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Viver mais e melhor
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edição de lançamento da revista Aptare
– Geriatria e Gerontologia para Especialidades Clínicas vem ao encontro
de uma mudança demográfica
cada vez mais evidente no Brasil:
o envelhecimento da nossa população. O país conta hoje com
um número crescente de idosos,
que em nada lembram os idosos
de antigamente. São idosos ativos, produtivos e que provam o
que vem se dizendo por aí: “Os
60 são os novos 40”. Chegar aos
100 anos está deixando de ser
uma exceção para, lentamente,
se tornar a regra.
Esse aumento na expectativa
de vida é, sem dúvida, motivo de
comemoração. Mas viver mais
apenas não basta. Interessa viver
mais e melhor. Por isso, é essencial
garantir que esse idoso tenha uma
qualidade de vida que permita
que ele usufrua desses anos adicionais. Assegurar essa qualidade
de vida passa obrigatoriamente

por assegurar uma boa saúde.
É aqui que entra a revista
Aptare. Com a falta de geriatras
no país – hoje são menos de mil
em todo o território nacional –,
quem acaba cuidando desse paciente idoso são os profissionais
clínicos, que geralmente têm
menos informação do que gostariam sobre o envelhecimento e
suas implicações. O que se pretende com a Aptare é, portanto,
aproximar esse médico do universo da geriatria e da gerontologia, por meio de informações
novas, relevantes e de aplicação
prática. Munido desse conhecimento, o médico tem condições
de atuar de maneira mais precoce
e integral quando o assunto é
envelhecimento. O resultado?
Idosos mais saudáveis, mais produtivos, mais integrados. Ganham com isso o indivíduo e
suas famílias. Ganha a sociedade.
É uma ideia pioneira e inovadora, que permaneceria ape-

nas uma ideia se não fosse pela
generosidade – de conhecimento, tempo, energia – de um semnúmero de profissionais que
abraçaram esse projeto. Cito em
especial o doutor João Toniolo
Neto, da Universidade Federal
de São Paulo, e a doutora Claudia
Fló, da Universidade de São
Paulo, por terem acreditado nessa iniciativa e oferecido orientação e incentivo para que ela
fosse adiante.
O resultado desse esforço
conjunto você tem em suas mãos.

Boa leitura.

Lilian Liang
Editora
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Alexandre Kalache Presidente da International Longevity
Centre – Brasil; conselheiro sênior em Envelhecimento Global
da New York Academy of Medicine

Por um envelhecimento ativo
Por Lilian Liang

S

e há alguém que pode
falar de envelhecimento
ativo, esse alguém é o
médico carioca Alexandre Kalache. Primeiro, por uma
questão de crédito: é ele um dos
principais porta-vozes do conceito e de todos os seus desdobramentos sociais, políticos e de
saúde no mundo, em especial no
período em que coordenou o
Programa de Envelhecimento e
Saúde na Organização Mundial
de Saúde. Segundo, por uma
questão prática: hoje com 67
anos, Kalache vive esse envelhecimento ativo ao pé da letra, com
uma agenda intensa que chega
a incluir quatro países diferentes
em um mês, debatendo, ensinando e pensando a questão do
idoso nos dias de hoje como
presidente do International Longevity Centre no Brasil e conselheiro sênior em Envelhecimento
Global na New York Academy
of Medicine.
Uma das maiores autoridades sobre envelhecimento do
mundo, Kalache se apaixonou
pelo tema ainda cedo em sua carreira, quando se mudou na década de 1970 para a Inglaterra,
um país já envelhecido, para um
mestrado em saúde pública. Observando a dinâmica no Velho
Continente, gerou reações incrédulas quando concluiu que o
Brasil um dia também teria uma
população de idosos. “Todos me

diziam que eu estava maluco. No
fim, o que eu previa aconteceu,
só que muito mais rápido”, conta.
Kalache atribui seu interesse
pelas questões do envelhecimento a um privilégio que teve
em seus anos de formação. “Convivi com idosos interessantes,
vivos, com histórias, durante
minha infância e adolescência.
Meus avós paternos moravam no
mesmo prédio que eu. Participei
dos cuidados de minha avó materna, que vivia conosco, uma
pessoa que eu amava e que me
amava também, quando ela
adoeceu de câncer”, lembra.
Para ele, essa falta de contato
com o idoso é uma das grandes
falhas na formação dos profissionais de saúde do século 21.
Kalache é enfático: não se pode
gostar do que não se conhece. Fazse urgente, portanto, inserir o envelhecimento na educação dos futuros médicos, e não apenas como
uma ciência médica. “Para se
dedicar ao idoso é necessário ter
uma cabeça mais aberta – ir além
da saúde e da doença e pensar
nos aspectos psicológicos,
anatômicos, fisiológicos, antropológicos e culturais”, diz.
Promover essas mudanças
não é fácil, mas Kalache não se
intimida. Sua experiência já lhe
mostrou que o trabalho dedicado
gera resultados: o programa
Cidade Amiga do Idoso, que
começou como uma ideia em sua

Copacabana natal, é hoje um
bem-sucedido programa adotado
em cidades do mundo todo. Por
isso, ele continua em sua missão
de pensar, educar e divulgar os
avanços já feitos para garantir
um envelhecimento ativo para a
população crescente de idosos
no mundo. Nem mesmo um acidente sofrido em junho em
Barcelona – um motoqueiro na
contramão o atingiu em cheio no
joelho direito – conseguiu fazêlo desacelerar. Menos de um mês
depois do ocorrido, Kalache já estava na ponte aérea. Quando nos
encontramos para esta entrevista, seus passos rápidos e vigorosos não davam nenhum
sinal do episódio recente.
Confira a seguir os principais
trechos da conversa.
Aptare – Como foi sua
incursão no universo do
envelhecimento?
Alexandre Kalache – Em 1975

me mudei para a Inglaterra
para fazer um mestrado em
saúde pública, que sempre
havia sido minha vocação. Nem
fazia ideia do que era geriatria
na época. Logo que cheguei,
constatei que estava num país
diferente, envelhecido. Morávamos em frente a uma residência de idosos e, observando o
cuidado que eles recebiam,
pensava “Deve ser bom envelhecer aqui”. Minha impressão
foi de que a Inglaterra era um

país com estrutura voltada para
assistência do idoso.
Naquela época eu já tinha muito
interesse em educação médica –
no Brasil, minha primeira pósgraduação havia sido nessa área
–, então estava antenado para o
tema. Um dia, vi no rodapé de
um artigo do [periódico] Lancet
que abordava os problemas de
saúde do idoso na Inglaterra
que 78% dos médicos geriatras
no país nessa época vinham do
sul da Ásia: Índia, Paquistão,
Bangladesh. Isso me chamou a
atenção, porque isso era sinal de
que a educação médica britânica estava falhando: os médicos formados não estavam
tendo interesse por uma área
que teoricamente deveria ser
muito desejada, por causa da
demografia do país.
Passei a me interessar pela
questão do envelhecimento e na
minha tese de mestrado me propus a investigar os fatores que
influenciavam a escolha de
geriatria como especialidade
pelos geriatras que trabalhavam
no Reino Unido, independentemente da nacionalidade. Enviei
inquéritos pelo correio para os
cerca de 800 membros da Sociedade Britânica de Geriatria,
gente que já tinha a especialidade como opção firme. Recebi
resposta de quase de 90% deles,
que se dividiram em dois grupos
iguais. Um grupo tinha satis-
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fação no trabalho e não trocaria
a geriatria por nada. O outro não
tinha essa satisfação e, dada a
opção, trocaria para especialidades de interesse. A principal
razão por terem optado pela
geriatria era econômica: nela era
possível desenvolver uma carreira mais rapidamente.
Aptare – Mas só a questão
econômica justiﬁcava o
interesse – ou a falta dele –
pela geriatria?
Kalache – Exatamente, não jus-

tificava. Mas uma pergunta que
eu havia incluído no questionário matou a charada: ter
tido contato íntimo com familiares idosos na infância ou
adolescência. O que observei
foi que, se o médico tivesse tido
familiarização com os idosos
de sua família, de preferência
vivido com avós nos anos de
formação, ele estaria feliz com
geriatria. O outro grupo carecia
dessa experiência e exposição.
Paralelamente, estava fazendo
uma outra pesquisa sobre a
atitude de estudantes numa faculdade de medicina da Universidade de Londres. Na nova sede
havia um hospital moderno e
bonito. A geriatria havia sido introduzida pela primeira vez no
primeiro ano de clínica. Os
alunos eram divididos em pequenos grupos de oito e passavam um mês em cada especialidade, num sistema rotativo.
O que eu fazia era medir as atitudes dos estudantes de medicina antes de eles começarem na
enfermaria de geriatria e dois
meses depois de eles terem
saído. Era um questionário complexo, já validado, medindo atitude em relação ao paciente
idoso, ao envelhecimento, à
morte, às perdas, à perspectiva
de se tornar geriatra. O que se
observou foi que em todos os
grupos as atitudes eram melhores antes que depois. Ou seja:

