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editoriaL

Os meses de agosto e
setembro foram uma
imersão no mundo
do envelhecimento.

Por causa da Copa do Mundo,
muitos eventos acabaram sendo
adiados para o segundo semestre,
o que na prática significou pelo
menos um congresso por semana
nos últimos dois meses: ENAGE
2014 (CRI Norte), GERO 2014
(USP), SIGG 2014 (Unifesp), 8o

Congresso Brasileiro de Alzhei -
mer (ABRAz), 11o Congresso Bra -
sileiro de Dor (SBED), II Encontro
Brasileiro dos Serviços de Cuida-
dos Paliativos (Hospital Premier),
além de outros encontros pontu-
ais, como “Desafios Éticos, Morais
e Legais nas Demências – Inter-
dição e Curatela: Proteção ou Vio -
lação de Direitos?”, promovido
pelo OLHE.

Ao participar de alguns des -
ses encontros, alguns aspectos
me chamaram atenção. O primei -
ro deles é a enorme quantidade
de conhecimento sendo produ -
zida na geriatria e na gerontolo-
gia, que ficou evidente durante
as aulas e as ricas discussões que
as segui ram. Uma sessão inova -
dora apresentada no SIGG 2014
foi “O que há de novo em...”, em
que profissionais apresentavam
as principais novidades em suas
respectivas áreas nos anos de
2013 e 2014. É revigorante saber
que exis  te tanta gente engajada
em investigações para propor-
cionar um envelhecimen to mais
sau dá vel e com mais qualidade

de vida para nossos idosos. 
Em segundo lugar, vejo que

há hoje uma maior abertura para
um diálogo mais contemporâ-
neo sobre o envelhecimento.
Falamos de tecnologia, falamos
de sexo, falamos de engajamen -
to social – temas que há pouco
tempo nos pareciam distantes
da realidade do idoso. O indiví-
duo 60+ dei xou de ocupar o
lugar passivo de alguém que pre-
cisa de cuidados para uma posi -
ção mais ativa em relação ao 
seu próprio envelhe cimento.
Em bora nem todas as questões
estejam esclarecidas, o simples
fato de tais assuntos cons tarem
na pauta é um bom indicativo de
que estamos na direção certa. 

Em terceiro e último lugar, o
olhar mais amplo em relação ao
envelhecimento que vamos de-
senvolvendo com o tempo me
enche de esperança. Não basta
nos fecharmos em pequenos nú-
cleos para refletir sobre o enve -
lhecimento – é necessário enga-
jar a sociedade nesse debate. Nu -
ma das aulas do GERO 2014, o
professor titular de geriatria da
USP Wilson Jacob Filho ressaltou
a importância da educação da
população a respeito dos idosos:
“Ficamos incomodados porque
as pessoas não sabem como lidar
com os idosos, mas nós também
não informamos como fazê-lo”.
Acredito que a informação é o
primeiro passo rumo a uma so-
ciedade que acolhe seus idosos.

Esta edição traz, excepcional-

mente, algumas matérias com
um quê histórico: uma entrevista
com a assistente social Naira Du -
tra Lemos, coordenadora do Pro-
grama de Assistência Domiciliar
ao Idoso, da Unifesp, em que ela
conta as mudanças que ocor-
reram na gerontologia nos últi-
mos anos; um bate-papo com o
geriatra Yukio Moriguchi, profes-
sor titular de geriatria da PUC-RS
e criador da primeira cadeira de
geriatria na América Latina; e um
pequeno balanço sobre o projeto
Veranópolis, um estudo longitu-
dinal que neste ano completa
duas décadas de existência. 

A história tem o poder de nos
ensinar os caminhos para seguir
adiante. Por isso, na edi ção em
que entramos em nosso terceiro
ano, optamos por olhar um pouco
para trás para ter uma ideia mais
clara do futuro que queremos. Co -
mo veículo de comunicação, fica -
mos extremamente honrados por
poder participar da constru ção
desse futuro e, de alguma forma,
contribuir para a disseminação de
conhecimento sobre esse universo
tão vasto que é o envelhecer.

Boa leitura!

Lilian Liang

Editora

3

Lições aprendidas
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CoLóquio

Aassistente social
Naira Dutra Le mos
é daquelas pessoas
para quem você

tem vontade de contar a vida
inteira da primeira vez que en-
contra. Exímia contadora de
histórias e dona de energia e
bom humor invejáveis, Naira
parece ter sido feita sob me-
dida para suas funções de as-
sistente social, que exer ce há
15 anos na Universidade Fe -
deral de São Paulo.

Naira começou a trabalhar
com idosos por acaso. Quan -
do se formou no curso de
serviço social na faculdade,
em “mil novecentos e nada”,
como gosta de dizer, teve a
oportunidade de optar entre
dois programas na Legião
Brasileira de Assistência, pro-
movidos pelo extinto INSS:
idosos e excepcionais. Esco -
lheu o primeiro. “Eu nunca ti -
nha trabalhado com idosos na
vida. Caí de paraquedas nessa
área”, lembra. Mas tomou
gosto e nunca mais deixou o
envelhecimento.

Naira acompanhou o iní-
cio da gerontologia – um ter -
mo até bem pouco tempo atrás

conhecido apenas por gente
do meio – no Brasil. Ao cons -
truir sua carreira, ajudou a
abrir caminhos, porque o en-
velhecimento era novidade e
uma população idosa parecia
ser uma realidade distante. À
medida que ia acumulando
experiência prática, foi procu-
rando o conhecimento teórico
onde o encontrava: uma espe-
cialização aqui, outro curso ali,
com alguns poucos profissio -
nais pioneiros que estavam
dispostos a ensinar. Já tinha 15
anos de trabalho com idosos
em assistência social quando,
depois da extinção da LBA,
optou por ser realocada na
Unifesp, em 1994. Já se vão 15
anos trabalhando com saúde.

O trânsito livre que tem
entre a saúde e a assistência
social faz dela uma figura
ímpar na discussão da questão
do idoso. Ao avaliar o desen-
volvimento da gerontologia no
Brasil, Naira enfatiza que, em-
bora ainda haja um longo ca -
minho pela frente, há muitas
razões para comemorar e se
orgulhar. “Já caminhamos bas-
tante e dá para ver muitos
avanços”, afirma.

Em 1997, o “cair de para -
quedas” do início da carreira
ganhou contornos de destino
quando Naira se tornou res -
ponsável por sua avó, dona
Leoclécia, que tinha 90 anos
na época. A idosa viveu até os
103 anos. É para ela a carta
com que Naira abre sua tese
de doutorado, defendida em
2011. “Foi muito bom cuidar
dela”, conta.

Confira a seguir trechos
da entrevista.

Aptare – Como você 
começou a trabalhar com 
envelhecimento?

Naira Dutra Lemos – Eu
acabei a faculdade de serviço
social em 1978. Não tinha
curso de especialização, nin -
guém sabia o que era geron-
tologia, naquela época não se
falava disso. Eu acabei a fa -
culdade em dezembro e em
fevereiro comecei a trabalhar
com idosos. Eu nunca havia
trabalhado com idosos na
vida. Caí de paraquedas. O
INSS estava implantando
dois programas na Legião
Brasileira de Assistência
(LBA), um voltado para ido -
sos, outro para excepcionais.

Minha única experiência era
um estágio no Sesc com Mar -
celo Salgado, que traba lhava
com lazer. A LBA foi o pri -
meiro órgão que instituiu um
serviço para idosos no Brasil.
Nosso trabalho era implantar
grupos de idosos. Fomos
com a cara e a cora gem. Éra -
mos meninas, trabalhando
com idosos que não enten-
diam o que nós estávamos
fazendo lá. Não havia mate-
rial teórico sobre o assunto.
A determinada altura eu que -
ria prestar a prova de título
em gerontologia pela So-
ciedade Brasileira de Geria -
tria e Gerontologia (SBGG), e
uma das exigências era a es-
pecialização, além de com-
provação de experiência, en-
trevista, monografia e uma
prova escrita. Eu não fiz espe-
cialização porque não havia
– eu fui uma das que montou
o curso! Na época, o dr. Ma -
theus Papaléo estava abrindo
uma extensão no Hospital 
do Servidor Público Munici-
pal, que eu fui fazer. Lá estu -
dei para a prova de título 
e apren  di a parte clínica,
porque eu só sabia a parte de

Abrindo caminhos
Por Lilian Liang

Naira Dutra Lemos
Coordenadora do Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso,
da Universidade Federal de São Paulo (PADI-Unifesp)
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assistência social. Isso me dá
uma bagagem muito grande,
porque fiquei 15 anos na as-
sistência social e já estou há
15 anos na saúde. Aí eu fiz
uma extensão, que me pon-
tuou para o título. Mas o que
me ajudou foi a prática pro -
fissional.

Aptare – Você praticamente
acompanhou o nascimento 
da gerontologia no Brasil.
Como você avalia esse 
desenvolvimento?

Naira –Eu vi o nascimento da
gerontologia no Brasil e me
orgulho muito disso. A gen te
caminhou muito e dá para
notar os avanços, inclusive
em termos de uma preo -
cupação dos profissionais
para ter uma formação na
área. Por outro lado, tenho 
a nítida sensação de que,
quan do as pessoas falam em
gerontologia, elas se referem
apenas à parte clínica, às
doenças, deixando de lado
outras áreas importantíssi-
mas. Eu mesma, como tra-
balho na saúde, tenho que
fazer um esforço cotidiano
para me lembrar de que a
gerontologia não é só isso.
No ano passado eu ouvi de
uma profissional: “Não sei
por que vocês ainda falam
que os idosos precisam ser
empoderados, que eles têm
que rever os direitos, porque
tudo isso já está posto”. Não,
não está posto. Está na lei,
mas não está posto ainda. 
Essa desconexão entre as
áreas é comum. Por exem-
plo, eu não me conformo
com o fato de instituições de
longa permanência para ido -
sos (ILPI) serem, pela legis-

lação, serviços ligados à as-
sistência social e não à saú -
de. Fiquei sabendo recente-
mente que a prefeitura de
São Paulo tem a proposta de
fazer algo híbrido, mas na
legislação as ILPIs ainda são
de responsabilidade da as-
sistência. Acho que o serviço
social é fundamental nisso,
porque ele faz a ponte para
mostrar que a gerontologia
não é só saúde. É muito mais
que isso: benefício importa,
aposentadoria importa, por
exemplo. Mas de maneira
geral evoluímos muito.

Aptare – A gerontologia
cresceu tanto que hoje 
existem cursos de graduação.
qual a sua opinião sobre 
o assunto? 

Naira – Do meu ponto de
vista é uma questão bastante
discutível. É uma situação ir-
reversível, os cursos certa-
mente não serão fechados,
mas acho que eles devem ser
repensados. Hoje já existem
alguns cursos em universi-
dades conceituadas e parece-
me que cada um está tentan -
do encontrar seu eixo. A
questão fundamental é: todos
esses profissionais consegui -
rão colocação no mercado?

De que maneira?
Ainda existe sim, uma falta
de profissionais com a visão
e formação em envelheci-
mento, mas não sei se eles
preenchem essa lacuna. Não
dá para equiparar uma pes-
soa que fez quatro anos na
área dela, um ano de especia -
lização ou dois de residência
e vai trabalhar como enfer-
meira ou assistente social,
por exemplo, numa ILPI. Essa
pessoa é uma profissional es-
pecialista em gerontologia.
Eu tenho uma certa dificulda -
de de entender onde esses
profis sionais vão se colocar.
Acho que até que eles sejam
regulamentados, haverá algu -
ma dificuldade nesse sentido.
Mas é complicado: abriu-se a
possibilidade, eles estão no
mercado, mas e agora?

Aptare – Para trabalhar com o
idoso é preciso ter formação
específica?

Naira – De preferência. Se
você não tiver oportunidade
de ter uma formação espe-
cífica, frequente extensões,
congressos, saiba o que você
está fazendo. Isso não se li -
mita apenas ao trabalho com
idosos, logicamente, mas os
idosos têm peculiaridades

que, se você não estudar, não
vai saber como resolver. É
preciso saber o que se está
fazendo, porque senão a pes-
soa se expõe como profis-
sional. Não é fá cil – eu
mesma, trabalhando aqui há
tantos anos, ainda tenho
muita coisa para co nhecer.
Acho que o contato com os
alunos é importante, ele en-
riquece a nossa vida. To dos
os dias há uma novidade,
uma legislação nova. Meu
conselho é: seja curioso. Ou -
viu falar, leu algo? Vá atrás.
Tenha uma opinião sobre
aquilo. Eu acredito que a for-
mação para trabalhar com
idosos é muito importante.
Você pode até tentar, mas 
vai chegar uma hora que não
vai dar conta.

Aptare – Você acha que todo
geriatra deveria ter uma 
formação em gerontologia?

Naira –Esse seria o ideal, por -
que dá amplitude e abre ho -
ri zontes. Eu sou da comissão
de título de gerontologia e
sempre torço para ter algum
geriatra prestando a prova. 

Aptare – quais eram as prin -
cipais questões relacionadas
ao envelhecimen to quando 
você começou?

Naira – Naquela época, fala -
va-se muito da questão dos
direitos dos idosos, porque
não havia nenhum. Começa -
mos a pensar na Política Na-
cional do Idoso. O único be -
ne fício que se tinha era a
aposentadoria, mas não havia
nenhum direito. Foi a partir
da Política Nacional do Idoso
que tudo começou. Hoje
ainda se discute isso, mas o

O melhor de trabalhar com idosos é a

perspectiva de que ainda dá para fazer

alguma coisa. […] É isso que faz a

gente levantar para trabalhar.

“
”
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foco é outro. O que se discute
é sua implementação.

Aptare – E quais são as
questões que ainda precisam
ser mais entendidas hoje?

Naira – Existem dois temas
cada vez mais frequentes,
mas sobre os quais quase
não há literatura. Um deles é
o idoso que mora sozinho.
Começou-se a falar disso de-
pois da publicação de um 
relatório da ONU em 2005,
ana lisando essa ques tão em
diversos países. O que se ob-
servou é que um em cada sete
idosos no mundo mora sozi -
nho – é um número muito
grande. A partir daí, começa -
mos a ver uma discussão um
pouco maior sobre o tema,
mas o assunto ainda não tem
muita visibilidade. O último
censo no Bra sil já mostrou
esse fenômeno, então é pos-
sível que daqui para a frente
ele apareça com mais fre-
quência.
A outra questão são os
idosos cuidando de idosos,
que foi tema da minha tese
de doutorado. Também exis-
tem pouquíssimos estudos
sobre o tema, mas as pes-
soas estão começando a se
preocupar. Uma das princi-
pais razões é que você trata
do idoso e não tem para
quem passar as orientações
de cuidado, porque o cui -
dador também é idoso. Nós
vemos isso no ambulatório
todos os dias. É um paciente
que não tem como moni-
torar, então o cuidador idoso
começa a chamar a atenção
como consequência, mas é
uma situação difícil de re-

solver. Quem vai cuidar dos
dois? É necessária uma
política que se preocupe
com isso, uma política de
proteção e suporte. Dois ido -
sos cuidando um do outro
estão sós. A questão volta
para o mesmo ponto de
onde partiu.

