, apresentada por John
Ramsey, vice-presidente de Saúde Global da Pﬁzer, serviu
como indicador da importância do assunto moradia e cuidados
em casa para idosos. Diversos trabalhos no Congresso apresentaram soluções tecnológicas para tornar inteligentes as casas,
adaptações de moradia e mais alternativas, sempre com o objetivo de prolongar a vida independente dentro do próprio lar.
Uma das iniciativas nesse sentido, o conceito de village (do
inglês, aldeia) foi o tema de um estudo da Universidade da
Califórnia, Berkeley. O primeiro village foi criado em Boston,
em 2002, por doze idosos que queriam encontrar uma maneira
de envelhecer em casa. Hoje já são 160 villages em funcionamento. no modelo de village, idosos morando próximos uns
dos outros criam uma rede de cuidado e apoio. Por meio de uma
taxa de manutenção – que pode variar de acordo com a condição social do indivíduo ou da família (e vai de 10 a 900 dólares anuais) –, o morador pode acionar alguns serviços de funcionários contratados, e outros executados por uma rede de voluntários. Compras, consultas médicas e outras necessidades
são sempre supridas localmente – há um perímetro máximo
no qual voluntários atuam como motoristas desses idosos.
Constatou-se ainda com a pesquisa, feita com quase 2 mil
moradores de villages, que 56% deles reconhecem que aumentaram a conexão com outras pessoas depois que passaram
a integrar o village, 55% começaram a conﬁar mais em outras
pessoas, 30% passam mais tempo com amigos e vizinhos,
e 29% vão mais a encontros e reuniões. Dentre eles, 27%
fazem trabalho voluntário mais frequentemente, inclusive
dentro do próprio village.
adaptações internas
Um painel sobre a comparação entre culturas a respeito das
modiﬁcações e adaptações de casas para idosos mostrou a
diferença entre países quanto à adoção de políticas públicas
para que a população idosa permaneça em casa.
no Reino Unido, a pesquisadora Sheila Mackintosh, da University of the West of England, contou como tem acontecido o
processo de adaptação das casas de idosos para que eles possam
continuar vivendo nelas. nesse país, há leis que permitem que as
modiﬁcações sejam feitas e contem com ﬁnanciamento público.
Segundo o estudo de caso apresentado por ela, os projetos bem-
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experiência de vida e a interesses pessoais. Entre os mais citados estavam trabalhos ligados a causas, como pobreza, mentoria de jovens, direitos humanos, envelhecimento, cultura, religião, direito dos animais, desenvolvimento comunitário e
saúde e bem-estar.
Outro achado que ganhou destaque no trabalho foi que
aqueles idosos que têm um propósito de vida que promova o
bem para outras pessoas também demonstram mais cuidados
com a própria vida e com mais objetivos pessoais para os seus
próximos anos de vida.

sucedidos são aqueles feitos por arquitetos especializados que
levam em conta os anseios do idoso, e não simplesmente o uso
de soluções padronizadas, como colocação de barras de apoio em
banheiros ou rampas de acesso onde antes havia escadas.
Já Fernando Alonso Lopez, diretor da Acceplan, empresa
parceira da Universidade Autônoma de Barcelona e que atua
na adaptação de moradias, contou como tem caminhado a
questão na Espanha. nesse país há políticas públicas implementadas a partir de 2006 para apoiar famílias com pessoas
em situações de cuidado em longo prazo. no entanto, a questão
de modiﬁcação de moradia não foi explicitamente incluída nas
políticas – ainda que algumas pessoas consigam a verba para
esse ﬁm. Dessa forma, as famílias que têm algum membro com
necessidades especiais têm de bancar por conta própria as
modiﬁcações necessárias.
Segundo uma pesquisa citada por Alonso Lopez, 8,34% da
população espanhola tem alguma necessidade especial. Desse
total, 58% têm mais de 65 anos de idade. Pouco mais de 28%
dessas famílias declaram ter gastos anuais por causa dessa necessidade especial, algo em torno de 2,7 mil euros, dos quais
apenas 6,6% em modiﬁcações da moradia (a maioria em consultas médicas e terapias de reabilitação).
Já nos Estados Unidos, país que também não possui uma
política para modiﬁcação de moradias de idosos, uma pesquisa
da Washington University mostrou que as adaptações facilitam
a realização de atividades da vida diária, bem como diminuem
as quedas. no grupo que recebeu as intervenções, as casas
tiveram barras de apoio colocadas nos banheiros, assentos de
privada elevados e corrimões em escadas.

cuidadores também precisam de cuidados
O preconceito etário (ageism) também foi tratado do ponto de
vista do cuidador, seja ele um proﬁssional ou um familiar. A
pesquisadora Mary Wyman, da Universidade de Wisconsin,
mostrou os resultados de sua pesquisa sobre as atitudes de
cuidadores em relação ao envelhecimento. nos Estados Unidos, 85% dos idosos que precisam de auxílio para atividades
diárias têm a assistência de cuidadores informais, sejam eles
cônjuges ou outros familiares.
A pesquisa entrevistou 116 mulheres cuidadoras acima dos
60 anos (até 90 anos) que cuidavam de idosas. Metade delas era
da família e a outra metade era formada por vizinhas. Observouse a importância de uma visão positiva em relação aos idosos
cuidados, já que isso tem inﬂuência direta na maneira como as
cuidadoras encaram o próprio envelhecimento. O componente
cultural teve bastante impacto na visão positiva do envelhecimento. As cuidadoras afro-americanas apresentaram os maiores
índices de visão positiva em relação às idosas de quem cuidam.