expor os estudantes a uma enfermaria de geriatria era contraproducente! Depois, as atitudes do
primeiro grupo eram melhores
que as do segundo, as do segundo melhores que as do terceiro, e assim por diante.
No início me espantei, e a cada
grupo pedia que me explicassem. O que eles diziam era “O
senhor nos tira da medicina
maravilhosa, aguda, de alta tecnologia, nos tira do hospital
novo e nos traz para o único departamento que ficou no prédio velho, onde está a geriatria.
O senhor nos coloca em contato com pacientes deprimidos,
demenciados, incontinentes,
abandonados, com úlcera, maltratados, surdos. Nós, que tivemos pouco contato com nossos
próprios avós, de repente temos a nossa primeira oportunidade de relação um a um
com um paciente assim”.
Está tudo errado. Não é de se espantar que, diante da falta de familiarização, o profissional se
torne avesso à possibilidade de
trabalhar com geriatria ou de se
interessar por envelhecimento.
O resultado foi que, nessa escola, os estudantes agora são
apresentados a idosos nos centros de saúde e os acompanham
desde o primeiro dia, antes do
início da formação clínica. Isso
permite que eles convivam durante seis anos com pessoas que
são idosas e que, algumas vezes,
apresentam intercorrências médicas. A maioria melhora, recupera, alguns complicam, morrem. Mas é a vida.
Aptare – o senhor acreditava
que o Brasil também
envelheceria?
Kalache – Sim. Eu via que as

pessoas estavam vivendo mais,
portanto o Brasil também ia
envelhecer. Naquela época a expectativa de vida estava começando a subir. Quando nasci, a

expectativa de vida era de 43
anos. Hoje é de 74 anos. No meu
tempo de vida a expectativa
aumentou 31 anos – isso é revolucionário! Só que ainda estávamos no umbral desse começo
de envelhecimento, com taxas
de fecundidade muito altas. Mas
eu sabia que o Brasil iria passar
por queda nas taxas de fecundidade, com a emancipação das
mulheres, o início da revolução
sexual. Eu insistia que o país estava se modernizando, que as
mulheres não teriam mais incentivo para ter tantos filhos, e todo
mundo me dizia que eu estava
maluco. No fim, tudo que eu previa aconteceu, só que muito
mais rápido.
Aptare – Mas estamos
envelhecendo como os
países europeus?
Kalache – Não, e aí está parte

do problema. Desde a 1a Assembleia Mundial de Envelhecimento em Viena, em 1982, as
discussões já eram muito enviesadas, abordando apenas o
envelhecimento dos países já
envelhecidos. Não havia a consciência de que o tema é envelhecimento global.
O que se passou a notar é que
os países já envelhecidos eram
países desenvolvidos que tinham primeiro enriquecido,
depois envelhecido. Porém, estava começando na época uma
ascensão de países como o Brasil, em desenvolvimento, que
estavam envelhecendo mais rapidamente, com expectativa de
vida aumentando e com queda
nas taxas de fecundidade.
Portanto, o envelhecimento no
Brasil vai na contramão do que
vinha acontecendo: estamos envelhecendo antes de ser ricos.
Isso nos obriga a ter políticas
muito claras e mais igualitárias,
que vão contra essa tendência de
que o importante é a cura e não
o cuidado. As doenças que hoje

têm peso cada vez maior são as
crônicas, não transmissíveis. O
problema é que a epidemiologia
foi se transformando, mas a cultura médica não. Continuamos
tratando de doenças crônicas
como se fossem agudas.
Aptare – É esse o tratamento
do idoso no Brasil hoje?
Kalache – A mentalidade dos

profissionais de saúde em geral,
mas principalmente dos médicos, é a mentalidade do radar.
Você senta e um paciente passa
no seu radar. Dez minutos depois, porque é o tempo que você
tem disponível, ele saiu do seu
radar. Geralmente, aquele paciente tem doenças que são
crônicas, mas que você não tem
como saber porque o tempo é
curto. Aquele paciente está confuso, ansioso para falar de todos
os sinais e sintomas que ele tem,
mas teve que eleger apenas um,
que ele prioriza às vezes erradamente. E nesses dez minutos
você também não tem tempo de
perguntar sobre outros aspectos
importantes: se ele mora sozinho; se ele está se alimentando;
se tem transporte público. Pior:
mesmo se tivesse tempo, esse
profissional não teria conhecimentos para saber o que fazer,
porque nós continuamos formando profissionais de saúde
para o século 20. São profissionais que aprendem tudo sobre
criancinhas e mulheres grávidas
e depois vão tratar de idosos.
Isso só pode dar errado.
Aptare – Por quê?
Kalache – Primeiro, porque com

esse modelo não se desenvolve
nem o interesse nem o gostar,
porque não se gosta do que não
se conhece. A ideia que o profissional tem é de que o velho é um
chato, pois ele foi treinado para
tratar de pessoas jovens, desde a
anatomia. Os estudantes aprendem anatomia em corpos hu-
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manos atletas, apolíneos, do
sexo masculino. Mas na prática
ele terá que palpar o baço de
uma mulher obesa de 86 anos.
Depois, aprende-se uma fisiologia clássica, de como as coisas
devem acontecer num padrão de
normalidade. E se há algo que
não existe na velhice é um padrão. Já na fisiopatologia, aprende-se como o organismo reage a
um agravo. Porém, aquele paciente convalescendo responde
de forma exatamente oposta ao
que se aprendeu, porque existem outros aspectos envolvidos.
Aí vêm a traumatologia, a interação medicamentosa, a polipatologia – é um dominó.
O problema é que o profissional
não aprendeu nada disso. Ele
aprendeu apenas a tratar uma
doença de cada vez, geralmente
a doença aguda que está bem na
sua frente. E ele não está ciente
da importância do cuidado. Ele
não está ciente, por exemplo, de
que o cuidado com aquele paciente depende do cuidado que
ele dará à cuidadora, que é uma
mulher envelhecida, com problemas nas costas, e que nunca
aprendeu – porque ninguém
aprende – como trocar os lençóis
do marido, que agora está hemiplégico e obeso. Se ela não souber fazer isso, vai complicar a
dor nas costas e daqui a três dias
estará travada. Isso é essencial
para cuidar do paciente – não
apenas o objeto direto, mas tudo
mais que está se passando.
Portanto, em termos epidemiológicos, saímos do agudo para
o crônico, mas em termos de
cultura médica continuamos
estancados no agudo. Continuamos treinando nossos futuros profissionais de saúde
como se eles fossem praticar
medicina no século 20.
Aptare – qual a saída?
Kalache – Vamos considerar um

aluno que se forma neste ano

“

Continuamos formando proﬁssionais
de saúde para o século 20. São proﬁssionais que aprendem tudo sobre
criancinhas e mulheres grávidas
e depois vão tratar de idosos.

em medicina. Ele terá uma vida
profissional de 40 a 45 anos.
Sabemos que em 2050 o Brasil
terá 63 milhões de idosos e, a
partir da década de 40, a menos
que haja uma revolução, a população começará a encolher e a
proporção de idosos será tão
grande quanto a do Japão, país
mais envelhecido do mundo.
Ao longo de sua vida profissional, esse médico que se formou em 2012 verá essa grande
revolução demográfica sem estar preparado para responder.
Qual a reação instintiva? De
novo, não se pode gostar do que
não se conhece, do que não se
aprendeu. Então ele rejeita. Ele
vai dizer “Hoje estou azarado,
vou atender meu sexto paciente
idoso. E eu sou gastroenterologista [ou neurologista, cardiologista, ortopedista]”, sem perceber que, neste mundo que envelhece rápido, cada vez mais
os pacientes serão idosos. Se ele
não aprender a tratar deles, ele
não só não terá satisfação no
trabalho como também fará
muita besteira. A iatrogenia é
uma das maiores causas de
mortalidade mundo afora. É
difícil ter estatísticas, mas é impressionante o número de vezes
que as pessoas acabam com
complicações, incluindo morte,
porque dosagens não foram
bem dadas, porque houve interação ou porque a doença se
apresentou de forma diferente,
como é comum na velhice.