Aptare – A sociedade já tem
mais consciência do envelheci-
mento da população?

Naira – Ainda não, mas já
melhorou muito. Quando co -
meçou em São Paulo o Grupo
de Atuação Especia l de Pro-
teção ao Idoso (GAEPI), havia
um único promotor que tra-
balhava com isso. Só ele tinha
esse olhar. Eu ligava para ele,
discutia e ele já conseguia ter
uma solução. Ele abriu muito
o ho rizonte nesse sentido.
Acho que, por causa dele, o
programa foi descentralizado
e hoje cada fórum tem esse
atendimento. A tendência é
que as iniciativas cresçam,
embora ainda estejam muito
aquém do necessário.
Esse é o processo natural das
coisas. Por que o Brasil demo -
rou tanto para começar a se
preocupar com políticas pú -
bli cas de envelhecimento?
Porque não havia tantos ido -
sos. Quando comecei a traba -
lhar, nós montávamos grupos
de idosos na igreja. Demo -
rava três, quatro meses para
ter quorum. Primeiro, não
havia tantos idosos em boas
con dições de saúde; segundo,
era uma novidade. O que é
esse grupo de idosos? É um
grupo de reza, porque está
acontecendo na igreja? Quan -
do saímos daquele local, já

havia tantos grupos que con -
se gui mos trabalhar liderança,
e esses grupos viraram asso -
cia  ção de idosos. Mas foi um
processo muito lento. A Uni-
versidade Aberta da Terceira
Idade também foi outro avan -
ço nesse sentido.
Mas o que vem ficando claro
é que os idosos não precisam
apenas desses espaços. Saí-
mos desses guetos e hoje há
idosos em todos os lugares.
Essa criação de espaços fe -
cha dos por muito tempo me
preocupou. Hoje os idosos
estão inseridos na sociedade,
o que foi um avanço muito
grande. Temos que trabalhar
a intergeracionalidade, senão
continuaremos criando gue-
tos isolados. Isso não resolve
o problema do idoso, por que
o que ele fará quando sair de
lá? Além dis so, você não está
expondo a sociedade àqueles
idosos. Se rá que isso não
pode ser mais ampliado?
Vejo as ILPIs nos EUA e elas
recebem visitas escola res to -
dos os dias. As crian ças to -
cam, conversam, fazem ativi-
dades com os ido sos. Quan -
do tínhamos o centro-dia na
Unifesp, nós levávamos as
idosas no Amparo Maternal
para conversar com as ges-
tantes de risco. Elas faziam
roupas para os bebês, depois
as mães vinham trazer os fi -
lhos para as idosas ve rem. Es -
sas questões têm que ser tra-
balhadas. Nós exploramos
muito pouco a questão da in-
tergeracionalidade.
Pensando no PADI: talvez os
alunos avaliem tão bem o
programa porque eles fazem,

sem saber, uma integração
pela via da intergeracionali-
dade. É uma troca maravilho -
sa e uma posição diferente do
médico no ambulatório. 

Aptare – o que lhe traz mais
satisfação no trabalho com o
envelhecimento?

Naira – Eu gosto muito do
que faço. E o melhor de tra-
balhar com idosos é a pers -
pectiva de que ainda dá para
fazer alguma coisa. Todos se
preocupam com a crianci -
nha. Se ela está abandonada,
todos querem levá-la para
casa. Mas isso não acontece
com os idosos. Então, saber
que você pode fazer algo e
que o pouco que você faz é
muito para ele é muito gra -
tificante. Saber que um ato
pequeno do PADI cria uma
dimensão enorme para aque -
la família me impulsiona, dá
energia. É isso que faz a gen -
te levantar para trabalhar.

Aptare – Você teve uma 
expe riência muito pessoal
com uma idosa, não?

Naira – Sim, cuidei da mi -
nha avó até os 103 anos. Vi -
vemos 13 anos juntas. Ela
ficou lúcida até o último mi -
nuto. Foi muito bom cuidar
dela, porque me ajudou a
compreender o processo. Fui
agraciada por Deus, que fez
tudo como eu havia pedido:
que ela não tivesse demên-
cia, não ficasse no hospital e
que eu estivesse com ela
quando ela morresse. Nós
estávamos de mãos dadas e
ela fechou os olhos. Nem
soltou a minha mão, foi algo
muito suave. Eu faria tudo
de novo.
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fYI  ::  novos estudos e pesquisas

Impacto de fatores de estIlo de vIda
sobre o rIsco de fraturas em pacIentes
Idosos com doença cardIovascular: um
estudo de coorte prospectIvo de 26.335
pessoas de 40 países 

As fraturas são um importante problema de

saúde entre os idosos. Pessoas em situação de

risco para a doença cardiovascular (DCV) têm um

risco aumentado de fraturas. O objetivo desse estudo, publicado em

setembro no periódico Age and Ageing, foi avaliar o efeito individual

e combinado dos fatores de risco cardiovascular de tabagismo, con-

sumo de álcool e atividade física sobre o risco de fratura em uma

grande amostra de indivíduos idosos com doenças cardiovasculares

ou diabetes com lesão de órgãos-alvo. 

Foram analisados dados de 26.335 adultos, com idade de 55 anos

ou mais, que participaram de dois grandes estudos clínicos de trata-

mento de drogas anti-hipertensivas e que não tinham fratura prévia

no início do estudo. Fatores de estilo de vida foram avaliados pelo

questionário padronizado, e seus efeitos individuais e combinados

sobre o risco de fratura incidente foram modelados utilizando re-

gressão de riscos proporcionais de Cox. 

Durante 56 meses de follow-up, foram registradas 1.079 fraturas

incidentais – 508 (6,51%) entre as mulheres e 571 (3,08%) entre os

homens. Tabagismo [hazard ratio (HR) 1,52, intervalo de confiança

de 95% (IC) 1,27-1,82] e baixa atividade física (HR: 1,19 IC 95%: 1,05-

1,36) foram associados a um risco aumentado de qualquer fratura,

enquanto a alta do consumo de álcool mostrou uma relação dire-

cional, mas não significativa, com o risco de fratura (HR: 1,09 IC 95%:

0,64-1,84). Comparados com os participantes sem fatores de risco

de vida, aqueles que têm um, dois ou três fatores de risco tiveram

um risco aumentado de fraturas (HR: 1,17, 95% IC: 1,03-1,34 para um

fator de risco; HR: 1,73, 95% IC: 1,38-2,16 para dois fatores de risco,

e HR: 2,37, 95% IC: 0,88-6,36 para três fatores de risco, P <0,001).

O estudo conclui que o estilo de vida mais saudável defendido

para reduzir o risco de doenças cardiovasculares também está asso-

ciado a uma redução significativa e graduada no risco de fraturas.

depressão gerIátrIca e sua relação com
comprometImento cognItIvo e demêncIa 

Existem diferentes subtipos de sín-

dromes depressivas na terceira idade;

muitos deles vêm acompanhados de

comprometimento cognitivo e às vezes é difícil diferenciá-los de um

quadro de demência. Essa pesquisa, publicada na edição de se -

tembro/outubro do periódico Archives of Gerontology and Geriatrics,

procurou investigar subtipos de depressão geriátrica associados com

comprometimento cognitivo, identificar variáveis diferenciais e propor

um modelo de estudo.

Cento e dezoito pacientes depressivos e 40 indivíduos normais

pareados por idade e nível educacional foram avaliados com uma

extensa bateria neuropsicológica, escalas de avaliação de sintomas

neuropsiquiátricos e atividades de vida diária (AVD). Pacientes de-

pressivos foram classificados em grupos por SCAN 2.1: depressão

maior (DM) (n: 31), distimia (D) (n: 31), depressão subsindrômica

(DSS) (n: 29) e depressão devido à demência (n: 27) (DDD). Foram

observadas significativas diferenças neuropsicológicas (p <0,05)

entre os grupos de depressivos, demonstrando perfis cognitivos dis-

tintos. Além disso, diferenças significativas (p <0,05) foram encon-

tradas em AVD entre DDD vs. todos os grupos e DM vs. controles e

DSS. A idade de início variou nos diferentes subtipos de depressão.

O Inventário de Depressão de Beck (BDI) e o Miniexame do Estado

Mental (MMSE) foram variáveis importantes que ajudaram a dife -

renciar grupos depressivos. Correlações significativas entre BDI e

testes neuropsicológicos foram encontradas em grupos de DM e dis-

timia. Sintomas depressivos e sua relação com variáveis neuropsi-

cológicas, MMSE, perfis cognitivos, DLA e idade de início da de-

pressão devem ser levados em consideração para o estudo de sub-

tipos de depressão geriátrica.

sono e síndrome da fragIlIdade em
Idosos resIdentes em InstItuIções 
de longa permanêncIa: um estudo 
transversal

O envelhecimento muda o padrão de sono na

maio ria das pessoas idosas. A fragilidade com-

partilha diversas características com distúrbios do sono e leva a resul-

tados semelhantes. No entanto, sua relação em residentes em ins -

tituições de longa permanência ainda não está clara. Esse estudo, pu -

blicado em julho no periódico Geriatrics and Gerontology International,

teve como objetivo avaliar a relação entre o sono e a síndrome da fra -

gilidade em moradores de instituições de longa permanência.

O estudo transversal envolveu 69 idosos institucionalizados na

cidade de João Pessoa, Brasil. Foram usados o Índice de Qualidade de

Sono de Pittsburgh, actimetria e testes específicos para as variáveis

de fenótipo de fragilidade. A análise estatística utilizou o Teste χ2 de

Pearson, análise de variância simples e regressão linear múltipla.

A amostra foi caracterizada como predominantemente frágil

(49,3%). A maioria eram mulheres (62,3%), com média de idade de

77,52 anos (± 7,82). Idosos frágeis exibiram má qualidade do sono,

quando comparados com indivíduos não frágeis (P = 0,02). Na análise

de regressão linear múltipla, a latência do sono (R2 = 0,11, P = 0,003)

e, principalmente, a qualidade do sono (R2 = 0,08, P = 0,013) tiveram

influência sobre a fragilidade. Não foram encontradas diferenças

entre o padrão de repouso-atividade e fenótipo de fragilidade. 

O estudo conclui que as alterações do sono, incluindo a má qua -

lidade do sono e a latência prolongada, foram relacionadas a fragili-

dade em idosos institucionalizados.
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o uso de medIcamentos fItoterápIcos 
por Idosos: uma revIsão sIstemátIca 

O propósito do estudo, publicado na

edição de setembro/outubro do pe rió -

dico Archives of Gerontology and Geria -

trics, foi fazer um revisão da literatura sobre o uso de suplementos de

ervas por pacientes idosos e resumir os principais aspectos de estudos

selecionados, incluindo os suplementos mais usados, tipo de estudo,

local de estudo, e os potenciais perigos do uso de suplementos de ervas.

As pesquisas na literatura foram realizadas em três bases de

dados médicos/científicos: Medline, Web of Science e Scopus. Os re-

sultados da pesquisa foram examinados para artigos que envolviam

o uso de produtos à base de plantas para a população idosa, que

preencheram os critérios de seleção.

As pesquisas iniciais produziram 1.297 artigos. Desses resultados

originais, apenas 16 preencheram os critérios de seleção específicos.

Doze estudos (75%) identificados foram realizados na América do

Norte. Nove estudos (56,25%) foram realizados nos Estados Unidos.

Sete estudos (43,8%) foram transversais. Gingko biloba, alho, gin-

seng, aloe vera, camomila, hortelã e gengibre foram os mais men-

cionados. Destes, gingko biloba e alho foram os mais comumente

usados entre os idosos da comunidade. Ambos os suplementos têm

o potencial para interagir com anticoagulantes e produzir problemas

de hematomas ou hemorragias. 

Segundo os pesquisadores, o uso de suplementos à base de plan-

tas é comum entre os idosos, uma população que tem uma parcela

desproporcional de prescrição de medicamentos em comparação

àquela tomada por populações mais jovens. Entre os problemas des -

cobertos por esses estudos foi a falta de diálogo entre os profissionais

médicos e os pacientes sobre o uso de suplementos de ervas. Os

pres  critores precisam considerar o uso de suplementos à base de

plantas e discutir o assunto com seus pacientes idosos na tomada de

decisões sobre os tratamentos farmacológicos.

níveIs maIs elevados de resIlIêncIa
amortecem o Impacto da doença crônIca
sobre a IncapacIdade na velhIce?

Ao examinar a capacidade de resiliência, ou a

capacidade de navegar a adversidade de uma

forma que proteja o bem-estar, para amortecer o impacto do início

da doença crônica sobre a incapacidade na terceira idade, os autores

testaram duas hipóteses: (a) As pessoas com maiores níveis de resi -

liência têm níveis mais baixos de incapacidade; e (b) a resiliência vai

moderar a associação entre o aparecimento de uma nova doença

crônica e a incapacidade subsequente. 

Esse estudo, publicado em julho na revista The Gerontologist, uti-

lizou uma amostra de 10.753 norte-americanos com idade entre 51 e

98, derivados de três fases do Estudo de Saúde e Aposentadoria

(2006-2010). Foi utilizada a regressão de mínimos quadrados or-

dinários para estimar o impacto da resiliência em mudanças na defi-

ciência (medido como dificuldade com atividades de vida diária [AVD]

e atividades instrumentais de vida diária [AIVD]) durante um período

de dois anos, utilizando um escore simplificado de resiliência.

A resiliência protege contra aumento nas limitações para AVD e

AIVDs que são frequentemente associadas com o envelhecimento.

A resiliência reduz uma quantidade considerável das consequências

deletérias relacionadas com o aparecimento de doenças crônicas e

subsequente incapacidade.

Os pesquisadores afirmam que os resultados demonstram as

hipóteses e são consistentes com as alegações de que altos níveis de

resiliência podem proteger contra o impacto negativo da deficiência

na vida adulta.

sIntomas e tratamento quando a morte 
é esperada em pacIentes demencIados 
em IlpIs

Embora a demência no fim da vida seja cada vez mais

estudada, faltam dados observacionais prospectivos

em pacientes terminais. Nesse estudo, publicado em

setembro no BMC Geriatrics, foram observados sin-

tomas em pacientes com demência nos últimos dias de vida. 