ter um propósito de vida faz diferença para o idoso
Um mapeamento realizado pela Universidade de Stanford com
1.198 adultos entre 50 e 92 anos de idade teve como objetivo
identiﬁcar os propósitos de vida indicados por essas pessoas.
Do total, foram feitas ainda 102 entrevistas aprofundadas.
Entre os entrevistados, 69% aﬁrmaram ter um propósito de
vida. Dos resultados, alguns destaques são de que estado de saúde e renda não têm relação com ter ou não um propósito; quanto mais anos de educação formal, maior a prevalência de propó sito. Entre os grupos étnicos, 44% dos afro-americanos declararam ter propósito, assim como 47% dos latinos, 40% dos
asiáticos e 43% de raças misturadas. Quanto ao gênero, mais mulheres do que homens disseram ter um propósito de vida.
Metade dos idosos com propósito citou um único e, a outra
metade, vários. normalmente, o propósito está ligado a uma

pós-trabalho e aposentadoria são preocupação global
Pesquisadores e estudiosos de diversos países têm se debruçado
sobre o tema do trabalho, pós-carreira e aposentadoria. O assunto
ainda é novo e cada país tem tratado os idosos no mercado de
trabalho de forma diferente e de acordo com os cenários locais.
Uma pesquisa do netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, apresentada pela socióloga Ellen Dingemans, teve
como amostra 53.242 trabalhadores com idade entre 60 e 75 anos
em 16 países. Estônia, Suécia e Suíça são os países com mais aposentados trabalhando e, nos índices de satisfação de vida, esses
dois últimos países são os mais bem posicionados. no entanto, a
relação trabalho após aposentadoria não tem uma relação direta
com satisfação de vida em todos os países. “A satisfação com a
vida proﬁssional depende diretamente do rendimento recebido,
e isso, por sua vez, depende do contexto do lar e do país em que
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está o trabalhador aposentado”, aﬁrmou a pesquisadora.
Já Ignacio Madero-Cabib, pesquisador do Departamento
de Sociologia da Universidade do Chile, apresentou sua pesquisa realizada na Suíça. Os resultados, embora reﬂitam a sociedade suíça, podem indicar muito a respeito de outros países,
inclusive o Brasil, pois apontam que a maior vulnerabilidade
entre as pessoas acima dos 54 anos que continuam no mercado
de trabalho está entre mulheres viúvas e homens com entrada
tardia no sistema de pensão local. Esses se veem obrigados a
trabalhar a ﬁm de ter maior qualidade de vida.
Outra apresentação importante sobre o tema no IAGG foi
feita pelo grupo internacional da ILC Global Alliance, que
trouxe um panorama sobre aposentadoria, saúde e envelhecimento. “O objetivo dessa pesquisa é entender melhor as varia ções internacionais entre saúde e mercado de trabalho e, a partir disso, compreender melhor o elo entre vida ativa e saúde”,
explicou o economista Axel Börsch-Supan, do Instituto MaxPlanck, de Munique, e membro da ILC.
A pesquisa partiu de três perguntas: 1) Como os idosos
estão integrados no mercado de trabalho nos países?, 2) O que
faz com que a aposentadoria precoce seja mais atraente?, e 3)
O que faz com que o trabalho depois da aposentadoria estatutária seja atraente?
Para a primeira questão, obteve-se um panorama bastante
diverso. Cerca de 50% dos idosos entre 60 e 64 anos continuam trabalhando na Europa. na França, apenas 6,1% dos
idosos entre 65 e 69 anos trabalham, enquanto no Japão a porcentagem é de 42,7%. Entre 70 e 74 anos, o índice no Japão é
de 25,4%, enquanto nos Estados Unidos é de 18,6%, na França
é 2,4% e, na Alemanha, 6,2%.
Quanto ao que torna a aposentadoria precoce atraente
foram analisados os incentivos ﬁnanceiros de cada país, bem
como suas restrições legais em relação à idade. Dessa forma,
entre França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Estados Uni-

dos, Japão e Israel, o primeiro é o país com maior atratividade
para a aposentadoria precoce, enquanto Japão e Estados Unidos são os países com menor atratividade. Isso acontece porque
na França a aposentadoria precoce está instituída para algumas
carreiras da área de saúde, policiais, militares, entre outros.
Além disso, há a possibilidade de receber aposentadoria parcial e realizar também trabalhos de meio período. Já os países
com menores incentivos são o Japão, que não possui uma
política para aposentadoria aos 60 ou 65 anos, e os Estados
Unidos, cuja idade mandatória está entre 66 e 67 anos.
Já para a questão sobre o que torna o trabalho atrativo
após a idade de aposentadoria, foram analisados diversos aspectos, inclusive o de proibição por lei, subsídios ou custos
para empregadores, limites de renda, entre outros. Os Estados
Unidos são o país mais atrativo, já que são acrescentados 8%
de bônus nos rendimentos a cada ano trabalhado até os 70
anos de idade. O Japão fica logo abaixo dos Estados Unidos
na classificação de atratividade, com uma política parecida
de bônus e ainda subsídios para empresários que mantêm
em seus quadros profissionais idosos. A França é o país com
menor atratividade para o trabalho após a idade de aposentadoria, pois o empregador pode impor a saída compulsória
do trabalhador aos 70 anos, além de as contribuições após a
aposentadoria serem obrigatórias e não acrescentarem vantagens nos rendimentos futuros.
Sobre a relação entre trabalho e saúde, Börsch-Supan explicou que a pesquisa comprovou que o trabalho é um prolongador da saúde mental, mas não necessariamente da
física. “Isso torna essa relação um tanto complicada”, afirmou.