”

Por isso, acredito que a formação de todos os profissionais
de saúde deve cada vez mais incluir o envelhecimento: desde a
demografia, sociologia e aspectos sociais do cuidado até anatomia, fisiologia, fisiopatologia,
apresentação de doenças, farmacologia. Infelizmente isso não
vem acontecendo.
Aptare – Difícil mudar a
cultura da medicina hoje, que
é cada vez mais superespecializada e esquece de olhar o
paciente como um todo.
Kalache – Essa é uma das com-

plicações, em grande parte por
influência norte-americana, da
alta tecnologia, da superespecialização, porque dá dinheiro...
Portanto, conhecer apenas o
lobo esquerdo hepático, por
exemplo, dá ao profissional
uma grande oportunidade de
fazer dinheiro.
Estamos muito mal no Brasil
nesse sentido. Ainda estamos
muito voltados para a superespecialização. Com mais acesso a alta tecnologia, os médicos
sabem pedir uma ultrassonografia, mas não sabem palpar o
fígado. Eles perderam a habilidade até de tocar no paciente.
E o paciente idoso gosta de ser
tocado. Ele não quer entrar
num tubo. Ele quer uma interação mais personalizada e humanizada, ele quer ter oportunidade de falar.
Hoje não existe mais a anamnese, de colher a história de

vida da pessoa. Durante minha
formação médica tive o privilégio de trabalhar com um grande psiquiatra psicossomático.
Tínhamos sessões semanais de
“História da Pessoa”, em que ele
nos ensinava a valorizar a
história do paciente.
Eu me lembro de um paciente
da Espanha que havia se mudado para o Brasil para fugir da
perseguição pelo sistema franquista. Ele estava como refugiado, mal-adaptado e acabou
se autorrejeitando. As manifestações dele, que pareciam muito médicas, eram na verdade
uma falta de adaptação e a autorrejeição de não ter ficado na
Espanha para lutar pelo que
acreditava. Ele desenvolveu mil
complicações, que acabaram
sendo resolvidas com tratamento psicoanalítico. O que
parecia altamente biológico, na
realidade, tinha em essência
aquilo que mais tarde desenvolvi na OMS através do marco
político que foi o envelhecimento ativo: somos, no final da
vida, uma somatória de tudo
que vivemos.
Aptare – quais as consequências disso?
Kalache – Quanto mais tempo

se vive, mais eventos se acumulam para nos diferenciar. É a heterogeneidade do paciente idoso. Se você tiver um grupo de pacientes de 40 anos, ou um grupo
de adolescentes, eles serão muito mais similares entre eles do
que um grupo de pacientes de
80 anos, porque esses tiveram
mais tempo de se diversificar,
psicologicamente, como fruto
dos eventos, exposição a fatores
de risco, história ocupacional.
Quando falamos do idoso, reunimos erroneamente cinco décadas em um paciente. Quer
dizer que eu sou igual a minha
mãe, que tem 94 anos?
Existe também a questão de
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gênero – mulheres e homens envelhecem de formas diferentes,
em grande parte porque os papéis sociais são muito diferentes.
A mulher cuida e o homem recebe o cuidado – isso é muito
difícil de mudar numa geração
que chegou aos 80 anos. Uma
mulher que tem 85 anos e está
doente não pode contar com o
marido de 88 anos que está bem,
porque ele não será cuidador. Se
fosse o inverso, essa mulher faria
das tripas coração para cuidar,
porque é o que se espera dela.
Foi feito um estudo na Espanha
em 2002 sobre cuidado: quem
cuida de pessoas doentes no
país? O primeiro achado interessante foi que, lá, 80% do cuidado é feito na comunidade, informalmente, por familiares,
amigos e vizinhos. Apenas 12%
do cuidado é feito por profissionais pagos. Se isso se invertesse, portanto, o estado quebrava. A segunda observação importante foi sobre quem cuida.
Os homens, segundo os cálculos
do estudo, passavam 210 milhões de horas cuidando. Dois
terços dessas horas eram dedicadas a autocuidado. As mulheres passavam 340 milhões de
horas, mas apenas um terço
dessas horas era de autocuidado.
Portanto, o cuidado depende da
mulher. No estudo, foi calculado
o número médio de minutos que
uma mulher passa cuidando dos
outros por dia. Se ela tiver menos de 30 anos, são 23 minutos.
Se ela tiver entre 30 e 49 anos,
esse número sobe para 50 minutos. Se essa mulher estiver na
faixa entre 50 e 64 anos, esse
número aumenta rapidamente
para 160 minutos. O grupo que
mais cuida em min/dia é o grupo
de mulheres entre 75 a 84 anos,
com 310 minutos por dia. O
grupo de 85+, que todos acreditam ser recipientes do cuidado,
ainda passa mais de uma hora,

três vezes mais do que a
cuidadora jovem.
Portanto, em termos de cuidado,
a sociedade depende da mulher
idosa. Esses aspectos nem passam pela cabeça de um clínico. E
se não houver essa abordagem
holística, integradora, que considere todos esses aspectos, o
profissional pode cometer muitos erros – e nem vai perceber.
Aptare – Dá para dizer
que isso vem mudando?
Kalache – Os próprios médicos

estão percebendo que estão
com furos na formação e vêm
buscando ampliar o conhecimento. É uma questão de mercado. Mas isso não é suficiente.
É preciso começar cedo, oferecer oportunidades e pensar em
educação continuada.
Eu acredito que uma boa forma
de se fazer isso é “colonizar” as
especialidades e os congressos
de outras áreas. Esse é o grande
salto. Vamos trabalhar junto
com outras especialidades, falar com os presidentes das sociedades de gastro, endócrino,
cárdio, uro, para abrir espaço
para que temas sobre envelhecimento possam entrar. É uma
revolução necessária.
Essa revolução de certa forma
está sendo feita por pioneiros
sobre ética e cuidados paliativos, por exemplo. Não aprendemos a lidar com a morte, e ela
se dá cada vez mais a partir dos
75 anos, geralmente uma morte
complicada, arrastada por meses ou anos. E o médico hoje
não está preparado, porque vê a
morte como falência. Ele foi
treinado para curar. Na minha
tese de mestrado, um dos clusters nas atitudes dos estudantes
era a dificuldade de lidar com a
morte. Quando se é jovem, ingressa-se na medicina porque
se quer lidar com vida. Ainda
há pouca exposição à morte. O
CFM [Conselho Federal de Me-

dicina] e o Conselho de Ética
estão mais abertos para essa
questão, mas ela ainda não está
contemplada no currículo.
Trata-se, portanto, de um tema
complexo, porque o envelhecimento significa a proximidade
da morte como algo inevitável.
Tanto o prolongamento quanto
o encurtamento inadequado da
vida são pouco éticos e, como a
tecnologia permite que se prolongue uma vida que não tem
a menor perspectiva, essa dificuldade dobra se não há uma
formação holística sobre envelhecimento. Complica-se muito
aquilo que é o mais inevitável na
vida, que é morrer.
Aptare – quando começar a
falar de envelhecimento com
o paciente?
Kalache – É preciso ter a pers-

pectiva do envelhecimento desde muito cedo. Temos que trabalhar para que o maior número de pessoas envelheça
acima do limiar de capacidade
funcional e continue sendo um
recurso para a sociedade, de
forma que os que estão abaixo
desse limiar tenham melhor
qualidade de vida. É importante também mexer no ambiente,
pois se esse limiar está muito
alto, podemos trazê-lo para baixo: vamos melhorar a cidade,
dar oportunidades para que as
pessoas tenham mais segurança, iluminação, calçada, transporte público. Com essas pequenas mudanças, é possível
liberar o grupo que antes estaria dependente da sociedade.
Essa perspectiva de curso de
vida é fundamental e os determinantes que vão influenciá-lo
são complexos. Se você tem o
envelhecimento ativo como objetivo central, é preciso operar
num universo onde o gênero e
a cultura sejam considerados. É
preciso observar também os
determinantes desse envelhe-

cimento ativo: acesso a serviços, comportamento, personalidade, carga genética, o
meio ambiente físico e social e
os determinantes econômicos.
Cada um deles influencia o
envelhecimento ativo individualmente, mas são todos
inter-relacionados. Os profissionais têm uma importância
grande nesse cenário: eles
influenciam os serviços, são
agentes promotores da saúde e
de prevenção da doença e agentes de formulação de políticas
mais integradoras e holísticas.
Aptare – Como está sendo seu
próprio envelhecimento?
Kalache – Tenho 67 anos e sou

muito positivo em relação ao envelhecimento. Primeiro pelos
modelos que tive: idosos interessantes, eloquentes, vivos, com
histórias. Fui um imenso privilegiado, porque recebi amor e carinho das pessoas idosas, cresci
numa família de classe média,
morando em Copacabana e assisti a meu bairro envelhecer –
tive todos esses laboratórios.
Como eu poderia ser negativo
em relação ao envelhecimento?
Seria uma total contradição. E,
agora, envelheço dentro dos
princípios do envelhecimento
ativo: otimizando as oportunidades de saúde, participação e
life-long learning, capacitação. Eu
tive oportunidades de ter boa
saúde; tive privilégios ao longo
da minha vida que me fazem
responsável por retornar à sociedade o que recebi; tive lifelong learning, porque, se eu tivesse parado, estaria provavelmente
aposentado, de pijama, lendo
jornal. Hoje estou cada semana
num país diferente, estimulado
e, acredito, estimulante. Com
67 anos, posso lhe dizer o que
não poderia aos 35. Eu tenho
essa ciência de que foi a experiência e o curso de vida que me
fizeram o que eu sou hoje.
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FYi :: novos estudos e pesquisas

AssociAção de quAlidAde
de sono e demênciA entre
chineses idosos
Um estudo publicado em junho de 2012 no site do periódico Journal of
the American Aging Association examinou a existência de relação entre
a qualidade de sono e demência em indivíduos com 90 anos ou mais.
A amostra incluiu 216 homens e 444 mulheres. A demência e a
qualidade de sono foram medidas num miniexame do estado mental
(MEEM) de 30 itens e o índice de qualidade de sono de Pittsburgh.
Pacientes com demência tinham escores mais altos de qualidade de
sono (7,83 ± 2,15 vs. 5,22 ± 2,49; P < 0,0001), maior latência de sono
(50,97 ± 21,33 vs. 37,61 ± 12,53; P < 0,0001) e uma porcentagem mais
baixa de eﬁciência de sono (73,95 ± 8,783 vs. 81,32 ± 10,21;
P < 0,0001). Eles também tinham mais probabilidade de reportar
qualidade de sono ruim (25,42 vs.17,13 %; P = 0,035).
Pacientes com qualidade de sono ruim tinham escores mais
baixos no MEEM (P = 0,007) e prevalência mais alta de demência
(P = 0,042). Múltiplas regressões logísticas foram realizadas
através do ajuste dos fatores clínicos geralmente associados a
demência ou qualidade de sono. Concluiu-se que uma qualidade
de sono ruim é um fator de risco para demência (odds ratio (OR)
não ajustado 1.719, 95 % intervalo de confiança (IC) 1.138–2.597;
OR ajustado 1,759, 95 % IC 1,012–3,057). Não houve diferença significativa nos escores de MEEM (11,25 ± 3,40, 16,26 ± 5,14, e 15,43
± 5,51; P = 0,105) entre participantes com durações de sono diárias
médias de <5, 5–9, e >9 h, respectivamente. Entre chineses nonagenários e centenários, a demência foi correlacionada com qualidade de sono ruim, latência de sono mais longa e porcentagem de
eficiência de sono mais baixa.