Quando os geriatras de dois lares holandeses esperavam a morte

de seus pacientes dentro de uma semana, os sintomas de (des)con-

forto, a dor e o sofrimento foram observados duas vezes por dia.

Foram usadas para isso a Avaliação de Dor em Demência Avançada

(PAINAD; variação 0-10), Escala de Desconforto-Demência do tipo

Alzheimer (DS-DAT, variação 0-27), Final de Vida em Demência –

Avaliação do Conforto na Morte (EOLD- CAD; variação 14-42) e uma

versão adaptada do Miniexame do Estado de Sofrimento (MSSE;

variação 0-9). Informações sobre os cuidados, tratamento médico e

as decisões de tratamento também foram coletadas.

Vinte e quatro participantes (idade média de 91 anos; 23 do sexo

feminino) foram observados várias vezes (média de 4,3 observações

(DP 2,6)), até que morressem. A maioria (n = 15) morreu de desi -

dratação/caquexia e faleceu tranquilamente (n = 22). A pontuação

média foi de 1,0 PAINAD (DP 1,7), DS-DAT 7,0 (DP 2,1), EOLD-CAD

35,1 (DP 1,7) e MSSE 2,0 (DP 1,7). Todos receberam morfina, seis re-

ceberam antibióticos e reidratação foi prescrita uma vez.

Através dos instrumentos validados, observou-se uma baixa carga

de sintomas nos pacientes com demência e morte esperada. A boa

morte é possível, mas pode ser melhorada se os sintomas forem re -

gularmente avaliados com instrumentos validados. Ferramentas de ob-

servação podem ter influenciado as decisões médicas.
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No Brasil, conforme a Política Nacional do Idoso
(Lei nº. 8.842, Art. 2º), a pessoa idosa é aquela com
idade igual ou superior a 60 anos. Atualmente,
11% da população mundial é formada por idosos

e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS),
estima-se que, em 2050, esse grupo chegue a 2 bilhões de in-
divíduos. No Brasil, o Censo Demográfico de 2010, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou uma
diminuição na proporção de jovens e aumento do número de
idosos, que atualmente representam uma proporção de 8,6%
da população. Espera-se que, em 2020, esse percentual aumen -
te ainda mais, chegando a cerca de 13%. Todos esses dados nos
fazem atentar para a importância da população idosa e desper-
tam para a necessidade de um adequado conhecimento e
planejamento acerca das questões que a atingem.

Nesse contexto, saúde e qualidade de vida estão entre as
grandes preocupações em relação ao idoso. Diversos riscos
estão presentes em seu dia a dia, podendo causar grande im-
pacto em suas vidas. A queda é um desses riscos limitantes que
com frequência ocorrem na população acima dos 60 anos. De
acordo com Fânia C. Santos, responsável pelo Serviço de Dor e
Doenças Osteoarticulares da Disciplina de Geriatria e Geron-
tologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o risco
de quedas aumenta significativamente com o avançar da idade.
Esse aumento ocorre em ambos os sexos, mas é um pouco mais
elevado entre as mulheres.

Segundo a especialista, a ocorrência de quedas é obser-
vada em um terço e em metade dos idosos que vivem em co-
munidade e em instituições, respectivamente. “As quedas são
o acidente mais comum em idosos hospitalizados. Entre os
idosos da comunidade, aproximadamente 70% das quedas
ocorrem no ambiente domiciliar – daí a importância de
orien tações ambientais para a sua prevenção”, alerta. 

A causalidade das quedas pode estar relacionada a fatores
intrínsecos, decorrentes de alterações fisiológicas relacionadas
ao envelhecimento, ou a fatores extrínsecos, que envolvem cir-
cunstâncias sociais e ambientais muitas vezes desafiadoras
para o idoso. “A distribuição das causas difere entre idosos 
ins titucionalizados, hospitalizados e os da comunidade. Nos
ins titucionalizados, as quedas devem-se geralmente a distúr-
bios de marcha, equilíbrio, vertigem e confusão mental. Já os
idosos que vivem na comunidade tendem a cair por barreiras
ambientais, seguidas de fraqueza, distúrbios de equilíbrio e
marcha, síncope de pernas, tontura e vertigem, alteração pos-
tural/ hipotensão ortostática, lesão do sistema nervoso central
e outras causas. As quedas em ambiente hospitalar são três
vezes mais comuns que no ambiente domiciliar, provavel-
mente pela vulnerabilidade dessa população. Alteração do es-
tado mental, uso de medicações como sedativos e tran -
quilizantes, limitações de mobilidade e necessidade especial
com toalete são algumas das causas de queda dos pacientes in-
ternados”, relata Fânia.

O impacto de 

na vida do idoso
As quedas e consequentes fraturas podem ter repercussões devastadoras para o paciente idoso.
Saiba como você pode ajudá-lo na prevenção e, se necessário, no tratamento.

Por Luciana Rodriguez 

QUEDAS E FRATURAS
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consequência das quedas 
Como consequência das quedas, é possível observar diversos
tipos de fraturas debilitantes e difíceis de tratar. Somam-se a
isso outros desdobramentos, como imobilizações, feridas,
dor, abandono de atividade, hospitalização, medo de novas
quedas, tristeza e, em situações extremas, morte. “Pode-se di-
vidir as consequências físicas das quedas em fraturas, feri-
mentos importantes que necessitam de cuidados médicos,
contusões e feridas, hematomas, lesões neurológicas e seque-
las de imobilização (associadas a longa permanência no
chão). As fraturas mais comuns são vertebrais, fêmur, úmero,
rádio-distal e costelas. As consequências psicológicas são en-
globadas na síndrome pós-queda, que se caracteriza por
medo de cair, perda de autonomia pessoal e autoestima, al-
teração dos hábitos de vida anteriores, atitude superprotetora
de familiares e cuidadores, depressão e ansiedade”, informa
a especialista da Unifesp.

Dessa longa lista de consequências de queda, Ana Laura de
Figueiredo Bersani, geriatra do serviço de assistência domici -
liar do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), ressalta que a
principal e mais grave consequência são as fraturas, que geram

declínio funcional, risco de novas quedas, imobilidade, de-
pressão e até aumento da mortalidade. “Mais de dois terços
daqueles que sofreram queda cairão de novo nos seis meses
subsequentes.” Ela ainda comenta que, para um idoso, a queda
pode assumir significados de decadência e fracasso, gerados
pela percepção da perda de capacidades do corpo, o que po-
tencializa sentimentos de vulnerabilidade, culpa e humilhação.
“A resposta depressiva subsequente é um resultado esperado.
Aqueles que sofrem quedas apresentam um grande declínio
funcional nas atividades de vida diária e nas atividades sociais,
com aumento do risco de institucionalização”, explica.

Outra especialista no assunto, a professora de mestrado e
doutorado da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid)
Monica Rodrigues Perracini alerta para as fraturas por fragili-
dade óssea. Segundo ela, cerca de 5% dos idosos que sofrem
queda apresentarão algum tipo de fratura, sendo quadril e
punho as regiões mais afetadas. “Define-se fratura por fragili-
dade óssea aquela que decorre de uma queda da própria altura.
São excluídas as fraturas decorrentes de acidentes automobilís-
ticos, atropelamentos ou empurrões, ou ainda aquelas decor-
rentes de tumores ou doenças osteometabólicas. A exceção,
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neste caso, é a osteoporose”, explica. “Com o aumento do
número de idosos e da longevidade, estima-se que o contin-
gente de pessoas idosas que sofrerão uma fratura de quadril
ao longo da velhice aumentará substancialmente. Essa é uma
preocupação internacional, tanto de países desenvolvidos
quanto em desenvolvimento.”

Monica, que tem doutorado em reabilitação pela Unifesp e
pós-doutorado pela Universidade de Sydney, na Austrália, lem-
bra ainda que cerca de metade dos idosos submetidos a cirur-
gia por fratura de quadril não recupera o nível de mobilidade
prévio à fratura. “Isso ocorre tanto em decorrência da própria
fragilidade física que esses idosos tinham antes da fratura –
daí sua suscetibilidade a cair e ter uma lesão grave decorrente
da queda – quanto da própria cirurgia e hospitalização. Esses
idosos têm maior risco de cair novamente e, com isso, sofrer
uma nova fratura”, complementa.

prevenção e tratamento
No Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez
ao ano. O risco desse tipo de acidente pode ultrapassar 50%
entre pessoas acima de 85 anos. “As quedas ainda são pouco
valorizadas e relatadas por idosos e seus familiares, a não ser
quando provocam lesões significativas. Elas também são res -
ponsáveis por pelo menos 10% a 15% das idas ao pronto-so-
corro. Suas causas podem ser diagnosticadas e prevenidas, com
consequente redução de morbidade, mortalidade e custos 
financeiros. A prevenção é extremamente importante para mi -
nimizar problemas secundários decorrentes de quedas, prin -
cipalmente em idosos mais ativos com alto risco de queda”, co-
menta Ana Laura.

A geriatra do HIAE ressalta que a melhor estratégia é sempre
a prevenção, mas que quando há fraturas o cuidado deve ser re-
dobrado. “Quando há queda com fratura (5% das quedas), as
consequências são mais graves. E, mesmo se não houver fratura,
deve-se controlar a dor e evitar que a diminuição do movimento
gere piora da autoestima, tanto pela queda quanto pelo aumento
da dependência. A queda pode ser um marcador de doença
aguda, manifestação ou progressão de doença crônica e um mar-
cador de mudança. Deve-se primordialmente investigar as
causas envolvidas na queda, para melhor abordagem dos fatores
intrínsecos ou extrínsecos envolvidos”, destaca.

Por fim, Ana Laura acrescentou que as medidas preventivas
objetivam evitar o trauma e os seus efeitos. “Isso poderá ser al-
cançado a partir do diagnóstico e prevenção das condições ca-
pazes de provocar as quedas, da prevenção e tratamento da os-
teoporose, da melhora do estado geral, incluindo agilidade e
força muscular. São eficazes os programas de prevenção reali -

zados na comunidade e em instituições de longa permanência
para reduzir os episódios de quedas. O objetivo fundamental
deve ser maximizar o estado nutricional e reduzir o risco de
lesão. Para tanto, o profissional ou a equipe de saúde deve iden-
tificar e tratar as doenças envolvidas, melhorar o apoio social
e as condições ambientais.” 

Adriana B. C. Machado, médica geriatra da disciplina de ge -
riatria da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(Unesp) e integrante do conselho da Fragility Fracture Network
(FFN), também ressaltou a importância da prevenção nesse
grupo de pacientes. “O primeiro passo na prevenção de quedas
é identificar idosos com alto risco dessa ocorrência. Nas consul-
tas de rotina, todo idoso deve ser questionado sobre quedas
ocorridas no último ano, alteração da marcha ou do equilíbrio.
Em caso de resposta positiva para qualquer desses tópicos, deve
ser conduzida uma investigação multifatorial de risco de queda.
Isso auxiliará na identificação das intervenções mais apropria -
das, sendo que as principais são atividade física e exercício com
treino de equilíbrio e força; avaliação médica (acuidade visual,
hipotensão postural, arritmias, exame dos pés); revisão cuida-
dosa de medicamentos, em especial anti-hipertensivos e psi-
cotrópicos; modificações no ambiente; e educação”, diz.

Adriana pondera ainda outro desafio no que se refere à pre-
venção. “Caminha junto com a prevenção de quedas a pre-
venção da osteoporose. Com essas duas medidas, a redução de
fraturas ocorre de maneira bem mais eficiente. E, da mesma
forma que na prevenção de quedas, todo idoso deve ser avalia -
do e questionado sobre fatores de risco para osteoporose, já
que essa é uma doença que tem tratamento mas é silenciosa
por natureza”, recomenda.

Monica, que atualmente é uma das coordenadoras de um
grupo de interesse em fisioterapia na FFN, está realizando uma
pesquisa que envolve cinco países (Brasil, Austrália, Irlanda,
Holanda e Noruega) sobre práticas clínicas dos fisioterapeutas

As quedas ainda são pouco valorizadas

e relatadas por idosos e seus 

familiares, a não ser quando 

provocam lesões significativas […]

“
”
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durante a fase hospitalar e as diferenças, se existem, entre os
países no que diz respeito às recomendações para mobilização.
A fisioterapeuta destacou alguns pontos importantes para o
processo de reabilitação desse grupo de pacientes. “A atuação
da fisioterapia é fundamental, tanto na fase aguda (hospitalar)
quanto na reabilitação imediata e tardia. Internacionalmente,
reconhece-se também o papel do ortogeriatra e de serviços es-
pecíficos de ortogeriatria para a adequada recuperação clínica
e funcional desses idosos que estão sujeitos a complicações
nesse período, tais como maior mortalidade, quadros de deli -
rium, úlceras por pressão, trombose venosa profunda, quedas,
entre outras.” Para determinar a melhor linha de ação, a espe-
cialista recomendou algumas diretrizes (ver quadro abaixo).

papel da suplementação 
O presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN)
Durval Ribas Filho destaca alguns aspectos nutricionais im-
portantes para o idoso prevenir doenças crônico-degenerativas
e garantir melhor qualidade de vida. “A população idosa tende
a ter maiores riscos nutricionais. Pacientes geriátricos certa-
mente necessitam de aporte nutricional específico, tanto no
que tange aos macro quanto aos micronutrientes. Em função
de a taxa metabólica ser diferente nesses pacientes, reco -
menda-se que o aporte calórico seja baseado na equação de
Harris Benedict específica para a idade e o sexo. Os micronu-
trientes de alto risco de carência são: ácido fólico, vitaminas
(B12, C, D e E), selênio, potássio, cálcio, ferro, zinco e outros
de médio e pequeno risco que devem também ser monitorados

(carotenoides, vitamina K; tiamina, riboflavina e vitamina B6;
magnésio, cobre, crômio e iodo)”, diz.

A nutricionista Natália Colombo, mestre em ciências pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP), destaca que o envelhecimento é acompanhado por
uma significativa redução de densidade óssea, massa muscular
e força muscular. “A perda gradual da força muscular resulta
em prejuízo funcional, na necessidade de assistência no de-
sempenho das atividades diárias e em aumento do risco de
quedas e fraturas. A deficiência de vitamina D está diretamente
associada à fraqueza muscular e é bastante comum em idosos.
Esses pacientes são mais propensos a desenvolver deficiência
de vitamina D por causa de vários fatores de risco: diminuição
da ingestão alimentar, diminuição da exposição à luz solar, es-
pessura da pele reduzida e absorção intestinal pre judicada. A
fraqueza muscular causada pela deficiência de vitamina D
pode ser caracterizada por uma sensação de peso nas pernas,
que se cansam facilmente, e pela dificuldade de subir escadas
e levantar de uma cadeira. A deficiência é reversível com a su-
plementação da vitamina. Além da fraqueza muscular, a osteo-
porose pode ser controlada através de adequadas doses de vi-
tamina D e cálcio”, explica. 