Demência – um panorama
Uma das sessões do IAGG discutiu cuidados paliativos em pacientes com demência, apresentando diferentes realidades
entre as modalidades de cuidado em diversos países, como Es-
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tados Unidos, Reino Unido e Holanda. Os estudos trouxeram,
em comum, a necessidade que as famílias sentem de receber
maior feedback por parte das instituições onde seus familiares
vivem e recebem tratamento. Intervenções pensadas para a realidade de cada instituição e para cada paciente são mais bemsucedidas em promover maior satisfação entre os familiares.
A discussão ressaltou a diﬁculdade de comparabilidade
entre os estudos dos diferentes países devido às distintas estruturas de acolhimento, moradia e cuidados para idosos. no
entanto, ressaltou-se a importância de haver um médico dedicado ao serviço (o que não é realidade nas nursing homes do
Reino Unido) e da atuação de uma equipe multidisciplinar especializada em cuidados de gerontologia e cuidados paliativos.
Outro estudo apresentado tratou da relação entre demência
e delirium entre pacientes idosos hospitalizados. Segundo
pesquisa do departamento de enfermagem da The Pennsylvania
State University, metade dos adultos hospitalizados com
demência desenvolve delírio, e muitos especialistas não se sentem à vontade ainda em fechar o diagnóstico. “Os proﬁssionais
de enfermagem são essenciais no auxílio ao médico, pois estão
aptos a diagnosticar o delirium e a ajudar a diminuir os medicamentos prescritos”, aﬁrmou Donna Fick, responsável pelo trabalho. Para ela, o enfermeiro tem papel fundamental para evitar
a polimedicação, sempre que possível. “O que sabemos é que
não são indicados medicamentos para os sintomas de delirium”,
observou. “Mesmo medicamentos de balcão têm efeitos cognitivos, por isso devem ser usados muito cuidadosamente.”
Já nicole Brandt, do Departamento de Farmácia da Universidade de Maryland, apresentou um trabalho sobre os custos das
doenças crônicas não tratadas. Segundo a pesquisadora, metade
delas, incluindo a demência, não é tratada da maneira correta
por falta de aderência ao tratamento. Especiﬁcamente em relação
à demência, os erros na prescrição e na administração de
medicamentos comprometem a segurança dos idosos. Comunicação e informação são, segundo a pesquisadora, essenciais para
melhorar a aderência. Dentro de sua pesquisa, Brandt criou um
formulário – o MEDmaIDE – a ser utilizado por proﬁssionais
da saúde para detectar o que pacientes e cuidadores realmente
sabem a respeito da medicação, por meio de questões em três
áreas: se a pessoa sabe qual medicamento está tomando, se sabe
como tomá-lo e como conseguir a medicação (em especial para
pacientes fora dos grandes centros).
O cuidado com a administração de medicamentos é especialmente importante, pois a interação medicamentosa pode
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ser um grande risco em se tratando da população idosa. O geriatra Graziano Onder, da Università Cattolica del Sacro Cuore, na
Itália, apresentou dados de que, nesse país, 11% dos idosos
tomam mais de dez medicamentos. nos Estados Unidos, essa
porcentagem é de 12%. O geriatra apelou para que os médicos,
antes de prescreverem um medicamento, levem em consideração o indivíduo, e não apenas a doença. “Isso signiﬁca avaliar
se o paciente tem ou não demência, os problemas de cognição
e linguagem que a interação medicamentosa pode causar e os
fatores sociais – se o idoso vive sozinho ou alguém o ajuda a
tomar a medicação”, aﬁrmou.
Além disso, segundo ele, também devem ser levadas em
conta a expectativa de vida para cada paciente – a ﬁm de saber
se haverá tempo para desfrutar do benefício de certas drogas
– e as síndromes geriátricas, como fragilidade, delirium e incontinência urinária. “As pesquisas mostram que essas síndromes são mais presentes em idosos em instituições de longa
permanência do que entre aqueles que se encontram em home
care, por isso o fator social importa.”
O geriatra Joshua Chodosh, da nYU School of Medicine,
apresentou um panorama bastante amplo das demências
e desordens cognitivas e os desafios para o diagnóstico correto. “Em um estudo recente, quando pediram a médicos
que detectassem problemas cognitivos a partir de relatos
de casos, eles erraram em 20% deles dizendo que ali não
havia um problema”, conta. Para detecção, Chodosh diz que
é necessário perguntar aos pacientes sobre a memória e
outras funções cognitivas da rotina diária e relacionar, junto
com eles, os problemas de saúde que podem estar relacionados a questões cognitivas.
“Conversar com o paciente sobre memória ainda é um desafio, porque há muito preconceito. Mas isso deve ser algo
natural como medir a pressão arterial”, afirmou. “É preciso
explicar que, no futuro, qualquer pessoa pode ter um problema de memória e que essas perguntas hoje são para manter o cérebro dele saudável.”
Para ele, os geriatras precisam usar algumas estratégias para
essa abordagem. Algumas citadas por ele foram:
- exercer inteligência emocional,
- explorar o que as pessoas não estão dizendo sobre a condição
cognitiva,
- ser reﬂexivo e usar sempre o “nós”, e não “você”,
- estabelecer uma relação de verdade e senso de continuidade,
- encontrar sempre o copo meio cheio.
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Comprometimento cognitivo leve por
doença de Alzheimer: aspectos conceituais
e contribuições da neuropsicologia
Por Gislaine Gil*

E

m 2011, o National Institute on Aging (NIA) e a
Alzheimer’s Association (AA) convocaram grupos de
trabalho para revisar os critérios diagnósticos de
demência de 1984, bem como de demência devido à
doença de Alzheimer (DA). Nessa ocasião, foi estabelecido o
critério diagnóstico para comprometimento cognitivo leve
(CCL) – a fase “pré-demência sintomática”, ou seja, a zona de
transição entre o envelhecimento saudável e a demência.
Os critérios-chave que distinguiram CCL de demência foram
a preservação da independência nas habilidades funcionais
(atividades básicas e instrumentais da vida diária) e a falta de
prejuízo signiﬁcativo nas funções sociais e ocupacionais. Segundo Petersen (2011), os subtipos de CCL foram deﬁnidos com
base na presença ou ausência de diﬁculdade de memória (CCL
amnéstico e CCL não amnéstico) e no número de domínios cognitivos afetados (Albert, DeKosky, & Dickson, 2011).
Os critérios deﬁnidos pelo NIA-AA deﬁnem pacientes com
“CCL devido à doença de Alzheimer” como indivíduos sintomáticos, sem demência e cuja principal ﬁsiopatologia é a da
DA. O comprometimento cognitivo leve devido à doença de
Alzheimer é caracterizado por prejuízo da memória, declínio
longitudinal no funcionamento cognitivo e falta de evidência
vascular, de traumatismo e de outra possível causa para o declínio cognitivo. Veja mais detalhes no Quadro 1.
As diretrizes do NIA-AA também propõem pesquisar
critérios para o uso de biomarcadores – depósito de proteína
beta-amiloide e lesão neuronal – para reﬁnar ainda mais a probabilidade de o paciente ter CCL devido à DA. No entanto, alguns testes ainda não são recomendados para o uso na rotina
clínica (Albert, DeKosky, & Dickson, 2011).
Dois outros sistemas de classiﬁcação identiﬁcam a sintomatologia para o declínio cognitivo, mas usam terminologias e
critérios diferentes daqueles do NIA-AA. O International Work-

Quadro 1 Características clínicas sugestivas
de CCL devido à doença de Alzheimer
1. Presente prejuízo da memória
2. Declínio progressivo da cognição ao longo de meses e anos