•

PAridAde e mortAlidAde
em idAde AvAnçAdA

Um estudo longitudinal conduzido na cidade semirrural de Dubbo,
no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, concluiu que mulheres
sem filhos apresentam taxas mais altas de mortalidade por causas
variadas em idades mais avançadas. A pesquisa foi publicada na
edição de julho de 2012 da revista Age and Ageing.
O Dubbo Study investigou a relação entre o número de filhos e a
mortalidade em idade avançada em 1.571 mulheres e 1.233 homens.
Todos os participantes do estudo tinham 60 anos ou mais quando a
avaliação inicial foi feita, em 1988-89, e foram seguidos por um
período de 16 anos. A mortalidade geral declinou com a maior pari-

dade das mulheres, mesmo após ajustes para potenciais variáveis
confundidoras: (hazard ratio e 95% IC): sem filhos, 1,00; 1 filho, 1,03
(0,75-1,43); 2 filhos, 0,83 (0,61–1,11); 3 filhos, 0,80 (0,60–1,08); 4 filhos, 0,91 (0,66–1,25); 5 filhos, 0,70 (0,49–1,01); 6+ filhos, 0,60
(0,43–0,85) (trend for parity P < 0,002).
A maior paridade também foi associada a uma diminuição paralela em mortes por câncer e condições respiratórias.
Foi também observada uma tendência de mortalidade reduzida em homens com mais filhos, embora os índices não tenham
sido estatisticamente significativos. Achados similares foram encontrados na Noruega e em Israel, sugerindo que o efeito da paridade na mortalidade pode ser causado em parte por mecanismos
não diretamente relacionados à gravidez, como estilo de vida e
outros fatores psicossociais.

•

inteligênciA emocionAl
e dePressão

Um estudo publicado em julho de 2012 no site do periódico
Archives of Gerontology and Geriatrics revelou que sistemas ou
preditores subdesenvolvidos de reconhecimento para as consequências negativas relacionadas a depressão em adultos idosos colocam essa população em risco significativo para suicídio,doenças e condições ruins de saúde.
Apenas recentemente as pesquisas sobre estratégias para predizer a depressão em idosos passaram a considerar a possibilidade de
medir a inteligência emocional (IE) como um potencial fator preditivo. Esse estudo correlacional quantitativo explorou até que ponto
a escala de escore de quociente emocional (QE) total de IE prediz
depressão. Foram utilizadas duas medidas: a Escala de Depressão
Geriátrica – versão curta e o Inventário de Quociente Emocional de
Bar-On – versão curta (EQ-i:S, na sigla em inglês). Uma amostra de
128 homens e mulheres (com 65 anos ou mais) foi recrutada em centros de recreação locais e centros de vida independente. Para determinar a extensão em que o escore EQ-i:S prediz a depressão, foi feita
uma análise de regressão logística múltipla. Depois de considerar
idade, educação e uso de antidepressivos, o escore da escala EQ-i:S
teve um impacto estatisticamente signiﬁcativo OR = 0,94 (0,91,
0,97), p < 0,001. Esse resultado indicou que, para cada aumento de 1
ponto na escala, o risco de ter depressão caía em 6%. Os resultados
indicaram que uma maior IE tem um efeito benéﬁco no quadro de
depressão. Segundo os autores, ainda são necessárias mais
pesquisas longitudinais examinando a IE como preditora para depressão na população idosa para melhorar tais achados.
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•

eFeito de jogos virtuAis
no equilíbrio dinâmico
de idosos

Uma pesquisa publicada em julho de 2012 no periódico Age and
Ageing mostrou que jogos de realidade virtual podem ser uma ferramenta útil para proporcionar equilíbrio dinâmico e conﬁança de equilíbrio em adultos idosos.
O estudo envolveu uma intervenção randomizada de seis semanas com avaliações pré e pós-testes numa clínica de ortopedia e ﬁsioterapia geriátrica. Os 40 participantes foram divididos em dois grupos: grupo controle (GC) e grupo da realidade virtual (GRV).
O GRV recebeu três diferentes intervenções de equilíbrio com Nintendo® Wii FIT três vezes por semana por seis semanas. O GC não recebeu nenhum tipo de intervenção. Medições pós-intervenções
mostraram melhoras signiﬁcativas no GRV no teste Up&Go [redução
mediana de 1.0 versus -0.2 s, (P = 0.038) e na Escala de Conﬁança de
Equilíbrio em atividades especíﬁcas (6,9 versus 1,3%) (P = 0,038)]. Os
autores do estudo reconhecem as limitações da pesquisa e destacam
a necessidade de mais investigações nesse sentido.

•

declínio FuncionAl e mAior
mortAlidAde em PAcientes
geriátricos

O declínio funcional está associado ao aumento do risco de mortalidade em pacientes geriátricos, segundo um estudo publicado em
junho de 2012 no site do periódico BMC Geriatrics.
O índice de Barthel avalia o potencial funcional do indivíduo,
medindo o grau de assistência exigido em dez atividades de autocuidado, como alimentação, higiene pessoal, vestir-se, subir escadas, controle da bexiga e do intestino, deambulação e transferência
da cadeira para a cama. A nota máxima é 100, portanto, quanto maior
a nota, mais independente o idoso.
Todas as primeiras admissões de pacientes com 65 anos ou mais
entre janeiro de 2005 e dezembro de 2009 foram incluídas. Pacientes foram seguidos até a morte ou o final do estudo.
Foram incluídos 5.087 pacientes, sendo 1.852 (36,4%) homens
e 3.234 (63,6%) mulheres, com idade média de 82 e 84 anos, respectivamente. O tempo médio de estadia foi de oito dias, o acompanhamento médio foi de 1,4 ano e mortalidade em hospital de
8,2%. A mortalidade foi maior entre homens do que entre mulheres, com sobrevida mediana (95% - IC) de 1,3 ano e 2,2 anos,
respectivamente (p < 0,001). As sobrevidas medianas estratificadas

em grupos segundo IB em homens ((n = 1,653) e mulheres
(n = 2,874), respectivamente, foram: IB 80-100: 2,6 (1,9-3,1) anos
e 4,5 (3,9-5,4) anos; IB 50-79: 1,7 (1,5-2,1) ano e 3,1 (2,7- 3,5) anos;
IB 25-49: 1,5 (1,3-1,9) ano e 1,9 (1,5-2,2) ano e IB 0-24: 0,5 (0,3-0,7)
ano e 0,8 (0,6-0,9) ano.
Numa análise de regressão logística multivariada com IB 80-100
como base e controle de covariáveis significativas (sexo, idade, CCI,
doenças neoplásicas, hematológicas, cardiovasculares, respiratórias,
infecciosas, tecidos osseoconectivas), as odds ratios para 3 e 12 meses
de sobrevida (95% IC) diminuíram com o declínio do IB: IB 50-79:
0,74 (0,55-0,99) (p < 0.05) e 0,80 (0,65-0,97)(p < 0,05); IB 25-49: 0,44
(0,33- 0,59)(p < 0,001) e 0,55 (0,45-0,68)(p < 0,001); e IB 0-24: 0,18
(0,14-0,24)(p < 0,001) e 0,29 (0,24-0,35)(p < 0.001), respectivamente.
O IB é um forte preditor independente de sobrevida em pacientes
idosos admitidos em uma unidade geriátrica aguda. Esses dados sugerem que a avaliação de atividades de vida diárias pode ter um papel
potencial no processo de decisão para o gerenciamento clínico em
pacientes geriátricos frágeis internados.