Quedas e fraturas na visão do ortopedista
Segundo Alexandre Kokron, doutor em ortopedia e traumatolo-
gia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP) e médico voluntário do Serviço de Geriatria do Hos-
pital das Clínicas da FMUSP, as quedas mais comuns em idosos

Recomendações inteRnacionais 

Quando ocorre a queda, as diretrizes recomendadas pela National
Clinical Guideline Centre (2011), pela Scottish Intercollegiate Guide-
lines Network (2009), pela British Orthopedic Association and
British Geriatrics Society (2007) e pelo Australian and New Zealand
Hip Fracture Registry Steering Group (2013) para a fase aguda de-
terminam que a mobilização precoce seja iniciada 24 horas depois
da intervenção cirúrgica, a menos que isso seja clínica ou cirurgica-
mente contraindicado. É sabido que a mobilização precoce me -
lhora a recuperação funcional dos idosos e diminui o tempo de in-
ternação. Nessa fase, todos os idosos devem ser avaliados por um
fisioterapeuta e receber atendimento ao menos uma vez ao dia, in-
clusive nos fins de semana, para posicionamento, prevenção de
complicações respiratórias e mobilização, exercícios de fortale -
cimento muscular e treino funcional do equilíbrio e da marcha.

Ainda durante a internação, o paciente deve ser avaliado
quanto ao seu risco de quedas, receber orientações para trocas
posturais, posicionamento, prevenção de quedas e uso de dispo -
sitivos de auxílio a marcha, além de ser encaminhado para reabi -
litação. Na fase imediata pós-cirurgia por fratura de quadril (até 6
meses), o idoso deve ser submetido a reabilitação para melhora
da força muscular, da resistência muscular a fadiga e especial-
mente para melhora do equilíbrio corporal. Sem a intervenção
ade quada, esse idoso terá certamente um maior risco de queda.
É importante também que ele seja acompanhado e receba ava -
liação e intervenção apropriada para proteção óssea, em decor-
rência da fragilidade óssea por osteoporose. Nessa fase, é inclusive
recomendada uma intensificação na reabilitação. Se o idoso não
receber o tratamento adequado até seis meses após a fratura, ele
passa para a fase de reabilitação tardia. Nesse caso, alguns estu-
dos apontam que mesmo após esse período os idosos deveriam
ser submetidos a reabilitação.
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são as denominadas de baixa energia, isto é, sem grande energia
cinética, como uma queda no solo em casa ou de baixa altura.
“Entre estas, são frequentes as quedas à noite na ida ao banhei -
ro, sob iluminação insuficiente e eventualmente sob ação de
medicamentos sedativos usados para tratar insônia. Também
são comuns quedas por objetos no chão, tais como tapetes e
brinquedos de crianças. A frequência de atropelamentos de
idosos, traumas que são considerados de alta energia, tem au-
mentado. Muitas vezes o idoso não consegue atravessar a faixa
de pedestres no tempo determinado pelas autoridades respon-
sáveis pelo tráfego, o que facilita essas ocorrências”, comenta.

Kokron afirma que, embora os idosos possam sofrer fratu -
ras semelhantes às dos adultos jovens, as fraturas mais comuns
nesse grupo são as denominadas osteoporóticas. “Tais fraturas
geralmente ocorrem por uma combinação de trauma com osso
menos resistente devido à osteoporose, comum em idosos es-
pecialmente do sexo feminino. As fraturas osteoporóticas mais
comuns são as vertebrais, nas quais ocorre um encunhamento
(achatamento) do corpo vertebral, mais comumente na região
lombar. Também são comuns as fraturas da extremidade supe-
rior do úmero (ombro) e da porção inferior do rádio (punho).
Mas as fraturas mais devastadoras são as fraturas da extremi-
dade superior do fêmur, que são associadas com importante
taxa de mortalidade nos primeiros meses e de perda funcional
definitiva, inclusive da independência para andar e realizar as
atividades básicas diárias”, explica.

Em relação ao tratamento, Kokron lembra que as fraturas
vertebrais por osteoporose raramente necessitam de procedi-
mentos invasivos, assim como aquelas sem desvio dos mem-
bros superiores. De acordo com o ortopedista, nessas situações,
realiza-se a melhor imobilização possível até a consolidação
óssea, que normalmente ocorre apesar da osteoporose. “Após
a fase inflamatória, a principal causa de dor numa fratura é o
movimento, mesmo pequeno, entre um fragmento e outro. As
imobilizações gessadas para essas fraturas foram em grande
parte substituídas por órteses pré-fabricadas ou feitas sob me-
dida, com custo extra ao paciente. Já nas fraturas com desvio
dos membros superiores e boa parte das fraturas dos membros
inferiores, o tratamento mais utilizado é o cirúrgico, com uti-
lização de material metálico de osteossíntese (parafusos, pla-
cas, hastes) ou próteses, pois permitem manter o osso fraturado
em boa posição preservando a funcionalidade.” 

Na opinião de Kokron, os principais objetivos desses trata-
mentos são diminuir a mortalidade e a incapacidade causadas
por fraturas nos idosos, especialmente as fraturas da extremi-
dade superior do fêmur, e conseguir boa fixação mecânica em
osso osteoporótico. Segundo ele, as últimas gerações de mate-

rial de osteossíntese permitem uma estabilidade previamente
difícil de se obter em osso porótico, permitindo manter o ali -
nha mento obtido com mobilização da articulação.

“As quedas não causam somente fraturas, mas podem
causar outras lesões ortopédicas e não ortopédicas. De interes -
se especial são as rupturas tendinosas no ombro (rupturas
traumáticas do manguito rotador). Nessa situação, o idoso
sente dor e incapacidade persistente, apesar de radiografias
normais. A suspeita clínica é confirmada pela ultrassonografia
ou pela ressonância magnética, que frequentemente não são
solicitadas no pronto-socorro, por não ser situação de urgência.
O tratamento pode ser cirúrgico com sutura dos tendões lesa-
dos em um período de tempo inferior a 15 dias. Lesões crôni-
cas do manguito devem ser diferenciadas das lesões agudas ou
das lesões crônicas agudizadas”, diz o ortopedista.

Finalizando, Kokron lembra que a recuperação do idoso é
mais lenta que a do adulto jovem e bem mais lenta que a da
crian ça e do adolescente. Ele ressalta ainda que é mais comum
a perda funcional de intensidade maior ou menor no idoso que
no adulto jovem e que nas fraturas femorais frequentemente há
um significativo índice de mortalidade nos primeiros meses e
perda da capacidade de deambular, podendo haver necessidade
de auxílio externo ou de cadeiras de rodas pelo resto da vida.

iniciativas de apoio ao idoso  

O projeto “Casa segura, uma arquitetura para a maturi-
dade” foi exposto pela primeira vez no Congresso ORTRA,
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, em
1999. Casa segura é um novo conceito, que visa oferecer
aos idosos uma ambientação adequada, segura e con-
fortável. A arquiteta Cybele Barros, autora do projeto, 
desenvolve pesquisas relacionadas a independência, aces -
sibilidade, integração, conforto, segurança e mobilidade
de pessoas no interior de suas residências. Mais infor-
mações podem ser obtidas no site casasegura.arq.br ou no
portalsbot.org.br.

Outra importante iniciativa foi a elaboração de um ma -
nual de prevenção de quedas da pessoa idosa pelo Instituto
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
(Iamspe). O manual traz informações gerais sobre a queda
(definição, frequência e consequências), aborda fatores de
risco e interessantes ilustrações, com demonstrações de
situações perigosas para o idoso. Em breve, o Iamspe vai
iniciar a divulgação da versão atualizada desse manual
(www.iamspe.sp.gov.br). 
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onCoLogia

Otratamento do câncer avançado tem se baseado pre-
dominantemente em quimioterapia ou em cenários
específicos a hormonioteapia. O uso de imunotera -
pia é uma estratégia que, apesar de ser estudada há

anos, teve até o momento pouca incorporação na prática clínica.
A base fundamental para a imunoterapia é a manipulação

do sistema imune do paciente para que ele consiga combater
a neoplasia. Há diversas descrições de fenômenos que suge-
riam que a imunidade do paciente poderia interferir na
evolução de neoplasias. Talvez o tumor mais emblemático
nesse cenário seja o melanoma. Em pacientes que apresentam
“regressão espontânea” de lesões, podem-se identificar em
biópsias infiltração linfocitária e aumento de citocinas. Pa-
cientes acometidos por doenças autoimunes, ou com fenôme -
nos autoimunes sem caracterizar doença (como au to anti -
corpos), têm em diversas séries melhor evolução que aqueles
sem esse acometimento. Em contrapartida, pacientes imunos-
suprimidos cronicamente têm um pior prognóstico.

Ainda que o princípio seja bastante objetivo, a manipu-
lação do sistema imune é algo complexo devido ao grande
número de variáveis. Há exemplos do uso de vacinas, cuja apli-
cação levou ao desenvolvimento de tolerância imune, em vez

de resposta, o que causou pior evolução dos pacientes. O uso
de citocinas, como interferon e interleucina-2, tem beneficiado
um pequeno grupo de pacientes. Apesar do aumento de sobre-
vida no tratamento adjuvante do melanoma com interferon e
do potencial de cura de câncer de rim e melanoma metastáticos
com interleucina-2, sua aplicabilidade tem sido limitada fun-
damentalmente por uma elevada toxicidade e pela restrição do
benefício a um pequeno grupo de pacientes. Esse grupo, en-
tretanto, usufrui de períodos prolongados (mais de 10 anos)
de sobrevida sem sinais de doença metastática.

O tratamento de pacientes idosos com câncer avançado é
outro desafio recorrente na prática da oncologia. Com uma
maior sensibilidade aos tratamentos sistêmicos e maior poten-
cial de complicações, é comum a identificação de pacientes de
idade avançada que não recebem os mesmos tratamentos que
os mais jovens, mesmo no cenário curativo. Essa limitação nos
tratamentos já é motivo de estudos para tratamentos específi-
cos na população de pacientes idosos.

O uso de agentes imunoterápicos em idosos era impra -
ticável até recentemente. As estratégias de baixa toxicidade,
como vacinas, nunca se mostraram eficazes, e o uso de citoci-
nas sempre foi demasiadamente tóxico. No tratamento adju-
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Imunoterapia no paciente idoso

- Ainda que o princípio seja bastante objetivo, a manipulação do sistema imune é algo complexo devido ao
grande número de variáveis.

- Em 2010, a história da imunoterapia em câncer começa a se modificar com a publicação dos dados do ipili-
mumabe, um anticorpo contra CTLA4, proteína presente na superfície do linfócito-T.

- A expectativa é que os pacientes idosos tenham o mesmo benefício e segurança para execução do tratamento
que os pacientes mais jovens.

Take home message 
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vante de melanoma, o uso de interferon leva a febre, náusea,
perda ponderal, alterações hematológicas e hepáticas, além de
importante fadiga. Com doses bastante superiores aos trata-
mentos de hepatite, a ponto de demandar redução de doses
em até 50% dos pacientes e interrupções em 40%, não se con-
sidera o uso dessa droga no paciente com mais de 60 anos. Da
mesma forma, a interleucina-2, que no curso do tratamento
leva a hipotensão, congestão pulmonar e alterações hepáticas
e renais importantes, é inviável no paciente idoso. Dessa forma,
essa população tem sido há anos privada do potencial curativo
que esses tratamentos podem oferecer.

Em 2010, a história da imunoterapia em câncer começa a se
modificar. Foi apresentado o primeiro estudo randomizado em
melanoma metastático que demonstrou aumento de sobrevida.
A droga que proporcionou esse ganho foi um anticorpo 
monoclonal chamado ipilimumabe. Esse anticorpo tem como 
alvo uma proteína de superfície do linfócito-T chamada 
CTLA-4 (Cytotoxic T Lymphocyte Antigen-4), responsável pela
inativação deste. Esse mecanismo de inativação é um mecan-
ismo de controle homeostático de prevenção de autoimunidade.
Com o bloqueio do CTLA4, a ativação do linfócito é restaurada
e a resposta imune incrementada. A consequência clínica desse
resultado foi uma redução no risco de morte de 34% benefi-
ciando os pacientes que receberam ipilimumabe, em compara-
ção com a vacina gp100. Um terceiro grupo, que combinava o
anticorpo com a vacina, não teve diferença de sobrevida em re-
lação ao ipilimumabe isolado. Mais interessante que a redução
do risco de morte ou o incremento de quatro meses na sobrevida

mediana foi a constatação de que, ao fim de três anos, cerca de
20% dos pacientes permaneciam vivos e que, a partir desse
período, a curva de mortalidade se estabilizou. Em uma análise
combinada de diversos programas de acesso expandido e pro-
tocolos de pesquisa com mais de 4,8 mil pacientes, também se
constatou taxa similar de sobrevida aos três anos do tratamento:
21%. Nesta série ainda, o platô da sobrevida se manteve na
mesma marca por até dez anos de seguimento. 

Ao contrário do que ocorria com a interleucina-2, em que
somente os pacientes com resposta completa eram beneficia-
dos com a sobrevida prolongada, o ipilimumabe proporcionou
o mesmo benefício para pacientes que tiveram respostas par-
ciais ou ainda simples estabilizações da doença. O conceito de
sobrevida prolongada com doença vigente era algo até então
inédito no tratamento do melanoma metastático.

O perfil de toxicidade foi algo também inovador. Com a in-
terferência no mecanismo de um dos controles de autoimu-
nidade, não surpreende que os eventos adversos do ipilimuma -
be mimetizassem doenças autoimunes. Assim, são observados
quadros de diarreia com ou sem colite, dermatites, prurido,
hipotireoidismo, hipoptuitarismo com ou sem hipofisite, alte -
rações hepáticas, vitiligo e, mais raramente, alterações neuroló -
gicas periféricas. O substrato anatomopatológico desses qua -
dros invariavelmente conta com a infiltração por linfócitos ati-
vados. Com o desenvolvimento de diretrizes objetivas para o
tratamento dessas complicações, o tratamento com ipilimuma -
be tornou-se seguro e, por se tratar de infusões ambulatoriais,
acessível, independentemente da estrutura hospitalar. 