(rápido declínio pode sugerir doença de príon, neoplasma e
desordem metabólica)
3. Falta de alucinações visuais e parkinsonismo (sugestivo de
demência com corpos de Lewy)
4. Falta de fatores de risco vascular e doença cerebrovascular
extensiva em exame de imagem (sugestivo de prejuízo cognitivo vascular)
5. Falta de proeminente desordem comportamental ou da linguagem (sugestivo de degeneração lombar frontotemporal)
Albert, DeKosky, & Dickson, 2011

ing Group (IWG) usa os termos “DA prodrômica” ou “predemência da DA” para se referir aos indivíduos com prejuízo cognitivo
que não é grave o suﬁciente para afetar as atividades da vida
diária. A American Psychiatric Association (APA), por sua vez,
refere-se a esse estágio como “transtorno neurocognitivo leve”,
de acordo com o novo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V (DSM-V) (Langa & Levine, 2014).
A prevalência de CCL em idosos ≥ 65 anos é de 10% a 20%,
com aumento do risco com o avançar da idade. O percentual
de demência atribuível ao CCL devido à DA representa também uma fração substancial dessa prevalência (APA, 2014). Fatores de risco adicionais identiﬁcados em alguns estudos incluem baixo nível educacional, problemas vasculares (diabetes
e hipertensão), genótipo Apoliproteína E4 (APOE), deﬁciência
de vitamina D, desordem sono-respiratória e doença de prior
(sepse) (Langa & Levine, 2014).
Se acessível, um histórico de mudança cognitiva durante o
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tempo veriﬁcada por um informante é importante para identiﬁcar os primeiros critérios diagnósticos e declínio na função cognitiva. As características clínicas que podem elucidar uma causa
são o início, a trajetória, o curso e a natureza dos sintomas cognitivos. O declínio cognitivo muito rápido (semanas ou meses)
não é típico no CCL devido à DA e levanta preocupações em relação a outras causas, como neoplasia, desordem metabólica ou
doença de príon. Pacientes e informantes, como membros familiares, podem reportar conﬂitos a respeito da presença e gravidade dos sintomas cognitivos ou da falta de insight ou em relação ao fato de o declínio cognitivo ser minimizado para evitar
discussões (Langa & Levine, 2014).
Pacientes com suspeita de CCL devido à DA devem ter
avaliação cognitiva de base e de seguimento a cada seis meses
ou quando há signiﬁcativa mudança na cognição (Langa &
Levine, 2014).

Avaliação cognitiva do paciente
com suspeita de CCL devido à doença de Alzheimer
Instrumentos de rastreio, ou seja, que identiﬁcam na população
geral possíveis casos da doença, são bastante utilizados na prática
clínica e em pesquisa. Em pacientes com suspeitas de CCL, os
mais usados na prática clínica primária são o MoCa e o MMSE.
O Montreal Cognitive Assessment (MoCA) é uma ferramenta de screening que foi desenvolvida especiﬁcamente para
detectar CCL e cuja administração leva aproximadamente dez
minutos (Lin, et al., 2013). Usando um ponto de corte de
25/26, o MoCA tem uma sensibilidade de 80% a 100% e especiﬁcidade de 50% a 76% para detectar CCL (Nasreddine,
Phillips, & Bediriam, 2005). O Mini-Mental State Exam
(MMSE) tem uma sensibilidade de 45% a 60% e especiﬁcidade de 65% a 90% para detectar CCL, usando ponto de corte
de 27 ou 28 (Lin, et al., 2013).
A dependência de resultados desses testes de rastreio cognitivo simples é perigosa, pois eles apresentam limitações. Como o
resultado é expresso apenas em termos quantitativos, vários fatores sensoriais e motores podem prejudicar o rendimento
(Rozenthal & Rozenthal, 2006), há fraca conﬁabilidade diagnóstica e é um consenso pobre sobre um conjunto uniforme de
critérios e diagnóstico de CCL com base em poucas medidas e
julgamento clínico excessivo (Bondi & Smith, 2014). Logo, uma
bateria mais ampla, como a avaliação neuropsicológica, minimizaria essas limitações, mesmo porque seus achados qualitativos são de grande valia para a localização funcional de déﬁcits,

não expressos nos índices globais (Rozenthal & Rozenthal, 2006).
Fazendo uso de seu instrumento diagnóstico que é a avaliação
neuropsicológica, a neuropsicologia está posicionada de forma
única para melhorar esse estado da ciência na pesquisa e na
prática do CCL, fornecendo informações criticamente importantes sobre os domínios cognitivos especíﬁcos afetados pelos
distúrbios neurodegenerativos predominantes que levam à
demência, bem como sobre as estratégias de tomada de decisão
de diagnóstico utilizadas. Em muitos casos, a avaliação neuropsicológica fornece algumas das distinções mais válidas e conﬁáveis,
comparando os padrões e as gravidades do comprometimento
neurocognitivo entre as demências (por exemplo, demência frontotemporal, demência vascular, demência com corpos de Lewy)
(Bondi & Smith, 2014).