•

AssociAção de cArActerísticAs sociodemográFicAs,
ePidemiológicAs
e nutricionAis em idosos

O objetivo do estudo, publicado em julho de 2012 no periódico
Archives of Gerontology and Geriatrics, foi identificar e avaliar a associação entre características sóciodemográficas e epidemiológicas
de pessoas idosas com suas características nutricionais.
Foram analisados os registros de 93 idosos inscritos desde
2006 que passaram por cuidados nutricionais. Desses, a maioria
eram mulheres (80,4%), com uma média de 72 anos. O índice de
massa corporal (IMC) médio foi de 27,4 kg/m2 e 50,5% tinham sobrepeso. Observou-se também que 28,6% dos pacientes idosos
apresentavam hipertensão e 31,6% faziam uso de anti-hipertensivos. Pacientes idosos com excesso de peso tinham 4,54 mais
probabilidade de ter hipertensão arterial (odds ratio (OR) = 4,54;
95% intervalo de confiança (IC) = 1,2–2,45). Apenas 7,5% fumavam, 30,1% faziam uso de álcool e 60,2% praticavam atividades
físicas. Foram encontradas inadequações quanto às porções de frutas, laticínios, vegetais e açúcares consumidos. No entanto, as
porções de cereais, leguminosas, carnes e gorduras consumidas
eram apropriadas. Esse estudo mostrou que o diagnóstico nutricional e estudos socioeconômicos e epidemiológicos são ferramentas críticas para entender esse grupo populacional.
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Capa

O novo

IDOSO
O envelhecimento da população e a mudança nos hábitos de vida levam ao
consultório um paciente idoso informado e preocupado em proteger a saúde
Por Christye Cantero

U

ma das lembranças que muitas pessoas têm da infância
é das férias na casa dos avós. Eram dias de brincadeiras
nas ruas tranquilas e tardes regadas a bolinhos de chuva,
sequilhos e outras guloseimas de encher a boca d’água.
Certamente os pequenos de hoje não terão essas mesmas lembranças
de seus avós. Hoje, as pessoas com mais de 60 anos estão muito mais
ativas do que há 30 anos. Elas trabalham fora, se preocupam em ter
uma alimentação equilibrada e em fazer exercícios físicos e, em vez
de pensar que bolinhos farão para os netos no lanche da tarde, não
veem a hora de eles crescerem para inscrevê-los numa maratona e
correrem juntos.
Assim é o idoso do século 21. De alguns anos para cá, eles, além
de terem mudado seus hábitos de vida, estão vivendo mais. Para se
ter uma ideia, só em São Paulo existem 1.027 pessoas com mais de
100 anos. No país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em 50 anos (1960-2010) a esperança de vida do
brasileiro aumentou 25,4 anos, passando de 48 para 73,4 anos. Em
meio século, a participação de idosos na população brasileira pulou
de 2,7% para 7,4%. Por outro lado, o número médio de filhos por mu-

lher caiu de 6,3 para 1,9 nesse período. Essas mudanças alteraram a
pirâmide etária, com estreitamento da base e alargamento do topo,
refletindo a estrutura de população mais envelhecida, característica
dos países mais desenvolvidos. Esse cenário exigirá adaptações.
Maysa Seabra Cendoroglo, professora adjunta de geriatria e
gerontologia da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal
de São Paulo (EPM – Unifesp), aponta que, no futuro, o idoso não se
sentirá como tal – a não ser que tenha idade extremamente avançada
– e que, diferentemente do planejamento de se aposentar aos 60 e
não fazer mais nada, terá de dar conta dos próprios cuidados e continuar a contribuir com a sociedade depois dos 80 anos. “Os alemães,
que têm população idosa há mais tempo, discutem isso. E as pessoas
têm de olhar para o envelhecimento não como algo cronológico, em
que a partir de certa idade se para de executar, até porque há menos
jovens e são eles que se responsabilizam pelos recursos econômicos
do país. Não haverá como sustentar crianças e idosos”, diz. Maysa
ainda afirma que, daqui para a frente, o idoso terá de “pagar esse
preço” pela sobrevida, que é se manter o mais ativo possível, responsável pelos próprios cuidados.
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“

Podemos dizer que um indivíduo de 60 anos hoje é o equivalente a
alguém de 40 anos lá atrás. As pessoas são produtivas, inseridas no
mercado, atualizadas em informática, em política. Por isso temos
de pensar o que eles serão daqui a dez anos.

Será que isso é possível? Segundo a especialista, à medida que o
idoso se mantém com atividade física, boa alimentação, boa atividade
intelectual e sociabilização, não fica isolado nem acomodado. “Assim
ele tem condições de chegar ativo e sem nenhum problema. Por outro
lado, se é alguém que não tem esse estilo de vida, corre mais risco de
ter doenças e agravos por causa das perdas que ocorrem com o envelhecimento”, enfatiza.
Com o envelhecimento da população acontecendo de forma acelerada, não só os idosos – mas a sociedade – terão de se adaptar. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que em 2050 haverá
2 bilhões de idosos no mundo, e 80% deles viverão em países atualmente classificados como emergentes ou em desenvolvimento. Isso
nos leva a questionar o que mudou na saúde dessa população e como
tratá-la hoje, e futuramente, nos consultórios.

Relação de conﬁança
Esqueça aquele paciente conformado, que aceita tudo o que médico
diz e não questiona sobre a doença, os sintomas ou o tratamento.
Isso ficou no passado. O idoso do século 21 chega ao consultório já
munido das informações que pesquisou na internet ou que leu, ou
viu, nas matérias de saúde que são pautas corriqueiras dos veículos
de comunicação.
João Toniolo Neto, professor adjunto de Geriatria da Disciplina de
Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de São Paulo e diretor
do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Envelhecimento da mesma instituição, ressalta que, atualmente, a pessoa de 60 anos não aparenta a
idade que tem, por causa até da postura física, dos cuidados em relação
à saúde, à estética, da forma de se vestir e da inserção no mercado profissional. “Podemos dizer que um indivíduo de 60 anos hoje é o equivalente a alguém de 40 anos lá atrás. As pessoas são produtivas, inseridas
no mercado, atualizadas em informática, em política. Por isso temos de
pensar o que eles serão daqui a dez anos”, ressalta.
Ele aponta que o paciente que está no consultório de um clínico
ou já tem alguma doença ou está em busca de prevenção, e alerta para
a importância de se fazer uma investigação que permita olhar não
apenas o quadro clínico de hoje, mas para o que aquele paciente
poderá ter daqui a dez anos, por exemplo. Isso inclui avaliar o
histórico do idoso, seus exames, analisar depressão, memória e fazer

”

um check-up de tendências para averiguar doenças que podem aparecer tempos mais tarde, como exames que avaliem as questões hormonais e metabólicas. “Dessa forma, em vez de a doença aparecer aos
70 anos, consegue-se empurrá-la para os 80”, explica.
Maysa ressalta que é importante levar em conta o que se faz na
prática geriátrica, que utiliza uma série de recursos para diferenciar o
que é doença do que é uma situação esperada com a idade, com o objetivo maior de manter a funcionalidade do indivíduo, independentemente da doença. “À medida que o paciente fica funcional, ele continua
ativo, tem possibilidade de traçar planos, de atingir objetivos e participar
da sociedade”, diz. “É importante controlar e prevenir, mas se não conseguir manter a funcionalidade o resultado será ruim no sentido de qualidade de vida”, completa. Ela também enfatiza que, por olhar de forma
integral, o geriatra dá ênfase ao aspecto físico, mas considera também o
social, o espiritual e outras dimensões da vivência humana.
Já o geriatra Sérgio Pacheco Paschoal, coordenador da área de
saúde da pessoa idosa da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo,
afirma que, para que o profissional clínico tenha sucesso no atendimento ao idoso, o primeiro ponto é se despir de preconceitos, já que
muitos estabelecem “rótulos” e acabam se esquecendo de olhar o paciente com as especificidades trazidas pela velhice. “Muitos dizem
que idoso é chato, fala muito, não consegue entender, que todos são
tristes, mas que é assim mesmo depois dos 60. Se o profissional atender um paciente com esse preconceito não conseguirá tirar dele a
história, dar o tratamento adequado nem estabelecer um plano de
conduta, porque já colocou uma série de rótulos”, alerta.
Segundo ele, outra questão que pode comprometer o bom atendimento a esse público é a visão que os médicos têm de que sua missão
é curar, e a maioria dos idosos é portadora de doenças crônicas. Em
média, cada idoso tem três ou quatro doenças crônicas. Um estudo
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP)
aponta que as condições mais prevalentes nos idosos são hipertensão,
diabetes, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, osteoarticulares, principalmente as artroses, e depressão (25% dos idosos têm
algum sintoma depressivo).
A adesão ao tratamento de alguém com condições crônicas se dá
por meio de uma consulta com diálogo aberto e da boa relação entre
médico e paciente. “O médico tem de olhar no olho, perguntar, saber
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“

À medida que o paciente ﬁca funcional, ele continua ativo, tem possibilidade
de traçar planos, de atingir objetivos e participar da sociedade.

ouvir. O idoso tem toda uma experiência de vida e entende qual
médico é bom e qual não é”, aponta o geriatra. De acordo com ele,
outro ponto que contribui para o sucesso do clínico é fazer o paciente
entender por que está tendo aquela conduta. Ele exemplifica com um
caso que aconteceu em sua família, em que um idoso foi ao cardiologista, fez um exame para detectar qual problema tinha e o médico
não explicou nada – simplesmente deu a receita. Ao questionar sobre
o diagnóstico, o paciente ouviu do especialista: “Minha obrigação é
dar o remédio, e a sua é tomar”. Resultado: a pessoa saiu do consultório e rasgou a receita. “O médico tem de fazer com que qualquer
paciente entenda por que está prescrevendo determinado tratamento”, afirma Paschoal.
Para ele, o paciente atual faz com que os médicos tenham ainda
mais responsabilidade quanto à atualização em suas especialidades
e aponta que o papel do profissional é enorme. “A medicina não é uma
ciência exata, e mesmo um tratamento tem várias nuances, várias escolas. Isso tudo tem de ser discutido. Esse diálogo do médico é muito
importante, a relação com o paciente tem de ser de confiança”, completa Paschoal. Ele acredita que, no próximo Censo, a esperança de
vida do brasileiro deve chegar aos 76 anos. “Daqui a dez ou 15 anos
teremos esperança de vida de países mais envelhecidos. Temos de
nos preparar e ter profissionais que atendam essa demanda”, conclui.