Figura 1 Paciente com 81 anos de idade com melanoma metastático acometendo a pele, após tratamento

com quimioterapia. Antes (a) e depois (b) de receber ipilimumabe.

a B
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O estudo que levou à aprovação do ipilimumabe incluiu
676 pacientes, 196 dos quais tinham mais de 65 anos. Não
havia idade limite para inclusão, desde que o paciente tivesse
condição clínica suficiente para ser tratado. Não houve uma
análise específica da toxicidade segundo a idade, porém esta
foi um parâmetro de estratificação para uma análise pré-plane-
jada de subgrupo. Nessa análise, o benefício do uso de ipili-
mumabe foi observado independentemente da idade.

Com um longo período de desenvolvimento, pode-se carac -
terizar bem o perfil de toxicidade, o que facilita muito o
cuidado do idoso que recebe o referido tratamento. No estudo
de aprovação, na dose de 3 mg/kg, o ipilimumabe levou a even-
tos adversos dermatológicos, com o predomínio de rash e
prurido, em 44% dos pacientes. Destes, menos de 2% foram
considerados graves. Quadros gastrointestinais, diarreia com
ou sem colite, ocorreram em 29% dos pacientes, com 8% con-
siderados graves. A toxicidade endócrina ocorreu em 8% e os
casos são contornados com reposição hormonal.

Assim, a expectativa é que pacientes idosos tenham não só
o mesmo benefício do tratamento com ipilimumabe que os pa-
cientes mais jovens como também segurança para a sua exe-
cução. Uma série italiana descreveu especificamente o uso
dessa terapia em idosos e verificou que há um perfil de toxici-
dade seguro e benefício comparável ao da população geral.

Mais recentemente, começa a surgir uma nova geração de
agentes imunoterápicos, da mesma classe terapêutica que o 
ipilimumabe: os inibidores de PD1 e os inibidores de PD-L1.

Da mesma forma que o CTLA4, o PD1 (Programmed Death-
1) é uma proteína de superfície dos linfócitos, também en-
volvida no controle da resposta imune, levando à inativação
linfocitária quando ocorre a interação desta com os seus li -
gantes: PD-L1 e PD-L2. Os ligantes do PD1 estão presentes nas
células apresentadoras de antígeno e, de forma similar aos li -
gantes do CTLA4, podem “resfriar a ativação do linfócito”. En-
tretanto, estes também estão presentes em diversas células do
organismo e servem como um sinal de reconhecimento

daquela estrutura como “própria” do organismo e, portanto, a
ser poupada pelo sistema imune.

Nas tentativas de evasão ao sistema imune, diversas neo-
plasias expressam ligantes do PD1. Esse fenômeno leva a uma
exaustão dos linfócitos que infiltram o tumor e deveriam estar
desempenhando uma atividade local de controle. O bloqueio
da interação PD1/PD-L1 ou PD1/PD-L2 leva a uma restauração
da atividade linfocitária e combate a neoplasia. Com a reati-
vação dos linfócitos que infiltram o tumor, acredita-se que esse
mecanismo possa ter mais especificidade que o bloqueio do
CTLA4. Não é ainda claro se a melhor estratégia desse bloqueio
está no uso de um anticorpo anti-PD1 ou anti-PD-L1. Ainda
que de qualquer uma das formas a interação seja bloqueada,
cada uma delas interage com outros ligantes distintos, o que
tem impacto no perfil de toxicidade e, potencialmente, na eficá-
cia. Atualmente, o desenvolvimento dos anticorpos anti-PD1
está mais avançado.

Pembrolizumabe e nivolumabe são os primeiros anticorpos
anti-PD1 em estudos clínicos. As primeiras neoplasias em que
ambos estão sendo estudados são melanoma, câncer de rim,
pulmão e ovário. O pembrolizumabe recentemente foi aprova -
do pelo Food and Drug Administration (FDA) para uso em
melanoma, em pacientes que receberam ipilimumabe e tive -
ram progressão com essa terapia. Não há nenhuma comparação
entre ambos, e os estudos que os comparam com ipi limumabe
ainda estão em andamento.

A taxa de resposta de pembrolizumabe em pacientes pre-
viamente tratados com ipilimumabe foi de 26% em um estudo
que comparou duas doses diferentes. No seguimento do es-
tudo fase 1 com extensão, mais de 60% dos pacientes estavam
vivos com 18 meses de seguimento. Os dados preliminares de
nivolumabe em melanoma são similares, com 48% de pa-
cientes vivos ao fim de dois anos de seguimento, também em
um estudo de fase 1 com extensão. Ainda que os dados mais
maduros estejam por ser reportados, a impressão é que essas
drogas devem superar a eficácia do ipilimumabe. Mais inte -

Figura 2 Após um ano, a paciente, aos 82 anos, tem progressão no mediastino. Lesão antes (a) e depois (b) de

ser tratada novamente com ipilimumabe.
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ressante é que, em uma comparação entre estudos, o perfil de
toxicidade dessas drogas, ainda que similar, seja menos grave
que com o uso do anti-CTLA4.

Dados preliminares de nivolumabe também têm revelado
importante atividade em câncer de rim e câncer de pulmão,
com benefício duradouro, nos mesmos moldes do que tem
sido visto em melanoma.

Ainda que idosos sejam frequentemente acometidos por
câncer, é bastante frequente a exclusão dessa população dos es-

tudos clínicos. Não é raro os médicos lhes oferecerem menor in-
tensidade de tratamento. Ainda que o risco de complicações
graves seja de fato maior, em diversos cenários esses pacientes
foram privados de importantes benefícios devido a intensidade
e toxicidade das terapias. A imunoterapia, que inicialmente
tinha um perfil de elevada toxicidade, dá início agora a uma
nova fase em que a eficácia aumenta, com menos complicações.
Assim, o ganho que os pacientes em geral terão com essas novas
estratégias não deverá ser negado a ninguém por causa da idade.
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pneumologIa

Introdução

Adoença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é
uma doença primariamente respiratória, sabida-
mente evitável. Atualmente, com a evolução do
conhe ci mento, seu tratamento é mais efetivo, con -

seguindo contribuir para o alívio dos sintomas e a melhora da
qualidade de vida dos pacientes.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a incidên-
cia de DPOC vem aumentando e estima-se que, em 2030, será a
terceira causa de óbito no mundo. Em 2005, o estudo Platino, que
avaliou a prevalência de DPOC por meio de aplicação de ques-
tionário e espirometria em cinco grandes capitais da América
Latina, mostrou que, em São Paulo, 25% das pessoas acima de
60 anos são portadoras de DPOC. A maioria dos pacientes avalia -
dos não havia sido previamente diagnosticada como portadora
de DPOC, o que levou à conclusão de que esta permanece uma
doença subdiagnosticada e, consequentemente, subtratada.

Definição e diagnóstico

De acordo com a Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease (GOLD 2014), uma organização que reúne especialistas

na área, a DPOC é definida como uma doença frequente, carac-
terizada por limitação persistente do fluxo aéreo, habitualmente
progressiva e associada a resposta inflamatória crônica dos pul-
mões e das vias aéreas a gases ou partículas nocivas. 

Os sintomas respiratórios da DPOC são dispneia, tosse e
expectoração crônicas. É importante lembrar que a possibili-
dade de ocorrerem exacerbações, concomitância frequente de
outras patologias e alguns efeitos extrapulmonares signifi-
cantes também faz parte do quadro clínico e contribui para a
gravidade de cada caso.

As principais causas do desenvolvimento de DPOC estão
relacionadas a fatores agressores dos pulmões, com os quais
entramos em contato por via inalatória. O cigarro é o principal
envolvido no mundo todo, além da poluição ambiental e, em
muitos países da América Latina, a exposição à fumaça da
queima de lenha em locais mal ventilados pode levar à
evolução de DPOC.

Desse modo, o diagnóstico clínico de DPOC deve ser consi -
de rado para todos os pacientes que apresentarem dispneia, tosse
ou expectoração crônica e história de exposição a fatores de risco. 

Para avaliação funcional da limitação ao fluxo aéreo, esses

Ricardo Borges magaldi
Doutor em pneumologia pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Contato magaldi@einstein.br

- Avaliação clínica de DPOC: quantificar os sintomas, medir o grau de limitação ao fluxo aéreo, avaliar o risco
de exacerbações e identificar comorbidades.

- A espirometria é um exame fundamental na avaliação de pacientes com sintomas respiratórios.

- Todos os pacientes fumantes devem ser encorajados a parar de fumar, em qualquer fase de evolução da doença.

- Os tratamentos disponíveis atualmente são efetivos e devem ser oferecidos aos pacientes com DPOC.

Take home message 

3

Avaliação clínica e tratamento
do paciente com DPOC
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pacientes devem ser submetidos ao exame de espirometria.
Nesse exame, obtido com esforço expiratório máximo antes e
após o uso de medicação broncodilatadora inalatória, são medi-
dos o volume total de ar expirado após uma inspiração máxima
e os fluxos expiratórios. O volume máximo de ar expirado de
forma forçada é denominado Capacidade Vital Forçada (CVF) e
o volume de ar esvaziado dos pulmões no primeiro segundo da
expiração denomina-se Volume Expirado Forçado no Primeiro
Segundo (VEF1). Todas as medidas obtidas são comparadas com
os resultados preditos para o paciente, por meio de equações que
levam em conta idade, altura, raça e sexo. Quando é encontrada
uma relação VEF1/CVF após o uso de broncodilatador < 70%
do predito, ou seja, mostrando padrão de obstrução de fluxo das
vias aéreas, é confirmada a presença de limitação persistente ao
fluxo aéreo (Figura 1). Vale lembrar que esse valor fixo da relação
VEF1/CVF pode levar a excesso de diagnóstico em pacientes
mais velhos, uma vez que o processo normal de envelhecimento
reduz os fluxos pulmonares.

O diagnóstico de DPOC é confirmado quando o paciente
sintomático, com história de exposição a fatores de risco, apre -
senta também limitação ao fluxo aéreo, observando-se que co-
morbidades comumente presentes podem ter sintomas se me -
lhantes, como insuficiência cardíaca. 

Fisiopatologia
A exposição à fumaça do cigarro e a outros agentes nocivos
desencadeia a resposta inflamatória sobre as vias aéreas, o
tecido pulmonar e vasos pulmonares, com participação signi-
ficativa de linfócitos CD8, neutrófilos e macrófagos. A ativa -
ção da resposta inflamatória inclui a liberação de fatores
quimiotáticos, atraindo células inflamatórias da circulação;
citoquinas pró-inflamatórias, amplificando o processo infla-
matório; e fatores de crescimento, induzindo alterações es -
truturais, como o fator de crescimento de fibroblastos, que co -

la bora para a evolução de fibrose de pequenas vias aéreas.
Além disso, existe a ação do estresse oxidativo, aumento da
produção de proteases e redução do sistema de defesa das an-
tiproteases, provocando ruptura dos septos alveolares, bronco-
constrição e hipersecreção de muco. Ao mesmo tempo ocorre
ativação de vias colinérgicas, colaborando para a broncocons -
trição e a hipersecreção das vias aéreas.

As consequências patológicas desse processo inflamatório
crônico são destruição dos septos alveolares, formando cistos e
bolhas; perda da ligação entre alvéolos e vias aéreas, levando à
perda da tração radial sobre as pequenas vias aéreas, mecanismo
importante para abertura das pequenas vias aéreas durante a
ins piração; hipertrofia da musculatura lisa dos brônquios; meta-
plasia das células caliciais; oclusão das vias aéreas em razão da
hipersecreção de muco espesso; fibrose de pequenas vias aéreas;
comprometimento do recolhimento elástico do pulmão devido
à destruição das fibras elásticas. Essas alterações anatomopa-
tológicas estão relacionadas ao desenvolvimento de enfisema
pulmonar e bronquiolite obstrutiva crônica.

A consequência clínica é o desenvolvimento de sintomas
respiratórios, com dispneia, limitação ao exercício, tosse seca
ou produtiva, sibilos e, com a progressão da doença, a possi-
bilidade de evolução para insuficiência respiratória.

avaliação clínica
Durante a avaliação clínica dos pacientes com DPOC, é impor-
tante quantificar os sintomas, medir o grau de limitação ao fluxo
aéreo, avaliar o risco de exacerbações e identificar comorbidades.

A dispneia é um sintoma relacionado significativamente à
incapacitação, e seu impacto nas atividades de vida diária é um
fator associado à ansiedade desses pacientes. Para a avaliação
da intensidade da dispneia, pode ser utilizada uma escala, como
a Modified Medical Research Council Questionnare (mMRC),
com graduação de 0 (sem dispneia) a 4 pontos (incapacitação
para sair de casa ou se vestir). Em uma visão atual, compreen-
dendo a multiplicidade de sintomas que envolvem o paciente
com DPOC, o prejuízo sobre o estado de saúde geral pode ser
avaliado por meio de um instrumento como o COPD Assess-
ment Test (CAT), composto de oito questões simples e gradua -
das, envolvendo presença de tosse, expectoração e desconforto
torácico, intensidade da dispneia, limitações para atividade em
casa, autoconfiança, impacto sobre o sono e disposição.

Em relação ao grau de limitação ao fluxo aéreo, o GOLD
sugere uma divisão de gravidade de acordo com a relação
VEF1/CVF < 70% do predito, após o uso de broncodilatador:

• GOLD 1: Leve – VEF1 ≥ 80% do predito
• GOLD 2: Moderada – 50% ≤ VEF1 < 80% do predito

Figura 1
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• GOLD 3: Grave – 30 ≤ VEF1 < 50% do predito
• GOLD 4: Muito Grave – VEF1 < 30% do predito

A avaliação do risco de exacerbações é importante porque
esses episódios, especialmente se associados à necessidade de
hospitalização, estão relacionados a pior prognóstico e maior
risco de morte. Um episódio de exacerbação é definido como
um evento agudo, caracterizado por acentuação dos sintomas
respiratórios que vai além das variações normais diárias e leva
à mudança da medicação habitual. Duas ou mais exacer-
bações/ano são consideradas exacerbações frequentes, e os
preditores para essa situação são história de eventos prévios
que necessitaram de tratamento, pacientes com pior função
pulmonar (GOLD 3 e 4) e história de hospitalização em razão
de exacerbação no ano precedente.