Avaliação neuropsicológica
como instrumento diagnóstico
Os critérios da APA e do NIA-AA encorajam o uso de avaliações
neuropsicológicas como auxílio diagnóstico de pacientes com
CCL (Bondi & Smith, 2014). Essas avaliações devem considerar
os cinco domínios cognitivos: função executiva, atenção complexa, aprendizagem e memória, linguagem, funções perceptomotoras e cognição social (APA, 2014).
Existem diversos testes cognitivos padronizados à população
brasileira hoje – para uma melhor visualização, recomenda-se
acessar o site do Conselho Regional de Psicologia – Sistema de
Avaliação de Testes Psicológicos (Psicologia, 2003). O instrumento de escolha deve ser aquele com que o proﬁssional tenha
maior familiaridade, que abranja todos os domínios cognitivos
para CCL devido à DA e que seja adequado a idade, escolaridade
e condições clínicas do paciente.
Os critérios de CCL por DA do NIA-AA e da APA são de pontuação nos testes cognitivos de aprendizagem e memória – tipicamente de 1 a 1,5 desvio padrão abaixo das normas de pessoas
de mesma idade e escolaridade (Bondi & Smith, 2014) e as demais funções cognitivas avaliadas sem alterações.
Os aspectos da memória recente que podem ser testados
incluem evocação livre, evocação com pistas e memória de
reconhecimento. Outros aspectos da memória que podem ser
avaliados incluem memória semântica, memória autobiográﬁca e aprendizagem. Na vida diária, o próprio sujeito e/ou familiar relata a diﬁculdade de recordar eventos recentes e cada
vez mais a pessoa conta com a elaboração de listas ou ca lendários (APA, 2014).
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Abordagem terapêutica
Entre os medicamentos estudados estão inibidores da colinesterase, anti-inﬂamatórios não esteroides, estrógenos, vitamina E
e ginkgo biloba. Os resultados dos diversos estudos em curso
poderão ser reavaliados nos próximos anos, trazendo novas pers pectivas para o tratamento medicamentoso (Langa & Levine,
2014), mas até o momento não existem evidências de que o tratamento farmacológico no CCL devido à DA possa ter um impacto
na redução na taxa de conversão para demência por DA.
Na área médica, a intervenção deve acontecer na forma de
redução de riscos cardiovasculares, prevenção de derrame, ênfase no exercício aeróbico, no engajamento social e na atividade mental (Langa & Levine, 2014).
Embora ainda não devidamente valorizada, a intervenção
cognitiva, que é outra contribuição da neuropsicologia para a
área de declínio cognitivo, vem aparecendo em diversos estudos como uma das possibilidades promissoras em CCL para
prevenir ou retardar uma progressão para demência (Reijnders,
Heugten, & Boxtel, 2013).
Reabilitação cognitiva como estratégia
de tratamento no CCL devido à DA
A reabilitação cognitiva (RC) é o processo de reaprender habilidades cognitivas que foram perdidas devido à alteração cerebral. Porém, se as habilidades não puderem ser reaprendidas,
outras capacidades serão usadas para compensar as funções
cognitivas perdidas (Cicerone, et al., 2005).
A RC tem sido estudada para a população idosa com CCL,
principalmente porque, apesar de suas diﬁculdades na me-
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(2013) demonstrou que as intervenções de RC podem ser eficazes na melhora da memória em CCL, especialmente para
estratégias compensatórias de déficits de memória prospectiva (lembrar-se de algo no futuro) e episódica (eventos relacionados à vida da pessoa).
Em artigo de revisão brasileira sobre RC foi relatado que os
estudos disponíveis na literatura sobre o treinamento em CCL
mostraram melhora signiﬁcativa no desempenho em teste cognitivo após intervenção não farmacológica nessa população
(Miotto, Serrão, Guerra, Lucia, & Scaﬀ, 2008).

Conclusão
O CCL por demência de Alzheimer tem implicações importantes
para os pacientes e seus familiares e exigirá que os proﬁssionais
da saúde estejam qualiﬁcados na identiﬁcação e no manejo
dessa doença, que se tornará cada vez mais comum com o aumento do número de idosos nas próximas décadas.
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Terceira idade no divã
Por Luciana Rodriguez

A

tecnologia vem revolucionando a forma como se encara a saúde e se pratica o cuidado. Graças a aplicativos, gadgets e outras invenções, hoje é possível controlar melhor a alimentação, lembrar a hora de tomar o medicamento e acessar todo o seu histórico médico remotamente. Cuidar da própria saúde ficou mais simples graças aos
avanços tecnológicos, que encurtam distâncias, organizam rotinas e dão mais independência e autonomia ao paciente.
A psicologia é uma das áreas que têm se beneficiado desse
recurso. Plataformas de atendimento online vêm crescendo,
priorizando a comodidade do paciente. Uma delas é a zenklub
(zenklub.com.br), que conta com mais de 100 psicólogos atendendo no Brasil e no exterior. “De forma simples e prática, você
consegue marcar uma videoconsulta com o profissional de sua
escolha e ser acompanhado por um especialista à distância”, explica Rui Brandão, diretor da zenklub.
Apesar de a empresa não ter sido pensada especificamente
para esse público, Brandão revela que muitos idosos têm procurado o serviço desde sua criação e cita duas razões principais:
• A conveniência de consultar um psicólogo qualificado no
conforto de sua casa. “Vale lembrar que muitas vezes o deslocamento até um profissional de saúde depende da disponibilidade de outros familiares”, diz.
• Os próprios filhos/cuidadores incentivam e educam os
pais a utilizar a plataforma e usufruir das consultas. “Há várias
crises ‘naturais’ vivenciadas na terceira idade: aposentadoria,
viver longe dos filhos, perda de amigos/familiares, entre outras.
Fortalecer e desenvolver uma boa saúde mental é essencial
para viver mais anos com boa qualidade de vida”, esclarece.
Outro aspecto importante considerado pelo diretor da zenklub foi simplificar o uso do site por esse público. “Além de termos profissionais especialistas em questões de saúde da terceira
idade, nos preocupamos em oferecer um site de fácil acesso. É
preciso no máximo três cliques para fazer qualquer ação”, conta.
Outro ponto a favor das plataformas online é o valor. “As consultas de uma hora custam a partir de 80 reais. Como não há deslocamento até o consultório, o cliente não tem outros custos”, diz.