Multidisciplinaridade
Ao tratar de um idoso, o clínico deve ter em mente que será preciso estar
em sintonia com outros profissionais para dar um tratamento adequado
ao paciente. Nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos,
psiquiatras, terapeutas ocupacionais e enfermeiros fazem parte do leque
de especialistas que trabalham integrados ao clínico e ao geriatra, para,
a quatro mãos, proporcionar uma melhor qualidade de vida aos idosos.
“A abordagem tem de ser multiprofissional. O clínico não trata pontualmente aquela queixa, é importante ter acompanhamento nutricional,
de fisioterapeuta, não necessariamente de reabilitação, mas para que o
paciente tenha melhor massa muscular e equilíbrio relacionados à força
muscular”, exemplifica Toniolo.
Maysa afirma que essa integração proporciona resultados mais relevantes, permitindo que o paciente preserve suas capacidades ou evite o
agravamento de doenças. “A cada ano percebemos que há melhor compreensão em relação a essa parceria. Ainda não é um senso comum,
porque boa parte dos especialistas não tem formação em pessoas mais
velhas. Mesmo a geriatria é recente no país. Os jovens têm até uma percepção melhor do geriatra e da diferença no aspecto da funcionalidade.
Já os profissionais mais antigos têm adquirido conhecimento por causa
da oportunidade que surge de trabalharmos em conjunto”, diz.

”

Boa parte das vezes, a multidisciplinaridade é incorporada ao
cuidado do idoso, tendo o profissional clínico como coordenador das
diversas especialidades, como costuma acontecer com os geriatras.
“O geriatra não deixa de ser um clínico geral com especificidade em
tratamento de pessoas idosas. O que fazemos é gerenciar as diferentes
condutas, até para diminuir aquelas que são desnecessárias. Temos
de nos comunicar com os outros especialistas e fazer a ponte entre
eles e o paciente”, comenta Paschoal.
A parceria leva não só a um melhor tratamento como também
permite fazer descobertas que proporcionem melhorias para a
saúde dos idosos. Exemplo disso aconteceu no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde a nutricionista Márcia Salgueiro, mestre e
doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo (USP) e
docente do Centro Universitário Adventista de São Paulo, promoveu uma pesquisa.
O levantamento foi feito com idosos do Ambulatório de Geriatria
com o objetivo de realizar intervenção nutricional para reduzir as
queixas de constipação intestinal funcional. Os entrevistados apresentavam baixo consumo de líquidos, grãos e fibras e, para melhor
avaliação, foram divididos em dois grupos. No de Intervenção, os participantes eram estimulados a consumir alimentos como cereais, frutas, verduras e legumes. Já no de Controle não foi feita nenhuma
intervenção alimentar. Como resultado, no primeiro grupo houve redução das queixas, as pessoas passaram a ter alimentação mais equilibrada e diminuiu-se significativamente o uso de laxantes, o que não
aconteceu com o outro grupo. “Os médicos estão engajados nesse
modelo de serviço, de trabalho em parceria, e encaminhavam os pacientes para fazer parte da pesquisa”, conta Márcia. De acordo com
ela, as equipes vêm trabalhando cada vez mais dentro da diversidade
de profissionais e os médicos têm valorizado os especialistas que
compõem a equipe que trata dos mais velhos. “Eles percebem que há
a necessidade de integração”, diz.
Em relação à atual alimentação dos idosos, a nutricionista aponta
que vivemos um grande dilema. Ao mesmo tempo em que se tem
mais acesso à informação e boa parte da população tem consciência
da importância de ter uma alimentação saudável, muitas pessoas com
mais de 70 anos estão trabalhando fora e querem praticidade, por isso
acabam recorrendo aos pratos prontos produzidos pelas indústrias
de alimentos. “Essa é nossa realidade. O ideal seria termos a oferta
de produtos com menos sódio, gordura e mais fibras, já que a tendência da população é procurar alimentação rápida”, comenta.
É essa troca de figurinhas que contribuirá para que o idoso
brasileiro viva mais tempo, de maneira mais saudável, tanto física
quanto emocionalmente.
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Ontem, hoje e amanhã
Se compararmos as pessoas com mais de 60 anos da década de 1980
com as de hoje, muita coisa mudou. Anos atrás os idosos eram mais conformistas, consideravam as doenças um fardo da idade e não tinham
por hábito fazer prevenção, só cuidavam da saúde quando a doença já
estava instalada. Maysa Cendoroglo lembra que não só o idoso era limitado, mas o conhecimento a respeito do envelhecimento também. Por
exemplo, muitas das alterações apresentadas eram consideradas
próprias da idade quando, na verdade, são doenças. “Antes se acreditava
ser natural o idoso esquecer as coisas. Hoje sabemos que isso não é esperado e que, quando acontece, significa início de quadro demencial e
exige medicamento”, explica. Outro ponto que muitos acreditam ser algo
normal em idosos é a incontinência urinária. “E não é, se isso está acontecendo precisa ter investigação apropriada”, diz.
Ainda por causa do ‘fardo’ da idade, antigamente muitos, ao completar 60 anos, já não tinham vida sexual ativa. Hoje a realidade é
diferente. Muitos pacientes já procuram tratamento para disfunção

erétil, que atinge 50% dos homens acima de 50 anos. Já o uso de
preservativos não é tão comum nos idosos. “Essa população não
pegou o advento da aids na década de 80 e não foi habituada ao uso
de preservativo. Mas daqui a 20 anos estará inserida nesse contexto”,
diz João Toniolo.
O médico ressalta também que, a partir de 2005, a entrada no
mercado de uma série de medicamentos contribuiu para retardar
o aparecimento de determinadas doenças e que condições crônicas
como diabetes, hipertensão, osteoporeose e problemas de coluna
vão aparecer em algum momento. A diferença é que atualmente se
consegue adiá-las. “Antes a pessoa chegava aos 60 anos com declínio funcional muito grande. Hoje é como se houvesse uma
ladeira e o indivíduo estivesse lá em cima, na rampa. A tendência
é, em vez de perder funcionalidade aos 40, viver bem e no final da
vida as doenças aparecerem”, explica. Por outro lado, o envelhecimento da população provocou um aumento na incidência de
Alzheimer e doenças degenerativas. “Daqui a dez anos a qualidade

Linha do tempo
Década de 1980...

Hoje...

Daqui a 10 ou 20 anos

O paciente era conformado,
aceitava tudo o que o médico dizia

Antes de ir para o consultório, ele pesquisa
sobre os sintomas e possíveis doenças e
questiona o médico

Continuará se informando e discutirá
o tratamento com o médico

Não fazia prevenção

Faz consultas e exames preventivos

Haverá mais medidas preventivas

Aos 60 anos, já não tinha
atividade sexual

Continua ativo sexualmente e procura
tratamento para disfunção erétil, mas
não usa preservativo

Sexo ativo, com uso de preservativo

O fato de esquecer as coisas era
considerado normal por causa da
idade

Esse fato representa um sintoma demencial

Por causa do avanço da idade, aumentará
o número de portadores de demência

Aos 60 anos a pessoa tinha
declínio funcional acentuado

O declínio funcional aparece mais tarde

Esse declínio acontecerá já perto
do ﬁm da vida

A alimentação era tradicional,
com arroz, feijão, carne e salada

Mesmo que preocupados com a saúde,
os idosos estão mais ativos e procuram
por alimentos rápidos

A preocupação com o consumo de sódio,
açúcar e gordura deve aumentar

Doenças como diabetes,
hipertensão e osteoporose
apareciam na casa dos 60 anos

É possível, por causa da prevenção e dos
hábitos de vida, prorrogar o aparecimento
dessas doenças

Não há escapatória, as doenças aparecerão
em algum momento

Se aposentava aos 60 anos
e não fazia mais nada

Trabalha fora

Terá de trabalhar para se manter

Muitas doenças ainda
não têm medicamento

A partir de 2005, novos medicamentos
surgem no mercado para melhor controle,
ou cura, de algumas doenças