A coexistência frequente da DPOC com diversas patologias
pode ter impacto significante no prognóstico dos pacientes. As
comorbidades mais comuns são as doenças cardiovasculares,
como isquemia miocárdica, insuficiência cardíaca, fibrilação
atrial e hipertensão arterial. O câncer de pulmão, por também
compartilhar dos mesmos fatores de risco, é outro diagnóstico
comum. Osteoporose, ansiedade e depressão, infecções respi-

ratórias, síndrome metabólica, diabetes mellitus e distúrbios
do sono são outros diagnósticos encontrados com implicações
re levantes no dia a dia desses pacientes.

avaliação combinada em DpoC
Avaliando em conjunto os sintomas, o risco de exacerbações e
a limitação ao fluxo aéreo, pode-se obter uma melhor com-
preensão da complexidade dos pacientes com DPOC. Essa
abordagem é útil para orientar posteriormente o seu trata-
mento (Tabela 1).

Outra proposta de avaliação combinada foi publicada pelo
professor Bartolome Celli em 2004, como um sistema da gra -
duação multidimensional compreendendo os aspectos respi-
ratórios, perceptivos e sistêmicos da DPOC. Essa avaliação foi
denominada BODE Index (Tabela 2), sendo B para índice de
massa corpórea, O para obstrução das vias aéreas (medido pela
espirometria), D para dispneia (medida pela escala de dispneia
mMRC) e E para capacidade de exercício (medida pela distân-
cia caminhada em 6 minutos).

Quanto maior a pontuação do paciente no BODE Index,
maior a gravidade da doença e maior a repercussão desta sobre
seu estado de saúde, observando-se piora progressiva do
prognóstico de acordo com o aumento da pontuação.

Tabela 1 Adaptação da avaliação combinada proposta pelo GOLD

grupo Característica espirometria exacerbações/ano mmRC CaT

Baixo risco
Menos sintomas

Baixo risco
Mais sintomas

Alto risco
Menos sintomas

Alto risco
Mais sintomas

A

B

C

D

Estágios 1 e 2

Estágios 1 e 2

Estágios 3 e 4

Estágios 3 e 4

≤ 1

≤ 1

≥ 2

≥ 2

0-1

≥ 2

0-1

≥ 2

< 10

≥ 10

< 10

≥ 10

Tabela 2 Avaliação combinada BODE Index 

Variável analisada pontuação BoDe Index

VEF1 (% pred)

Distância 6 min (m)

Escala de dispneia mMRC

Índice de massa corpórea

0

≥ 65

≥ 350

0-1

> 21

1

50-64

250-349

2

≤ 21

2

36-49

150-249

3

3

≤ 35

≤ 149

4
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avaliações complementares
Na radiografia de tórax, podemos encontrar sinais de hiperin-
suflação, como hipertransparência pulmonar, retificação das
cúpulas diafragmáticas, aumento de volume do espaço
retroesternal (na visão de perfil). Esses sinais habitualmente
estão presentes em fases mais avançadas da doença.

Em geral, os exames radiológicos torácicos auxiliam na exclu -
são de diagnósticos diferenciais e na avaliação de complica ções,
como pneumonia, pneumotórax, derrame pleural, bron qui -
ectasias, alterações anatômicas da caixa torácica, cardiomegalia.

A tomografia computadorizada do tórax é útil quando se
tem dúvida do diagnóstico de DPOC, para melhor visualização
da extensão do enfisema pulmonar, para avaliação de nódulos
pulmonares e diagnóstico de câncer de pulmão e para progra-
mação de tratamento cirúrgico (Figura 2).

A oximetria de pulso deve ser realizada para avaliar a ne-
cessidade de oxigenioterapia contínua. A gasometria arterial
pode ser obtida nos pacientes com nível de oxigenação mais
baixo e habitualmente é realizada em situações de exacer-
bação, necessitando de tratamento hospitalar.

O eletrocardiograma e o ecocardiograma auxiliam na avali-
ação cardíaca, pensando no diagnóstico de comorbidades e
também na avaliação da possibilidade de presença de hiper -
tensão pulmonar e insuficiência cardíaca direita em pacientes
mais graves.

A deficiência de alfa-1 antitripsina é incomum e sua
dosagem é indicada em pacientes mais jovens, com enfisema
predominando nas regiões inferiores.

Tratamento
Os objetivos do tratamento são diminuir os sintomas, reduzir
a frequência e a gravidade das exacerbações, e melhorar o es-
tado de saúde e a capacidade de exercício. O tratamento ade-

quado permite ao paciente obter essas melhoras e, portanto, a
visão que prevalecia de que o tratamento trazia pouco benefí-
cio real para o paciente deve ser superada.

Cessação de tabagismo
Uma vez que a exposição à fumaça do cigarro é o principal
fator de risco para a evolução da doença, a cessação do taba -
gismo é a intervenção com maior capacidade de influenciar a
evolução da história natural da DPOC, e todos os pacientes
devem ser encorajados a parar de fumar, mesmo em fases mais
avançadas da doença. Deve-se debater sobre o tratamento com
o paciente, apresentando-lhe as várias opções de terapia que
auxiliam na cessação, como o aconselhamento durante as con-
sultas, terapias de suporte, opções de reposição de nicotina e
farmacoterapia com bupropiona ou vareniclina. É necessário
dar atenção também às recidivas, que são comuns e fazem
parte da doença crônica de dependência que é o tabagismo.
Esses episódios devem ser abordados como parte do processo
de tratamento da cessação, mantendo-se durante as consultas
um ambiente aberto para essas discussões. 

Imunização
A vacina anti-influenza e a vacina antipneumocócica devem
ser oferecidas a todos os pacientes com DPOC e parecem ser
mais efetivas nos pacientes mais idosos, mais graves ou com
doença cardíaca associada.

Broncodilatadores
Os broncodilatadores são fundamentais para o controle dos
sintomas dos pacientes, atuando sobre a musculatura lisa dos
brônquios, reduzindo seu tônus. Esse efeito beneficia o fluxo
expiratório, o que permite melhor esvaziamento pulmonar,
reduz a hiperinsuflação dinâmica e aumenta a capacidade de
exercício. Em razão do perfil de segurança e eficácia, a prefe -
rência é pela utilização dos medicamentos por via inalatória,
tanto na forma de spray quanto de pó seco, e a checagem
quanto à maneira correta de seu uso deve ser repetida com fre-
quência. Os pacientes mais graves, com redução do fluxo ins -
piratório por hiperinsuflação acentuada, podem se beneficiar
da utilização de medicamentos por nebulização.

A opção de iniciar o tratamento depende da disponibilidade
dos medicamentos, do custo do tratamento e da resposta indi-
vidual em termos do alívio dos sintomas e dos efeitos adversos.
As formulações de longa duração são as preferenciais, tanto para
os medicamentos beta-adrenérgicos (salmeterol, formoterol e in-
dacaterol) quanto para os anticolinérgicos (tiotrópio), e a com-
binação de broncodilatadores de diferentes classes pode melho-
rar a eficácia e reduzir o risco de efeitos adversos comparan-
do-se com o aumento da dose de um único broncodilatador.

Figura 2
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A teofilina tem sido usada há muitos anos, porém tem
efeito broncodilatador modesto, é menos efetiva e mais mal
tolerada que os broncodilatadores de longa duração. Os
preparados de teofilina de liberação lenta são recomendados
em pacientes com DPOC estáveis apenas na ausência da pos-
sibilidade de utilização dos outros broncodilatadores.

Corticosteroides inalatórios 
O uso regular de corticosteroides inalatórios melhora os sin-
tomas, a função pulmonar e a qualidade de vida, além de re-
duzir a frequência de exacerbações em pacientes com DPOC
que apresentam VEF < 60% do predito.

A combinação de corticosteroide inalatório com um beta-
agonista de longa duração é mais efetiva que cada um deles
separados em relação à melhora da função pulmonar, ao estado
de saúde e ao risco de exacerbações em pacientes com DPOC
moderada a grave. A associação de tiotrópio a esse esquema
terapêutico pode colaborar com melhor resposta terapêutica.

Deve-se estar atento ao maior risco de pneumonia em pa-
cientes que utilizam corticosteroide inalatório.

Corticosteroides orais
O uso de corticosteroides orais está indicado apenas durante
curtos períodos após exacerbações mais graves. Seu uso pro-
longado deve ser evitado em razão dos efeitos adversos, como
miopatia, fraqueza muscular e osteoporose.

Inibidor de fosfodiesterase-4
Medicamento recentemente adicionado às possibilidades te -
rapêuticas em DPOC, a principal ação desta classe de medica-
mentos é reduzir a resposta inflamatória por meio da inibição
da degradação do AMPc intracelular. O inibidor de fosfodi-
esterase-4 (roflumilast) deve ser utilizado em associação com
um broncodilatador de longa duração, em pacientes com exa -
cerbações frequentes. Seu efeito adverso mais comum é sobre
o tubo digestivo.

Antibioticoterapia prolongada
Os antibióticos macrolídeos possuem efeito imunomodulatório

e anti-inflamatório sobre as vias aéreas. Um estudo recente
mostrou que a adição de azitromicina 250 mg diariamente ao
tratamento usual em pacientes com exacerbações frequentes foi
eficaz em reduzir o número de exacerbações. Sua utilização
deve ser avaliada nessas situações clínicas, lembrando que exis -
tem o risco de colonização das vias aéreas por bactérias re-
sistentes aos macrolídeos, a possibilidade de toxicidade audi-
tiva e de prolongamento do intervalo QT.

Mucolíticos
O uso regular de mucolíticos é controverso. A acetilcisteína
possui efeitos antioxidantes e pode ter algum papel em pa-
cientes com exacerbações frequentes.

Reabilitação pulmonar
Os principais objetivos da reabilitação pulmonar são reduzir
os sintomas, melhorar a qualidade de vida e aumentar a ca-
pacidade física e emocional para realizar as atividades da vida
diária. O programa de reabilitação inclui treinamento físico,
educação em DPOC, suporte emocional e orientação nutri-
cional. Os pacientes devem ser estimulados a manter atividade
física, uma vez que os benefícios da reabilitação se perdem
com o tempo se não houver continuidade.

Oxigenioterapia
Pacientes com hipoxemia devem receber oxigenioterapia con-
tínua (> 15 horas/dia). O tratamento com oxigênio contínuo
reduz a mortalidade de pacientes com insuficiência respi-
ratória e deve ser prescrito para pacientes com PaO2 ≤ 55
mmHg ou SaO2 ≤ 88% confirmada duas vezes com intervalo
de três sema nas. Para pacientes com hipoxemia menos intensa
(PaO2 entre 56 e 59 mmHg ou SaO2 = 88%) mas com evidên-
cia de hipertensão pulmonar, edema periférico ou policitemia
(hematócrito > 55%), a oxigenioterapia contínua também
deve ser prescrita. 

Para esse tratamento são disponibilizados cilindros de oxi -
gênio, aparelhos concentradores de oxigênio e oxigenioterapia
líquida. Também existem atualmente vários modelos de oxi-
genioterapia portáteis, que devem ser utilizados tanto para

Tabela 3 Tratamento não farmacológico

grupo do paciente essencial espirometria Dependendo de guidelines locais

Cessação de
tabagismo

Cessação de
tabagismo

Reabilitação 
pulmonar

A

B, C e D

Atividade física

Atividade física

Vacina anti-influenza
Vacina antipneumocócica

Vacina anti-influenza
Vacina antipneumocócica
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atividades da vida diária do paciente quanto para atividades
físicas ou reabilitação.

Reunindo os tópicos de tratamento discutidos acima, as
tabelas seguintes trazem as propostas de abordagem terapêu-
tica sugeridas pelo GOLD 2014 para os pacientes estáveis com
DPOC, tanto para tratamento não farmacológico (Tabela 3)
como para tratamento farmacológico (Tabela 4).

Tratamentos cirúrgicos
Para pacientes com doença avançada, predomínio de enfisema

nos campos pulmonares superiores, baixa capacidade de exer -
cício após período de reabilitação e falência de tratamento
máximo para corrigir sintomas, a abordagem cirúrgica para
redução de volume pulmonar pode trazer benefício de sobre-
vida, com remoção das porções pulmonares superiores mais
comprometidas e melhora da hiperinsuflação, havendo ganho
em termos de mecânica respiratória. Os pacientes com en-
fisema pulmonar avançado podem também ser candidatos a
transplante pulmonar, com impacto positivo na qualidade de
vida e capacidade funcional.
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Tabela 4 Tratamento farmacológico

grupo de paciente Recomendação de primeira linha alternativa outros tratamentos possíveis

Ipratrópio s/n 
ou

β2 curta duração s/n

Tiotrópio 
ou

β2 longa duração

CE inal + β2 longa duração
ou

Tiotrópio

CE inal + β2 longa duração
e/ou

Tiotrópio

A

B

C

D

Tiotrópio 
ou

β2 longa duração
ou

Ipratrópio e β2 curta duração

Tiotrópio
e

β2 longa duração

Tiotrópio e β2 longa duração
ou

Tiotrópio e inibidor PDE4
ou

β2 longa duração e inibidor PDE4

CE inal + β2 longa duração e Tiotrópio 
ou

CE inal + β2 longa duração e 
inibidor PDE4 

ou

Tiotrópio e β2 longa duração 
ou

Tiotrópio e inibidor PDE4

Teofilina

Ipratrópio 
e/ou 

β2 curta duração
Teofilina

Ipratrópio 
e/ou

β2 curta duração
Teofilina

Carbocisteína
Ipratrópio 

e/ou

β2 curta duração
Teofilina
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em movimenTo  ::  ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

o fim dos óCUlos? 

Em termos de tecnologia para corri-

gir a visão, ainda não há nada que se

compare à invenção dos óculos. Mas

pesquisadores do miT media lab e

da Universidade de Berkeley estão

esperando que o seu mais recente

desenvolvimento ajude a mudar isso.

Eles conseguiram criar uma tecnologia de exibição que corrige automati-

camente defeitos de visão sem a necessidade de óculos ou lentes de con-

tato. Na verdade, o que ela faz é corrigir o olho humano colocando uma

espécie de lente de óculos sobre um visor, como de um telefone celular.

Uma das aplicações mais esperadas para essa tecnologia é para a exi -

bição do GPS. Com esse ajuste na tela, será possível ler as instruções do

seu dispositivo preso no para-brisa e olhar para o tráfego à distância sem

o constante tira e põe de óculos. Ou, como diz um dos cientistas, “a tec-

nologia basicamente coloca os óculos na tela em vez de em sua cabeça”.

vejam voCês!   

A comunicadora e fotógrafa Karla Vidal de-
senvolveu entre 2013 e 2014 uma série de
fotos chamada “Vejam vocês!”, em que re-
trata idosos circulando pelas ruas de cidades
europeias. 