A continuidade do tratamento é algo que chama atenção.
Na zenklub, mais de 85% das pessoas fazem mais de uma consulta. A duração do acompanhamento é de curto/médio prazo.
“Os nossos profissionais atuam focados no problema que o
cliente apresenta e usam técnicas como a terapia breve ou cognitivo-comportamental, que proporcionam bons resultados
clínicos em até 20 sessões”, explica.
Segundo Brandão, a desvantagem do contato virtual é a
perda do toque humano ou da comunicação gestual. “Também
pode haver falhas devido à qualidade da internet, mas de modo
geral isso não tem afetado o decorrer da consulta”, revela.
Outra plataforma que tem atuado na área da psicologia é a
TelaVita (psicologos.telavita.com.br), fundada pela psicóloga
Milene Rosenthal. A ideia surgiu a partir da dúvida de uma
amiga, que perguntou por que os psicólogos não atendiam online. A partir desse questionamento, Milene construiu uma plataforma que conecta pacientes e psicólogos com total segurança e privacidade através da internet. Em seis meses a pla taforma estava ativa. Em 2014, Milene recebeu o prêmio Sebrae
Mulher de Negócios, que teve 2,6 mil inscritos.
No caso do público idoso, Milene acredita que a psicologia
mais acessível pode ajudar a refletir sobre as mudanças. “Geralmente, o idoso que procura um atendimento psicológico é
aquele que está buscando se adaptar a inúmeros desafios e às
mudanças desse estágio da vida”, explica. “Como existe mais
tempo para reflexão, há um resgate e uma revisão do que se
viveu. Muitas questões aparecem, o que possibilita efetivamente mudar. O lado positivo é que os idosos descobrem que
podem ser muito felizes nessa época da vida, fazendo escolhas
que nunca fizeram antes e assumindo riscos calculados.”
Segundo Milene, as queixas mais comuns desse público,
além de ansiedade e depressão, incluem problemas de relacionamento familiar; sentimento de solidão após a morte do
cônjuge; preocupação de dependência financeira pela diminuição da renda (aposentadoria); problemas com o sono; alteração de comportamento, como agressividade e explosões verbais; e percepção do fim da vida e o medo da morte.
A psicóloga ressalta que as plataformas online são vantajosas tanto para os pacientes quanto para os profissionais. “O
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valor da sessão é mais baixo que no consultório presencial,
pois o psicólogo consegue reduzir os custos de infraestrutura,
como secretária, água, luz e aluguel. Já para o idoso, a comodidade é um dos pontos mais fortes, pois ele pode realizar a
sessão no conforto de sua casa”, afirma.
A Vittude.com, criada por Tatiana Pimenta, é outra plataforma que atua nessa linha. O serviço, que conta com mais
de mil psicólogos cadastrados em 22 estados, conecta profissionais e pessoas em busca de psicoterapia ou coaching.
No site da Vittude, é possível marcar consultas tanto virtuais quanto presenciais. No caso do consultório físico, o sistema utiliza ferramenta de geolocalização para encontrar
um psicólogo próximo do endereço pesquisado pelo cliente.
Escolhidos o profissional e o horário e concluído o pagamento,
a consulta está confirmada, sem a necessidade de aguardar
um retorno do psicólogo ou de uma secretária. Já nas consultas virtuais, o cliente pode escolher ser atendido por um
psicólogo de forma remota, utilizando uma ferramenta
própria de videoconferência.
Tatiana tem notado que muitas pessoas procuram o serviço
com foco em coaching para aposentadoria e preparação para
uma nova fase da vida. “Hoje uma pessoa de 60-70 anos ainda
é extremamente ativa e não tem o desejo de ficar descansando
em casa. De forma geral, para alguns adultos pode ser difícil

enfrentar a transição para a aposentadoria, lidar com novas
fragilidades ou condições médicas, ou encontrar atividades
agradáveis e significativas com desafios físicos que limitam sua
mobilidade”, conta. “Também pode ser difícil enfrentar a mortalidade, especialmente quando amigos, colegas ou cônjuges
e parceiros falecem.”
A fundadora da plataforma enfatiza a questão da segurança. “O sigilo e a segurança de dados são fundamentais. A
plataforma Vittude é totalmente compatível com os requisitos
da HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act),
um protocolo americano que trata da segurança e da proteção
de dados para informações médicas. Isso significa que as
sessões de vídeo são criptografadas e não podem ser interceptadas por terceiros, como hackers. As sessões de vídeo não são
gravadas, apenas compartilhadas entre paciente e psicólogo —
portanto, nada permanece armazenado no seu computador ou
na nuvem”, explica.
Tatiana salienta que, dependendo do objetivo de cada paciente, o processo pode durar anos. “Aqui na Vittude, todos são
incentivados a fazer terapia de maneira preventiva. Reservamos um tempo para cuidar da mente da mesma forma como
cuidamos do corpo. Entendemos que o autoconhecimento é
fundamental para a saúde, para o bem-estar e para levar uma
vida mais equilibrada”, finaliza.

p34-35 em movim_aptare 15/09/17 16:39 Page 34

34 Aptare

agosto/setembro/outubro 2017

em movimento :: ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

Direitos Do consumiDor iDoso
Grande parte dos brasileiros afirma conhecer seus direitos de consumidor e, cada vez mais, faz valer as regras
do Código de Defesa do Consumidor. O que muita gente não sabe é que o cliente idoso, mais vulnerável, conta
com uma proteção adicional para que não seja vítima de abusos.
Para explicar esses direitos, o secretário da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Federal e diretor da
OAB/MG, Gustavo Chalfun, lançou o livro Situação Jurídica e Direitos Fundamentais do Consumidor Idoso.
Na obra, publicada pela Editora Del Rei, o autor explica que os mecanismos jurídicos de proteção ao consumidor idoso existentes no Brasil – Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso – são ineficazes
para coibir abusos e garantir a proteção, deixando de fora as necessidades mais específicas e peculiares da pessoa idosa. O estudo aponta ainda a ausência de uma conexão legitimada entre o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do
Idoso. “Por isso existe a necessidade de uma atuação estatal mais ativa em prol da efetivação dos direitos básicos”, finaliza Chalfun.

um DegrAu De cADA vez

cinto pArA AjuDAr no equilíbrio

Pesquisadores dos Estados Unidos criaram
uma escada com molas que armazena a
energia do peso do
corpo quando a pessoa desce e a utiliza
para auxiliar na subida – uma novidade promissora para
idosos que precisam enfrentar degraus em casa.
“As soluções atuais para pessoas idosas ou com deﬁciência não são práticas ou econômicas, devido à impossibilidade ou ao custo de se instalar um elevador ou outros recursos nas residências”, destaca Yun Seong Song,
professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade do Missouri e um dos autores da invenção.
Os pesquisadores calculam que esses degraus, ao li berar a energia armazenada, permitem reduzir em 37%
a pressão sobre os joelhos na subida da escada. O sistema pode ser instalado facilmente em uma escada já
existente e de modo temporário. Cada degrau é provido
de molas e sensores de pressão. Quando se desce a escada, cada uma das molas afunda lentamente sob o
peso, armazenando a energia gerada. O sistema também alivia as articulações na descida, um benefício que
os pesquisadores não esperavam.

Um cinto inteligente, ainda em
fase de testes na Universidade
de Houston, nos Estados Unidos, pode se tornar um aliado na
prevenção de quedas de idosos.
Chamado Smarter Balance System, o cinto funciona junto
com um app para smartphones e consegue ajudar essa população a recuperar seu equilíbrio. O que o sistema faz é treinar
os indivíduos com uma série de exercícios mostrados na tela
do celular, orientando-aos com vibrações no cinto. É como se
um fisioterapeuta estivesse ajudando o usuário a treinar o seu
equilíbrio para, durante tarefas diárias, evitar quedas e lesões.
“Esse app para smartphones registra e cria uma movimentação personalizada para a inclinação do corpo do usuário,
baseado nos limites individuais de estabilidade de cada um
deles”, esclareceu o pesquisador Alberto Fung, em um comunicado oficial da universidade.
Há também indicações visuais no próprio cinto para que
os pacientes possam ter ainda mais orientações. Os dados
obtidos pelo cinto, conectado ao smartphone através de Bluetooth, são enviados para o médico que acompanha o paciente
para que ele modifique os próximos exercícios e também
acompanhe o desenvolvimento desses usuários.
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músicA e mArchA
cADA DiA contA