Irá melhorar a capacidade de intervenção
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de vida irá melhorar porque se terá controle melhor para essa população. Na década de 80 se morria de aids, o que não acontece
mais”, exemplifica Toniolo.
Sérgio Paschoal aponta também que, com o envelhecimento da
população, aumentou o número de casos de demências e distúrbios
cognitivos. “E isso continuará aumentando conforme as pessoas
atingem a quarta idade, 80 anos ou mais, e chegam aos 100 anos.
Cada vez que elevo a esperança de vida, acumulo condições crônicas,
entre elas o distúrbio cognitivo”, diz.
Maysa acredita que, daqui a dez, anos, haverá uma pequena diferença nas doenças que aparecem nesse paciente, dependendo da faixa
etária. “De maneira genérica, a doença cardiovascular é a primeira
causa de mortalidade e acomete os idosos a partir de 60 anos. A artrite é um problema importante que aumenta com a idade e se acentua a partir dos 80. A hipertensão, que é extremamente prevalente,
aumenta com o decorrer da idade, assim como a osteoporose. Temos
perdas ósseas gradativas que são piores se a pessoa não se preveniu
com alimentação, sol, atividade física. Depois dos 80 começa a ter
muito mais acúmulo dessa perda”, diz.
A médica afirma que, com o passar do tempo, espera-se que melhore a capacidade de intervenção, tanto de medidas não farmacológicas quanto farmacológicas, e também haverá maior controle dos
problemas de saúde. Além disso, as medidas preventivas devem ser
cada vez mais praticadas. “É um conjunto de ações e é preciso haver
orientação adequada e motivação por parte do idoso para realizar
tudo isso”, aponta. Segundo ela, a grande maioria dos estudos sobre
idosos com mais de 80 anos aponta que eles têm grande satisfação
pela vida e são pessoas otimistas, com atitude positiva diante da vida.
“Isso permite conseguir boa aderência tanto para controlar problemas
e doenças quanto no sentido de preveni-las.”
Maysa lembra que a imagem que muitas vezes perdura das pessoas mais velhas é daquele indivíduo que só perde, seja capacidade,
amigos, dinheiro, posição social, respeito, valores, e com isso tende
a ficar isolado, sem papel ativo, sem participação. Felizmente, hoje
muitos não se encaixam nesse perfil. “O idoso procura se adaptar
para continuar fazendo uma série de coisas que considera importantes, e percebe que é possível envelhecer de maneira valiosa e
adequada, com independência, e se prepara para isso”, aponta. “Estamos numa fase em que o idoso busca respostas e informações e a
ciência ainda está lenta, porque não conseguiu respostas suficientes, mas seguramente no futuro isso irá se intensificar. O baby
boom, que mudou as referências culturais, envelheceu e se tornará

o old boom. A mesma revolução que se deu com o baby boom vai
acontecer para melhorar este mundo e dar chance de esse idoso se
adequar melhor”, finaliza Maysa.

para viver bem
A qualidade de vida de uma pessoa que vive cada vez mais está
associada a três dimensões – física, psíquica e social –, que precisam estar equilibradas. Na velhice, a capacidade física é fundamental e inﬂuencia muito em termos de qualidade de vida, do
quanto a pessoa é independente para executar tarefas do dia a
dia, como subir uma escada, agachar ou fazer uma atividade
física. Também muito relevante na velhice é a autonomia, que
permite ao idoso continuar controlando a própria vida sem intervenção dos ﬁlhos, por exemplo. O coordenador da área de saúde
da pessoa idosa da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo,
Sérgio Paschoal, aponta ainda para a importância de se manter
uma rede social, já que no decorrer da existência perdem-se amigos, parentes e cônjuges. “Se ao longo da vida a pessoa não ampliar a rede social, a interação com os outros, ﬁcará isolado, e
viver sozinho signiﬁca depressão”, diz Paschoal.
Para proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente,
vale ter à mão algumas dicas para passar a ele.
• Saúde é fundamental, prevenção também;
• Controle de doenças crônicas para não haver sequelas
e complicações;
• Exercícios regulares;
• Boa alimentação;
• Controle do peso;
• Ter rede social e buscar sempre fazer novas amizades;
• Ter em mente que o importante é conseguir continuar fazendo.
Um idoso não correrá como um jovem de 20 anos, mas poderá
percorrer o mesmo percurso, num tempo maior;
• Atitude positiva diante da vida. “Os idosos de hoje são
pragmáticos em relação à morte e aprenderam a aproveitar
cada momento intensamente, o que dá sentido à vida,
mesmo para os que são muito doentes”, comenta Paschoal.
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Rastreamento de câncer no idoso:
quais as evidências?

3

Take home message
A escolha pelo rastreamento oncológico deve ser sempre individualizada de acordo com os
riscos e os benefícios dentro da expectativa de vida e da funcionalidade de cada paciente.

1. Introdução
O princípio de um teste de rastreamento em oncologia consiste em
reduzir a mortalidade a partir da detecção e do tratamento de estágios
iniciais de determinados tipo de câncer.
Na população geral, as doenças oncológicas para as quais o rastreamento é recomendado são câncer de mama, câncer de colo
uterino, câncer colorretal e câncer de próstata. O impacto do rastreamento sobre a mortalidade por câncer em indivíduos com mais de
70 anos é incerto, pois a maioria dos estudos randomizados não incluiu pacientes idosos em sua análise. Enquanto muitos aspectos do
envelhecimento favorecem a sua realização, como o aumento da incidência de câncer com a idade, outros apontam para uma menor necessidade, a depender da expectativa de vida individual e do acúmulo
de comorbidades. Considerando que o rastreamento de neoplasias
segue princípios de custo-efetividade, surgem questionamentos na
população idosa: podemos simplesmente extrapolar os dados da população mais jovem? Devemos instituir diretrizes idênticas para a heterogênea população dos idosos? A acurácia dos exames disponíveis
é diferente na população idosa? Quando devemos deixar de fazer um
determinado rastreamento?
É amplamente aceito o conceito de se individualizar a decisão de
rastreamento oncológico na população idosa, considerando o conjunto da saúde do indivíduo como um todo, sua expectativa de vida
e seus valores. Através da avaliação geriátrica ampla é possível identiﬁcar indivíduos com 65 anos ou mais, funcionalmente dependentes,
com múltiplas comorbidades e provável expectativa de vida inferior
a cinco anos que não se beneﬁciariam da realização de rastreamento;
ou indivíduos com 80 anos ou mais, totalmente independentes, sem

comorbidades, que se beneﬁciariam de receber o rastreamento para
algumas neoplasias. Além disso, variáveis da história natural da
doença, como a história prolongada para a evolução do câncer de
próstata, também devem ser determinantes para a decisão sobre rastreamento (Tabela 1). Preconizamos que seja instituída uma avaliação
em níveis para todo paciente idoso, antes de decidir pelo rastreamento, como ilustrado na Figura 1.

2. Rastreamento câncer-especíﬁco
2.1. Câncer de mama
A história natural do câncer de mama em mulheres idosas geralmente
inclui tumores com características histológicas menos agressivas e
marcadores tumorais favoráveis, como maior grau de expressão de receptores hormonais. Isso permite a detecção de tumores em estágios
iniciais, proporcionando mais sucesso às estratégias de tratamento e
aumentando o potencial benefício de se realizar o rastreamento.
Ainda, o envelhecimento está associado à diminuição do tecido ﬁbroglandular da mama, melhorando a acurácia da mamograﬁa, fazendo
com que a sensibilidade e a especiﬁcidade do exame aumentem com
a idade. Como exemplo, a sensibilidade da mamograﬁa é estimada em
73% para mulheres entre 60-69 anos e em 86% entre 80-89 anos.
Embora em nível populacional seja razoável estabelecer um limite
etário para recomendação de teste de rastreamento, em nível individual recomenda-se a continuidade da realização de mamograﬁas após
os 70 anos, desde que a paciente tenha uma boa expectativa de vida
e condições adequadas na avaliação geriátrica global. A Tabela 2
mostra as recomendações especíﬁcas de diversas diretrizes internacionais e aquela que consideramos adequada.
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Tabela 1 Particularidades do rastreamento na população idosa em relação aos tipos de câncer
QUesTÃo

Ca CoLoRReTaL

Ca De mama

Ca CeRVICaL

Ca De PRÓsTaTa

há diferenças no comportamento
do câncer que reduza o benefício de
uma detecção precoce/tratamento?

NÃO

SIM: Maior incidência de
tipos histológicos com
crescimento lento

NÃO

SIM: Evolução mais insidiosa do que nos mais
jovens

há diferenças na acurácia
dos testes de rastreamento?

SIM: Sigmoidoscopia
é menos sensível

SIM: Exame clínico
menos sensível

SIM: Exame citológico
é menos sensível

SIM: PSA menos especíﬁco (prostatite; hiperplasia prostática benigna)

NÃO: Sangue oculto
e colonoscopia

NÃO: Mamograﬁa
mais sensível

1- Reduzem o benefício
do rastreamento?

Expectativa de vida
e comorbidades

Expectativa de vida
e comorbidades

Expectativa de vida,
comorbidades,
citologias prévias
normais, retirada
do colo do útero

Expectativa de
vida e comorbidades

2- aumentam o benefício
do rastreamento?