“Nas ruas da Europa, idosos em plena
atividade encontram uma maneira particular
de se apropriar da cidade, ensinando que en-
velhecer não é sinônimo de se esconder. E
nos mostram que faz parte da beleza da pai -
sagem o modo como tomamos parte dela”,
diz ela em seu site.

Sobre seus fotografados, Karla afirma que
mesmo aqueles que precisavam de bengala
ou de cadeira de rodas mostravam que, ape-
sar das limitações, explorar o mundo ainda
era uma possibilidade. “A rua”, escreve ela, “é
a melhor passarela por onde desfila a expe -
riência da vida”.

O resultado é um registro da vitalidade e
a autonomia que também fazem parte da
vida dos idosos. Para a artista pernambucana,
“Vejam Vocês!” foi uma forma de apresentar,
de uma maneira lúdica, o cenário da vida na
terceira idade e propor uma nova forma de
se encarar o envelhecimento.

Para ver as fotos: karlavidal.com.br.

CaneCa formidável  

No primeiro semestre do ano, uma garota de 11
anos resolveu criar uma caneca que não apenas
fosse inquebrável, mas que também não permi-
tisse facilmente ao usuário derramar o líquido
nela colocado. Sua motivação era uma só: auxi -
liar o avô, que sofre do mal de Parkinson.

O projeto ficou conhecido no mundo todo quando a família da garota
resolveu pedir dinheiro por meio de financiamento coletivo. As pessoas
contribuíram, e a família, que pedia US$ 25 mil (R$ 56 mil), acabou re-
cebendo bem mais: US$ 62 mil (R$ 138 mil). Com o dinheiro, a proposta
da menina se transformou em uma empresa, a Imagiroo, única fabricante
da caneca Kangaroo. Recentemente, a empresa colocou à disposição dos
interessados um site em que é possível encomendar o produto. Para saber
mais: www.imagiroo.com.

Fonte: O Estado de S. Paulo
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De longe, o que mais chama
atenção na cadeira de roda
Whill é o design. Ela tem es-
tilo, é pequena e estreita e
ocupa pouquíssimo espaço.
Mas suas verdadeiras vanta-
gens estão na funcionalidade:
com tração nas quatro rodas,
ela enfrenta qualquer tipo de
terreno, sobe ladeiras, é de
fácil manejo e passa tranqui -
lamente em esquinas aper-

tadas. O assento também é móvel, permitindo um acesso
mais simples para o usuário.

Segundo Satoshi Sugi, fundador e CEO da Whill, a ideia
era fazer uma cadeira de rodas que fizesse o usuário se sen-
tir bem e confiante, ao mesmo tempo usando a tecnologia
para melhorar a experiência e suas capacidades.

Para saber mais: www.whill.us.

Cadeira de rodas Com esTilo 

ConTra Chaves Perdidas

O transtorno de não saber onde estão as chaves de casa ou a
carteira pode estar com os dias contados. O aparelho BiiSafe
Buddy, uma invenção finlandesa, tem um disco brilhante li -
gado ao que se parece com um chaveiro, que tem um ras-
treador Bluetooth. A tecnologia Bluetooth permite que ele seja
conectado ao seu celular – assim, mesmo que o idoso não se
lembre onde colocou as chaves, o celular pode encontrá-lo. 

Outra utilidade do BiiSafe Buddy é o botão de ajuda.
Uma vez apertado, uma mensagem de alerta predefinida é
enviada do celular para os familiares do círculo BiiSafe com
a exata localização do usuário. O aparelho pode ser
adquirido pela Amazon.

Para saber mais: http://biisafe.com.

nova edição do ProjeTo CUidador    

O Projeto Cuidador, desenvolvido pela equipe multiprofissional do Grupo iPC

saúde, terá uma nova edição dividida em dois módulos no início de outubro. A ini-

ciativa é voltada para cuidadores formais e informais que queiram se preparar me -

lhor para o cuidar. 

“O cuidador tem um papel fundamental no tratamento e no suporte diário con-

tínuo dos pacientes. É comum observar na experiência clínica que pessoas acom-

panhadas por um cuidador mais bem preparado e com uma atitude mais positiva

diante da doença costumam apresentar um curso clínico mais favorável”, diz Vera

Anita Bifulco, psicóloga e coordenadora do projeto.

Os módulos acontecerão nos dias 11 e 18 de outubro, na unidade Brooklin da

Clínica Sainte-Marie, e contará com palestras de profissionais de diversas especia -

lidades. Para mais informações: (11) 5525-6565.
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Oprofessor Yukio Morigu -
chi é uma unanimidade
quando o assunto é enve -
lhecimento no Brasil. Tra-

balhava como professor universitário
em Tóquio, no Japão, quando foi con-

vidado por Irmão José Otão, então reitor da PUC-RS, para criar a
primeira cadeira de geriatria nos países latino-americanos. Era
novembro de 1970, uma época em que ainda não se falava de en-
velhecimento por essas bandas – o Brasil, por exemplo, ainda era
um país incrivelmente jovem. Como consequência, as universi-
dades não ensinavam geriatria e gerontologia a seus alunos.

Visionário, o professor Moriguchi, como prefere ser chama -
do, sabia que o envelhecimento também chegaria por aqui e
viu um potencial imenso para o desenvolvimento científico.
Em março de 1971, criou a cadeira de geriatria da PUC-RS. “A
geriatria na América Latina não começou nem em Buenos

Aires nem em São Paulo. Começou aqui em Porto Alegre”,
conta, orgulhoso.

Moriguchi chegou ao Brasil sem saber falar português, mas
dominando francês, alemão e espanhol, além do inglês e do
japonês. Fez um curso de língua portuguesa para estrangeiros
com 36 horas de duração. A classe era formada por diplomatas,
missionários, padres e professores universitários. Foi com o por-
tuguês aprendido nesse curso que Moriguchi começou a lecionar.

Hoje com 88 anos, o professor continua na ativa, dando
aulas – é o professor titular de geriatria na PUC-RS – e parti -
cipando de congressos. Tem uma memória espantosa: sabe 
exatamente onde guarda seus materiais, em qual Post It anotou
a referência de determinada publicação, em que página do pe -
riódico está o anúncio do congresso de que pretende participar
no ano que vem, no Japão. A seguir, ele fala sobre o início da
geriatria e da gerontologia no Brasil e como está sendo viver
seu próprio envelhecimento.

36 aptare outubro/novembro 2014

diferença

PIONEIRISMO E EXCELÊNCIA

Onde tudo começou

Marcos importantes da história da geriatria
brasileira aconteceram no estado do Rio
Grande do Sul. Foi lá que foi criada, na década
de 1970, a primeira cadeira de geriatria numa

universidade latino-americana, a PUC-RS, por um geriatra
japonês trazido especialmente para a tarefa. Seu nome é
Yukio Moriguchi, que ainda hoje continua firme em sua mis-
são de estudar e ensinar o envelhecimento para alunos do
mundo todo, como professor titular de geriatria da PUC-RS.
O trabalho a que se dedica há mais de 40 anos lhe rendeu a
admiração declarada de profissionais da geriatria e da geron-
tologia, que se referem a ele com carinho e respeito. Muitos
têm histórias ora inusitadas, ora engraçadas para contar sobre
o professor. Das aulas, muitos ex-alunos dizem que levaram
lições que carregaram para a vida.

Esse movimento de interesse pelo envelhecimento ini-

ciado pelo professor Moriguchi teve inúmeros desenvolvi-
mentos. Um deles acaba de completar 20 anos: trata-se do
projeto Veranópolis (batizado com esse nome por causa da
cidade gaúcha onde é conduzido o estudo), iniciado e lide -
rado por ninguém menos que seu filho, o geriatra e profes-
sor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul Emílio Moriguchi. Em 1994, Moriguchi
filho deu o pontapé inicial a esse estudo longitudinal que
em julho completou duas décadas, com altíssima adesão
da população participante e que ainda hoje suscita o inte -
resse de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O projeto
Veranópolis é hoje uma das referências quando se fala de
estudos longitudinais sobre envelhecimento e um marco
na história da geriatria brasileira.

Confira a seguir um pouco mais sobre o projeto Vera -
nópolis e um perfil do professor que deu início a tudo isso.
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aptare – Por que trazer um professor do Japão para criar 

uma cadeira de geriatria se o Brasil não tinha idosos?

Moriguchi – Porque em 1970 os países do Primeiro Mundo já
começavam a ter problemas com seus idosos. A idade média
no Japão naquela época era de quase 80 anos, enquanto no
Brasil ainda era de 60. Mas o envelhecimento já estava come -
çando. Segundo a OMS, a expectativa de vida hoje no Brasil é
de 73 anos, enquanto no Japão é de 83 anos.   

Naquele momento já começava o interesse pelo tema en-
velhecimento, porque a SBGG já estava iniciando suas ativi-
dades, mas cientificamente ainda não havia base. A ciência
sempre começa na universidade. Eu sempre digo que nos
primeiros tempos do século XX ainda não existia pediatria.
Naquela época, era a medicina interna que fazia o tratamento
para crianças, mas os internistas diziam que as crianças eram
diferentes dos adultos – daí a criação de uma especialidade
para crianças. A maior parte foi contra, mas depois teve início
o ensinamento da pediatria na universidade.

A mesma coisa aconteceu com a geriatria. No fim do século
XX havia a ideia de que a medicina interna podia fazer o trata-
mento de idosos, mas os idosos são completamente diferentes
dos adultos. Eu sempre digo: criança não é miniatura de adulto
e idoso não é a continuação do adulto. Eles são diferentes, bio -
lógica e fisiologicamente. O ser humano tem três épocas dife -
rentes: criança, adulto e idoso. Por isso hoje a universidade
oferece pediatria, medicina interna e geriatria.

A PUC-RS é pioneira em geriatria. Em 1976, a primeira
residência em geriatria foi criada aqui. Em 1980, criei o pri -
meiro curso de especialização em geriatria. Em 1995, criei o
primeiro curso de mestrado/doutorado em geriatria. Hoje já
contabilizamos mais de 1,2 mil ex-alunos de pós-graduação jun-
tos, tanto do Brasil quanto do exterior. Já passaram por aqui
alunos de mais de 20 países: Uruguai, Paraguai, Argentina, Mé -
xico, países da África lusófona. Todos vieram estudar aqui.

aptare – e como foi criada a gerontologia nesse contexto?

Moriguchi – A gerontologia começou através da geriatria. O
idoso tem doença de Alzheimer, por exemplo. É uma doença
neurológica, mas a preocupação da família extrapola a medi -
cina. Há questões sociais, econômicas e psicológicas, por isso
são necessários outros profissionais.

Outro exemplo: o idoso tem osteoporose, sofre uma fratura
e não pode caminhar. Ele precisa ter um cuidador ou uma en-
fermeira, o que gera gastos, criando um problema econômico.
Os problemas dos idosos abrangem várias áreas: social, eco -
nômica, familiar, política. A esse conjunto se dá o nome de ge -
rontologia, que significa “ciência sobre o envelhecimento”. A
geriatria é a “medicina do envelhecimento”.

A finalidade da geriatria e da gerontologia é, idealmente, a
longevidade com saúde e qualidade de vida, com boas condi -
ções sociais, econômicas e familiares. É importante ter saúde
geriátrica e gerontológica. Hoje já vemos algumas melhoras no
Brasil: em 2002, ocupávamos o 110o lugar em média de idade,
segundo a OMS. Hoje estamos em 76o lugar. Acredito que
muito disso se deva à gerontologia, com base na geriatria.

aptare – Como envelhecer de maneira saudável?

Moriguchi – Nosso foco deve ser a geriatria preventiva. Por que
o Japão tem a idade média mais alta? Porque investe em geria -
tria preventiva. Devemos prevenir mais do que tratar. No
Japão, 25% da população tem mais de 65 anos. Os médi-
cos não podem esperar o paciente chegar com doença de
Alzheimer. Ele deve prevenir.

Todo mundo envelhece, mas existem dois tipos de
envelhe cimento: o envelhecimento normal, fisiológico; e o
envelhecimento anormal, patológico. Devemos procurar sem-
pre o en ve lhecimento normal, mas no Brasil o que acontece
é o envelhecimento patológico. Churrasco gera um envelhe -
cimento pato lógico. Ao contrário, se você evitar gordura ani-
mal, está procurando o envelhecimento fisiológico. Muito
açúcar e muito sal também provocam o envelhecimento pa-
tológico. Por causa da falta de conhecimento, a cultura do
Brasil ainda é do envelhecimento patológico. Todo mundo
usa carro, quase ninguém caminha. Os EUA, por exemplo,
têm a idade média mais baixa entre os países desenvolvidos
porque a população usa carro para tudo.

aptare – Muita gente fala que se envelhece melhor no Oriente. 

Moriguchi – Essa relação não existe e é um conceito totalmente
ignorante. Se compararmos China e Japão, por que a China tem
uma idade média tão baixa? Ou se comparamos a Coreia do
Sul e a do Norte? É a mesma língua, a mesma raça, a mesma
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Omunicípio gaúcho de Veranópolis, localizado a 170
quilômetros de Porto Alegre, é um velho conhecido
de quem estuda o envelhecimento. Essa cidade, com
pouco mais de 22 mil habitantes, a maioria descen-

dente de imigrantes italianos, tem o título de Terra da Longevi-
dade. E não é para menos: tem uma das expectativas de vida
mais altas do Brasil e é onde teve início o projeto “Veranópolis:
estudos da longevidade”, que neste ano completa duas décadas.

Tudo começou por acaso. Em 1994, um colega do geriatra
Emílio Moriguchi, filho do respeitado professor Yukio Mori -
guchi e atualmente professor da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lhe enviou uma
matéria publicada em maio de 1981 na revista Geográfica Uni-
versal sobre os celeiros de longevidade no mundo. O jornalista
fazia menção a uma cidade pequenina e pouco conhecida no
Sul brasileiro chamada Veranópolis.

Depois de algumas pesquisas, Moriguchi confirmou que
Veranópolis era, de fato, o município mais longevo do Brasil.
Em 1994, a expectativa de vida ao nascer no país era de 67,6
anos. No Rio Grande do Sul, esse número subia para 71,7. Em
Veranópolis, a expectativa de vida ao nascer atingia impressio-
nantes 77,7 anos – uma média de países desenvolvidos.

Mas o que será que havia em Veranópolis que permitia às pes-

Projeto Veranópolis: 20 anos

cultura, mas a idade média na Coreia do Sul é muito mais alta.
A diferença é a geriatria preventiva. A China não faz geria-

tria preventiva, ao contrário do Japão. Não é uma questão de
geografia, é falta de ciência de geriatria preventiva.

aptare – de onde veio seu interesse por geriatria?