Com o tema “Mieloma Múltiplo: Cada
Dia Conta”, a International Myeloma
Foundation Latin America (IMF LA) lan çou uma campanha nacional de cons cientização sobre o segundo câncer de
sangue mais frequente no mundo.
O mieloma se manifesta principalmente entre pessoas a partir de 60
anos e tem maior incidência na população negra. Exposição a substâncias
químicas tóxicas e à radiação atômica
e antecedentes de infecções virais que
interﬁram no sistema imunológico
(como hepatite e herpes) estão associados a um risco maior de desenvolver o problema.
Ainda não há cura para o mieloma,
mas com tratamento adequado e cuidados auxiliares tem sido possível aumentar a expectativa e a qualidade de
vida dos pacientes. Tão importante
quanto o acompanhamento médico e
as terapias é o conhecimento sobre a
doença, pois ele ajuda o paciente a
compreender e a conviver melhor com
as mudanças necessárias no seu dia a
dia. Por isso a IMF LA, com sede no
Brasil, oferece suporte de informação e
apoio a pacientes e familiares. Um
exemplo é o Manual do Paciente da
IMF, que traz informações úteis sobre o
mieloma, como diagnóstico, opções de
tratamento, terapias de suporte e qualidade de vida.

Foi lançado recentemente o aplicativo
Parkinsounds®, criado para auxiliar na
marcha de pacientes com doença de
Parkinson. Trata-se de uma iniciativa
apoiada pela Teva Farmacêutica, empresa com sede em Israel.
O aplicativo, que também pode ser conectado ao Spotify Premium, funciona em
três passos: (1) Parkinsounds® ajuda os pacientes a achar seu ritmo ideal. Cada paciente tem uma velocidade de marcha, e um metrônomo interno ajuda a encontrála; (2) uma vez que o ritmo é escolhido, Parkinsounds® automaticamente seleciona
as músicas que combinam com aquela batida; (3) Parkinsounds® acrescenta batidas
ritmadas às músicas, para torná-las funcionais.
“O objetivo era criar algo que estimulasse a pessoa com Parkinson a dar um
primeiro passo, caminhando sem interrupções e mantendo o equilíbrio. Quando
ouvimos uma música, temos uma tendência natural de acompanhar seu ritmo. O
app usa a música para auxiliar na movimentação, estimulando a coordenação, o
sentido auditivo e a produção de neurotransmissores, o que em conjunto contribui para uma caminhada constante, ritmada e mais segura”, explica Danielle
Alves Ianzer, portadora de doença de Parkinson, cientista e coordenadora do Projeto Vibrar Parkinson. Para mais informações: www.parkinsounds.com.br

belA, recAtADA e Do bAr
O Boteco Anexo, em Porto Alegre, nasceu a partir
do trabalho de Márcia Papaléo. Psicóloga há mais
de 30 anos, há quase 20 ela coordena um espaço
terapêutico em que promove suporte psicológico
para os “adultos maduros” e a terceira idade,
tanto para a saúde mental como para a adaptação às novas dinâmicas sociais.
Até cerca de cinco anos atrás todos os encontros dos grupos de acompanhamento terapêutico ocorriam dentro da clínica. Por iniciativa dos próprios
pacientes, uma das sessões semanais passou a ocorrer em bares de Porto Alegre. Assim surgiu a Confraria do Formigueiro, que, mais tarde, deu origem ao
Boteco Anexo, que ﬁca ao lado da clínica.
O bar reúne um público maduro, majoritariamente feminino, e funciona
todas as quartas e quintas-feiras desde que abriu. As frequentadoras são unânimes em dizer que se trata de um lugar que proporciona uma forte sensação de
pertencimento. Segundo Márcia, a solidão é muito comum na terceira idade.
Os ﬁlhos não convivem com os pais, um faleceu, o outro mora longe. “Por isso
eu fomento essa alegria aqui, essa irmandade”, completa.
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Plano de exPansão
A Cora Residencial Senior inaugurou
mais uma unidade, desta vez na Chácara
Santo Antônio. O novo espaço conta
com 171 leitos (suítes individuais, duplas e triplas), além da opção de apartamentos com quarto, sala e banheiro. O
destaque do residencial está na área
verde, com 1.500m².
A Cora já possui cinco unidades na cidade de São Paulo, situadas nos bairros
Campo Belo, Ipiranga, Jardins, Tatuapé e Pinheiros. A rede trabalha com um ambiente que promove longevidade, vitalidade e bem-estar, com corredores amplos
para facilitar a mobilidade e acomodações adaptadas para atender às necessidades
específicas dos idosos.

deCisão ComPartilhada
e segurança do PaCiente
Um projeto da Amil que mobilizou profissionais de
saúde de 150 unidades assistenciais foi o vencedor da categoria Comunicação
do Laboratório de Inovação e Reconhecimento a Boas Práticas sobre Segurança
do Paciente na Saúde Suplementar – iniciativa que envolve a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS), o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e o Comitê Nacional de Segurança do Paciente.
O investimento da empresa em atenção primária foi um dos principais viabilizadores do projeto, chamado Decisão Compartilhada e Segurança do Paciente. Os consultórios e centros de atendimento multidisciplinar da Amil foram
a base do trabalho, e os médicos atuantes nesses locais – que têm foco na coordenação do cuidado – foram convidados a seguir uma série de protocolos para
engajar o beneficiário no próprio tratamento, em busca do melhor desfecho
clínico. Em seguida, uma equipe especializada fez uma criteriosa avaliação dos
prontuários médicos preenchidos pelos profissionais participantes.
“O projeto de comunicação para segurança do paciente da Amil está alinhado ao nosso compromisso de propor um novo modelo de atenção,
baseado na prevenção e no cuidado primário na saúde suplementar. É claro
que um prêmio sempre nos motiva, mas nosso grande objetivo com essa iniciativa é valorizar o vínculo entre médico e paciente, resgatar a confiança
entre as partes e fortalecer ainda mais a qualidade da nossa assistência”,
afirma o diretor de Rede Médica da Amil, Daniel Coudry.