Moriguchi – Quando me formei, em 1948, havia muita tuber-
culose. Mas aí a estreptomicina foi descoberta e os casos de tu-
berculose diminuíram. Era um fenômeno internacional e na -
quela época eu fazia especialização em aparelho respiratório,
exatamente por causa do alto índice de tuberculose.

Em 1953, fui fazer uma pós-graduação em Milão. Naquela
época, os sanatórios do Japão estavam cheios de pacientes, mas
na Itália eles já estavam vazios. Encontrei a mesma situação na
Alemanha. Perguntei aos meus colegas europeus o que os es-
pecialistas em tuberculose estavam fazendo, já que não havia

mais casos da doença. Eles me disseram que, com o advento
dos antibióticos, as doenças infecciosas desapareceriam. A
maioria estava mudando seu foco para doenças degenerativas.
Doenças degenerativas são estudadas pela geriatria. Foi assim
que me envolvi com essa área.

aptare – Como está sendo a sua própria experiência com o en-

velhecimento?

Moriguchi – Para mim, envelhecer é algo muito positivo. Aqui
no Brasil, um país ainda em desenvolvimento, é algo negativo.
Envelhecer é sinônimo de enfraquecer, de estar num nível
abaixo do de uma criança. Para mim é o oposto. Quanto mais
eu envelheço, mais eu tenho capacidade de perdoar, amar, rezar.
Quem envelhece é muito mais feliz. Tenho mais capacidade de
aceitar também. Quando eu era jovem, não conseguia aceitar
os erros dos outros, mas hoje consigo, porque todos erram. É
uma experiência de maturidade. Isso me deixa feliz.
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soas viver por mais tempo que o resto do país? Foi para responder
a essa pergunta que nasceu o projeto “Veranópolis: um estudo
longitudinal”, que neste ano completa 20 anos, sob a coordenação
dos geriatras e pesquisadores Moriguchi e Elisabete Michelon.

O início não foi fácil. Para conseguir que os idosos par-
ticipassem do estudo, Moriguchi teve de passar pelo prefeito,
pela Câmara dos Vereadores e pelo frei, que sugeriu que ele
comparecesse à missa de domingo para apresentar o projeto.
Segundo ele, a primeira imagem que teve do púlpito foram
os cabelos brancos dos fiéis. “Depois que expliquei o que
pretendia fazer, o frei disse: ‘Quem concordar, fique sentado.
Quem discordar, levante’. Graças a Deus ninguém se levan-
tou”, lembra. “Já depois da missa convidamos alguns idosos
para participar.”

O projeto começou com uma coorte de 203 idosos com
mais de 80 anos, num trabalho minucioso de campo e de
análises bioquímicas. A amostra final foi reduzida a 100 idosos
com média de 84,4 anos, sendo 66 mulheres e 34 homens, que
eram acompanhados o dia todo e mantinham um diário de
hábitos e atividades. Os métodos empregados foram história
clínica e inquérito alimentar; exame físico; eletrocardiograma
em repouso; coleta de sangue em jejum; coleta dos alimentos
(24 horas); coleta de urina (24 horas) e genotipagem ApoE.

Nem os obstáculos da primeira etapa do estudo foram su-
ficientes para conter o entusiasmo dos participantes. Idosos e
pesquisadores enfrentavam o frio cruel da serra gaúcha num
hospital ainda em construção, pois não havia outro lugar para
conduzir os exames. As amostras de alimentos coletadas ti -
nham de ser levadas diariamente a Porto Alegre para análise
– um trajeto que hoje leva cerca de três horas – pois não havia
estrutura na cidade para isso.

O projeto Veranópolis contribuiu com inúmeros achados
nestes 20 anos, mas talvez um dos mais significativos tenha
sido a importância dos hábitos saudáveis como forma de asse-
gurar a longevidade com saúde. Assim, atividade física, alimen-
tação com quantidades corretas de proteínas e gorduras, in-
gestão moderada de vinho tinto, ausência de tabagismo, inte-
gração na comunidade, trabalho, vida familiar e espiritualidade
têm um papel fundamental no envelhecimento saudável.

De seu início até o ano passado, o projeto Veranópolis ren-
deu 24 dissertações de mestrado, 8 teses de doutorado, 11
monografias, mais de 50 trabalhos apresentados em congres-
sos nacionais e internacionais e 18 artigos científicos publica-
dos – números que continuam subindo. Ele também teve ou -
tros desdobramentos. Entre eles se destacam um estudo de
coorte com adolescentes sobre fatores de risco cardiovascular,
iniciado em 1999 e ainda em andamento, que envolve 214 in-
divíduos; e um programa de acompanhamento longitudinal
intitulado “Projeto Veranópolis: prevenção e promoção de
saúde”, iniciado em 2007 e ainda em andamento, atualmente
com 750 participantes.

Em 2014, o projeto Veranópolis tem ainda mais o que
comemorar. “Primeiro, os 20 anos de projeto, porque são pou -
cos os estudos longitudinais que conseguem completar 20
anos ainda com fôlego. Segundo, o fato de que, a partir de
dezembro, o projeto Veranópolis vai fazer parte de um consór-
cio mundial de estudos longitudinais em envelhecimento”,
cele bra. “Isso nos dá uma responsabilidade muito grande e ao
mesmo tempo uma alegria enorme, por saber que o que esta-
mos fazendo aqui está sendo reconhecido pela sociedade cien-
tífica mundial como algo que está contribuindo para a longe -
vidade das pessoas”, finaliza Moriguchi.

aproximando o profissional clínico 
da geriatria e da gerontologia
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

Controle de peso via
reeduCação alimentar     

A Nestlé Health Science e a Sanofi lançaram
no mercado brasileiro a linha Optifast®, um
programa de reeducação alimentar e geren-
ciamento de peso que pode ser utilizado por
pacientes com sobrepeso ou obesos com dia -
betes associada.

A linha Optifast® traz soluções nutri-
cionais de alto teor proteico que devem ser
usadas sob a orientação de profissionais de
saúde e integradas ao cardápio dentro de
uma dieta que inclua outras opções equili-
bradas de alimentos. 

O programa conta com uma linha de
soluções nutricionais, com um substituto 
de refeição – o pó para preparo de bebida
sabor baunilha –, e outros produtos, co -
mo sopa de vegetais, omelete de queijo e
mousse sabor chocolate, que auxiliarão a
compor a dieta do paciente, com a recomen-
dação dos profissionais de saúde para o
gerenciamento do peso. Para ajudar a mon-
tar cardápios variados e facilitar a adesão ao
programa, a Nestlé desenvolveu no Brasil
uma série de receitas, que complementam
os pratos com outros alimentos.

material atualizado         

A 3M lançou recentemente a segunda edi -
ção do Manual para Prevenção de Lesões de
Pele: Recomendações Baseadas em Evidências.
A publicação consolida os temas abordados
na primeira edição e avança no trabalho do
cuidado com o paciente.�A nova edição, re-
visada e ampliada, traz as evidências mais
sólidas e recentes para embasar protocolos

e, principalmente, aperfeiçoar a prática clínica.�Entre as novidades
estão a ampliação do conteúdo em dermatites associadas à incon-
tinência para a prevenção de lesões de pele associa das à umidade
e a adição do capítulo “Prevenção de úlcera por pressão não clás-
sica – relacionada a dispositivo médico”.�As organizadoras do tra-
balho são as enfermeiras estoma terapeutas Eline Lima Borges�e
Rita de Cássia Domansky.

A Phonak acaba de lançar a plata -
forma Quest, sua nova linha de pro-
dutos para pessoas com dificuldades
auditivas. O principal destaque é o
Audéo Q, um dispositivo que possui
recurso específico para o tratamento

do zumbido. Dessa forma, pessoas que convivem com o zum -
bido contam com uma nova solução, capaz de atenuar o sintoma
bem como proporcionar ótima qualidade sonora e clara com-
preensão da fala.

Para as pessoas que possuem zumbido associado à perda au-
ditiva, o Audéo Q também oferece funções automáticas que me -
lhoram a percepção de fala em ambientes com ruído, como os
recursos Ultra Zoom, que permite à pessoa se concentrar na voz
que deseja ouvir, e Speech in Wind, que favorece a compreensão
da fala mesmo em ambientes com ruído de vento.

Fim do zumbido
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saúde dos ossos e do Coração       

O laboratório Nova Química lançou em setembro o Oste K2, um suplemento vitamínico-mineral que contém,
além dos benefícios do mineral cálcio e da vitamina D3, conhecidos por ajudar na manutenção da saúde
óssea, a vitamina K2-7, que ajuda a equilibrar a quantidade de cálcio no organismo. Essa vitamina pertence
ao grupo das vitaminas K com maior biodisponibilidade e circula por mais tempo no organismo. Por isso,
consegue ativar as proteínas dependentes da vitamina K, como a osteocalcina, que maximiza a absorção e a
fixação do cálcio pelos ossos, e a proteína matriz GLA, que ajuda a evitar a deposição de cálcio nas paredes
dos vasos. A forma farmacêutica de Oste k2 é exclusiva: cada apresentação contém 60 cápsulas gel, que fa-

vorecem a deglutição, principalmente de idosos.
Para outubro está previsto o lançamento do Aracor A, combinação fixa de valsartana e an-

lodipino para o controle da hipertensão, após recente quebra de patente. O medicamento estará
disponível nas apresentações de 80 mg + 5 mg e 160 mg + 5 mg com 30 comprimidos, propor-
cionando um mês completo de tratamento. As apresentações 320 mg + 5 mg e 320 mg + 10 mg
vêm com 60 comprimidos, o equivalente a dois meses de tratamento. 

novos monitores de gliCemia        

Pensando em adequar o tratamento do diabetes às necessidades diárias do paciente, a Sanofi Dia-
betes lançou no mercado brasileiro os novos monitores de glicemia BGStar® e iBGStar™, com tec-
nologia inovadora no país. 

O iBGStar™ pode ser conectado a um iPhone® ou a um iPod Touch®, exibindo os resultados em
cores, em uma tela táctil. O monitor possui funcionalidades como realizar o teste em 5 segundos, en-
viar os dados ao médico por e-mail, diário glicêmico que re gistra os dados de glicemia de maneira
organizada, gráficos de tendência que demons tram a evolução do controle glicêmico para melhor
análise e tomada decisão médica, e registrar a contagem de carboidratos, unidades de insulina (fibras),

medicamentos, alimentação e atividade física.
O BGStar® é leve, compacto e apresenta ao usuário uma gama de funções que ajudam no tratamento, como customização

do alvo glicêmico segundo metas individuais; dados para tomada de decisão médica na tela do monitor sem necessidade
de transferência para software; ícone smile, um recurso motivacional que incentiva a atingir metas individuais; auxílio para
lembrar o horário de realizar os testes de glicemia com 7 alarmes programáveis; capacidade de corrigir desvios e minimizar
erros de leitura, sendo possível identificar a variabilidade das taxas de glicemia no sangue (açúcar) ao longo do dia.

O iBGStar™ estará disponível no site www.starbem.com.br/bgstar, e o BGStar®, nas farmácias participantes do Programa
StarBem. Para mais informações, entre em contato pelo 0800-703 8080.
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novembro 3 I simpósio Internacional de 

gerontologia: a aventura 

de envelhecer no século XXI

5 a 7 de novembro • Universidade 
Estadual de Maringá • Maringá, PR •
www.unati.uem.br

3 gerontological society of

america 67th annual scientific

meeting

5 a 9 de novembro • Washington,
D.C. • www.geron.org

3 XI Congresso Brasileiro 

de Cardiogeriatria

7 e 8 de novembro • Centro de Con-
venções UFOP • Ouro Preto, MG
www.decage2014.com.br

3 13o Congresso Brasileiro 

Interdisciplinar de assistência

Domiciliar

7 a 9 de novembro • Centro de Con-
venções Rebouças • São Paulo, SP •
www.ciad.com.br

3 XXVI Congresso Brasileiro 

de Neurologia

9 a 12 de novembro • 
Expo Unimed • Curitiba, PR •
www.neuro2014.com.br

3 IoF 5th asia pacific 

osteoporosis meeting

14 a 16 de novembro • 
Taipei, Taiwan, China •
www.iofbonehealth.org

3 World Congress of 

gerontology and geriatrics

3rd International Conference on

Healthy ageing in the Changing

World

17 a 19 de novembro • J. N. Tata Audi-
torium Indian Institute of Sciences •
Bengaluru, Índia •
www.geriatricsconference.com

outubro 3 British geriatrics society (Bgs)

autumn meeting 2014

15 a 17 de outubro • Brighton, 
Reino Unido • www.bgsevents.org

3 XXXII Congresso Brasileiro 

de psiquiatria

15 a 18 de outubro • Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães •
Brasília, DF •
www.cbpabp.org.br/hotsite

3 I encontro da aNCp sudeste

18 de outubro • Auditório do Centro 
de Estudos do Hospital Samaritano • 
Rio de Janeiro, RJ •
ancpsudeste@paliativo.org.br

3 sIog 2014 – International 

society of geriatric oncology

23 a 25 de outubro • Lisboa, 
Portugal • siog.org

2015 3 World Congress on Brain, 

Behavior and emotions 2015

29 de abril a 2 de maio • FIERGS,
Porto Alegre, RS •
www.braincongress2015.com

3 Life@50+ 

National event – aarp

14 a 16 de maio • Miami, FL, EUA •
www.aarp.org

3 The american geriatrics 

society

2015 annual scientific meeting

14 a 17 de maio • National Harbor,
MD, EUA •
www.americangeriatrics.org
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programe-se  ::  cursos, congressos e simpósios

Para divulgar seu evento, envie suas informações para: contato@dinamoeditora.com.br
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Inovando para o seu bem-estar.

Inovando para o seu bem-estar.

PROMOVE O EQUILÍBRIO DE CÁLCIO NO ORGANISMO2

Modo de uso: 1 Cápsula ao dia 
ou a critério médico ou de um 
nutricionista.4

Trilogia inovadora para saúde óssea e 
cardiovascular: 1-7

AUXILIA NA:
Prevenção e tratamento da Osteoporose, ajudando a diminuir

Neutralização do desequilíbrio de cálcio no organismo, 
inibindo a calcificação vascular. 7

os riscos de fratura. 6 , 2

VITAMINA D3 200 U.I.

VITAMINA             50 mcg 

CÁLCIO 500 mg

-7

www.ostek2.com.br 
Rua Dr. Sampaio Ferraz, 453 | campinas/SP | CEP 13024-431 | Tel.Fax +55 19 3323 4000 | SAC 0800.026 22 74

www.nqfarma.com.br

Exclusiva
Cápsula de 

Gel4
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