Club 60+

Foi pensando no envelhecimento do
país que o Delboni Medicina Diagnóstica criou o Club 60+, disponível
para pacientes acima de 60 anos. “Estamos sempre com o olhar atento às
necessidades humanas e buscando
melhorar a experiência dos nossos
pacientes, por isso pensamos em um
benefício que ofereça atendimento
diferenciado e que se adapte às necessidades desse público”, comenta
Eduardo Puccini, diretor do Delboni.
O atendimento especial tem início logo na abertura da ficha cadastral, em que são disponibilizados
óculos de grau para auxiliar quem
tem dificuldade de leitura ou esqueceu os seus em casa. Nos exames para
coleta de sangue serão usados equipamentos diferenciados para evitar
desconforto e hematomas, já que a
pele dos idosos é mais sensível.
O desjejum terá opções saudáveis
e alimentos que sejam direcionados
a esse público, e na sala de espera
haverá revistas de entretenimento
com informações e temas voltados
para o público 60+.
Inicialmente o programa estará
disponível nas unidades Mooca e
Itaim, com expansão prevista para as
demais unidades.
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ConsCientização sobre aVC
A Rede Brasil AVC e a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, com
o apoio da Boehringer Ingelheim, estão lançando a campanha “A vida conta – Cada
minuto faz diferença”, que visa a conscientizar a população
sobre a importância do rápido atendimento ao paciente
que está sofrendo um AVC, a segunda maior causa de
morte no mundo, elucidando a sua relação direta com o
risco de sequelas graves e incapacitantes.
A campanha está sendo apresentada ao público por
meio de diversas ações. A principal delas é o engajamento de influenciadores digitais – tal como Caio Novaes, do Ana Maria Brogui –, com a inserção de uma
videointerrupção em seus canais no YouTube, trazendo
informações impactantes sobre a doença para o público.
A iniciativa também contará com vídeos educativos
sobre os sintomas do AVC, tais como assimetria facial,
perda de força de um lado do corpo e dificuldade para
falar e compreender a fala, além de depoimentos de pessoas que sobreviveram a um AVC.

melhores emPresas
Para trabalhar
A Zodiac Produtos Farmacêuticos ganhou o
título de uma das 150
Melhores Empresas para Trabalhar, concedido pelo GPTW 2017 (Great
Place to Work) no Brasil.
Referência internacional, o estudo do GPTW
ocorre em 50 países do mundo e é considerado
um dos mais importantes no universo corporativo, pois reflete a opinião dos colaboradores das
companhias. Na pesquisa, são avaliados indicadores como liderança, credibilidade, respeito,
integridade, comunicação, entre outros valores.
Este é o quinto ano que o laboratório Zodiac
ganha a premiação do GPTW. Neste ano, 85% dos
colaboradores participaram respondendo ao questionário. “Além da adesão interna dos profissionais, o fato de ganhar uma certificação tão respei tada no mundo aponta que estamos no caminho
certo, promovendo um ambiente saudável de trabalho”, diz Heloísa Simão, presidente da Zodiac.

linha de nutraCêutiCos
O Aché Laboratórios lançou a linha de suplementos e alimentos funcionais
Achevita. Composta por vitaminas, minerais, ácidos graxos e bioativos concentrados, a linha traz ao mercado soluções inovadoras com fórmulas
avançadas e formatos diferenciados para quem busca saúde, vitalidade e
equilíbrio, sem abrir mão da praticidade. A empresa considera o consumo de suplementos e alimentos funcionais
uma forma de estimular o autocuidado e hábitos saudáveis.
São 13 marcas inseridas em seis categorias, de acordo com sua atuação: boa forma (Svelim); saúde da mulher (Cisberry, Proepa Gesta e Vita E); saúde óssea e articular (Inelatte e Cativa); nutrição diária (DoseD, Accuvit e Carnabol);
saúde do coração (Collestra e Proepa Uni); e saúde infantil (Dayvit Kids e Carnabol Kids). Entre esses produtos, os
lançamentos são Svelim (extrato de café verde), Cisberry (extrato de cranberry) e Proepa Uni (ômega 3).
Segundo Steven H. Zeisel, diretor do Instituto de Pesquisa em Nutrição da Universidade da Carolina do Norte,
nutracêuticos são suplementos alimentares com bioativos concentrados, apresentados separadamente do alimento
de origem. São utilizados com a finalidade de melhorar a saúde, em doses que excedem aquelas que poderiam ser
obtidas naturalmente na dieta.
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PROGRAME-SE :: cursos, congressos e simpósios

2017

setembro

I Encontro de Geriatria
3
e Gerontologia para Acadêmicos

European Union Geriatric
3
Medicine Society Congress 2017

GERO 2017
3
22 e 23 de setembro • São Paulo, SP

e Residentes
1o de setembro • Rio de Janeiro, RJ
nacional@sbgg.org.br

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

simposiogero.com.br

XIII Congresso Brasileiro
3
para Estudo da Dor
12 a 15 de setembro • Natal, RN
www.13cbdor.com

out/nov

9 Congresso Centro-Oeste
3
Geriatria e Gerontologia – COGER
0

III Encontro Brasileiro de
3
Serviços de Cuidados Paliativos
21 a 23 de setembro • São Paulo, SP
www.premierhospital.com.br

28 a 30 de setembro • Pirenópolis, GO
coger2017.com.br

III Congresso Nacional
3
de Cuidados Paliativos

V CONAGG – Congresso
3
Alagoano de Geriatria

SIGG 2017 – Simpósio
3
Internacional de Geriatria

4 a 6 de outubro • São Paulo, SP
capelaniahospitalar.org.br

e Gerontologia
II Encontro de Atualização
para Cuidadores
IV Encontro Alagoano
de Idosos Ativos
12 a 14 de outubro • Maceió, AL
conagg2017.com.br

e Gerontologia
28 de outubro • São Paulo, SP
secretaria.digg@gmail.com

1 Jornada Eduardo Alferes
3
de Cuidados Paliativos
a

7 de outubro • Colégio São José •
Bauru, SP • (14) 9-9105-5351 •
oijornada@gmail.com

GERIATRIO
3
26 a 28 de outubro • Rio de Janeiro, RJ
www.geriatrio2017.com.br

II Congresso Brasileiro
3
de Gerontecnologia
16 a 18 de novembro •
Ribeirão Preto, SP •
www.cbgerontec.com.br
I Congresso Paulista
3
de Cuidados Paliativos
24 e 25 de novembro • São Paulo, SP
www.paliativo.org.br

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