Doença inﬂamatória do
cólon, antecedente de
múltiplos adenomas,
ausência de
rastreamento prévio

História familiar,
exposição prolongada
aos estrógenos, ausência
de rastreamento prévio

Ausência de
rastreamento prévio

O pico de incidência
ocorre na população
idosa

Quais características
da população idosa:

Adaptado de Walter LC. Screening for colorectal, breast and cervical cancer in the elderly: A review of evidence

Figura 1 Avaliação pré-rastreamento – 100% dos idosos
avaliação
funcional

avaliação
da cognição
avaliação do
suporte social
avaliação das
comorbidades

estimativa
de vida
história natural
da doença

Respeitar vontade
do paciente

PRoPoR
RasTReamenTo
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Recomendações:
- Individualizar considerando os potenciais benefícios e riscos
no contexto de expectativa de vida e funcionalidade.
- O rastreamento deve ser realizado em todas as mulheres
acima de 40 anos com expectativa de vida acima de cinco anos.
- Se expectativa de vida for inferior a três a cinco anos,
considerar interrupção do rastreamento.

2.2. Câncer de colo uterino
Não existem estudos randomizados para rastreamento de câncer de
colo uterino em nenhuma faixa etária. Estudos observacionais evidenciam que o rastreamento com exame citológico reduz incidência e mortalidade por câncer de colo uterino em mulheres abaixo de 65 anos,
mas não existe consenso sobre o benefício em mulheres acima de 65
ou 70 anos. Alterações ﬁsiológicas do envelhecimento, como alterações
atróﬁcas, reduzem a acurácia do exame citológico (Papanicolau).
O câncer de colo uterino em idosas não é mais nem menos agressivo do que em mulheres jovens. Sendo o tratamento essencialmente
cirúrgico e/ou radioterápico, a mulher deve passar por uma avaliação
geriátrica global antes de decidir pelo rastreamento. Diferentemente
dos países onde se elaboram as diversas diretrizes internacionais
(Figura 2), o câncer de colo de útero ainda tem alta incidência no
Brasil, sendo o tumor mais incidente em determinadas regiões do
país e uma causa frequente de morte por câncer entre as mulheres
brasileiras. Nesse contexto, embora não haja dados publicados nos
quais embasar esta opinião, acreditamos ser de extrema importância
que o rastreamento não seja limitado a uma idade limite.

2.3. Câncer de próstata
O pico de incidência do câncer de próstata ocorre após os 70 anos de
idade, quando a expectativa de vida de muitos homens já é limitada.
O rastreamento dessa neoplasia é bastante controverso, mesmo em
populações não idosas, porque na maioria dos casos o câncer se comporta de maneira muito insidiosa, de modo que os portadores da
doença acabam frequentemente morrendo de causas outras.
Embora alguns parâmetros como o PSA, o escore de Gleason
observado à biópsia e a extensão da doença ao toque retal possam dar
informações úteis para separar aqueles pacientes cujos tumores são
mais agressivos e devem ser tratados de maneira imediata, sem o rastreamento e consequente biópsia diagnóstica acaba sendo impossível
essa estratiﬁcação. Em populações não rastreadas, geralmente o diagnóstico é feito em fases avançadas, quando a doença já é metastática,
determinando impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes.
Diferentemente do que preconizam o Ministério da Saúde e o
Instituto Nacional de Câncer (INCA), consideramos que o rastreamento para câncer de próstata deve ser oferecido em nível populacional para homens acima de 40 ou 45 anos, em concordância com
recomendações de algumas diretrizes internacionais. Quanto à idade
em que esse rastreamento deve cessar, uma expectativa de vida menor
que dez anos deve ser motivo para interromper o rastreamento. Como
o foco principal do cuidado é a qualidade de vida do idoso, e não somente a sobrevida doença-especíﬁca, acreditamos que a idade
cronológica não deve ser o único determinante da interrupção do rastreamento individual (Tabela 2).

Recomendações
- Individualizar considerando os potenciais benefícios
e riscos no contexto de expectativa de vida e funcionalidade.

Recomendações

- Rastreamento com PSA e toque retal iniciando aos
40 a 45 anos, anual ou bianual.

- Individualizar considerando os potenciais benefícios e riscos
no contexto de expectativa de vida e funcionalidade.

- Interromper o rastreamento quando a expectativa de vida
for menor que dez anos.

- Mulheres a partir do início da atividade sexual, sem limite
de idade.
- Mulheres acima de 70 anos que não tiverem realizado exames
de rastreamento regulares previamente.
- Se antecedente de citologias normais nos últimos dez anos,
sendo os três últimos documentados, interromper após 70 anos.
- Mulheres submetidas à histerectomia total por patologia
benigna não devem ser mais rastreadas (certiﬁcar-se de que
houve completa remoção do colo).

2.4. Rastreamento do câncer colorretal
Estudos randomizados utilizando a pesquisa de sangue oculto nas
fezes sugerem a eﬁcácia do rastreamento do câncer de cólon em
idosos, mas poucos incluíram pacientes acima de 80 anos. O risco de
desenvolver uma neoplasia do cólon direito aumenta com a idade
(5,6% em indivíduos com mais de 65 anos contra 0,8% naqueles com
50-54 anos), diminuindo a sensibilidade da sigmoidoscopia e favorecendo o emprego da colonoscopia como método de rastreio. No entanto, uma consideração importante deve ser a do preparo necessário
à colonoscopia, que, ao induzir diarreia, pode levar à desidratação com
consequências graves em idosos frágeis.
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Tabela 2 Recomendações das principais sociedades internacionais e sugestões
ReComenDações
eXame
Colorretal 1. Sangue oculto

2.Sigmoidoscopia
3. Colonoscopia

mama

FReQUÊnCIa

UsPsTF*

aCs**

ags***

1. Anual
2. A cada 5 anos
3. A cada 10 anos

Rastreamento ≥50 anos

Rastreamento ≥50 anos

Rastreamento ≥50 anos

Parar: > 85 anos, múltiplas comorbidades e/ou
↓ expectativa
de vida

Parar: múltiplas comor- Parar: idosos frágeis com
bidades e /ou ↓ expecta- baixa expectativa de vida
tiva de vida

Mamograﬁa

A cada 1 ou 2 anos

Rastreamento ≥ 40 anos Rastreamento ≥ 40 anos

Com ou sem exame
clínico das mamas

Anualmente

Parar: múltiplas comorbidades ↓expectativa
de vida

Continuar enquanto boa
performance e/ ou candidata ao tratamento

Colo
do útero

Citologia oncótica

A cada 1-3 anos

Parar: ≥ de 65 anos
sem alto risco e
rastreamento prévio
adequado; histerectomizadas

Próstata

PSA

Anual

Pouco benefício se expectativa de vida < de
10 anos

sUgesTÃo
Parar: > 85 anos ou
múltiplas comorbidades
e ↓ expectativa de vida
Cuidados com
colonoscopia

Todas as mulheres
com expectativa de vida
≥ 4 anos

Mamograﬁa anual
em todas as ♀ com
expectativa de vida
≥ 4 anos

Parar: > 70 anos com últimos 3 exames citológicos nl, sem exame alt.
nos últimos 10 anos; histerectomizadas; múltiplas comorbidades

Parar: > 70 anos com
2 exames nl nos últimos
10 anos. Com baixa
expectativa de vida e
♀ que não tolerariam
o tratamento

Parar: > 70 anos com 2
exames nl nos últimos
10 anos; baixa expectativa de vida e ♀ que não
tolerariam o tratamento

♂ ≥ 50 anos com expectativa de vida ≥ 10 anos,
discutir risco e benefício
com paciente

sem recomendação

Parar em ♂ com
expectativa de vida
< 10 anos

*U.S. Preventive Services Task Force **American Cancer Society ***American Geriatrics Society

O Ministério da Saúde e Instituto Nacional de Câncer recomendam
a pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos de idade como
estratégia de rastreamento e realização de colonoscopia diagnóstica apenas nos pacientes com teste positivo. A maioria das diretrizes internacionais recomenda colonoscopia a cada cinco a dez anos, além da
pesquisa de sangue oculto (Tabela 2). Não há unanimidade quanto à
época em que tal rastreamento deve ser interrompido, porém, há publicações quanto à segurança do procedimento na população idosa. Na
falta de um consenso, mais do que nas outras neoplasias, consideramos
que o médico deve indicar a colonoscopia somente após uma avaliação
geriátrica adequada, que leve em consideração a morbidade de um tratamento cirúrgico ou quimioterápico paliativo na eventualidade de um
diagnóstico conﬁrmado.
Recomendações
- Sangue oculto nas fezes anualmente a partir dos 50 anos.
- Colonoscopia a cada 5-10 anos a partir dos 50 anos (se achados normais).
- Interromper rastreamento quando a expectativa de vida for
limitada ou a tolerância a possíveis tratamentos for limitante.
- Considerar internação para colonoscopia em idosos frágeis.

2.5. Outros
Pacientes idosos desenvolvem frequentemente câncer de pele do tipo
não melanoma (carcinomas baso e espinocelulares). Como se trata de
tumores amplamente curáveis com simples excisão, consideramos indicado exame periódico da pele e, em alguns casos, encaminhamento
para exame por dermatologista.
Não há dados que justiﬁquem, em nosso meio, rastreamento populacional para outros tipos de neoplasia. Pacientes fumantes e exfumantes podem se beneﬁciar de rastreamento recomendado em
nível individual, com tomograﬁa de baixa dosagem, como demonstrado no National Lung Screening Trial. Embora, de acordo com o estudo, tal estratégia possa reduzir a mortalidade por câncer de pulmão
em até 20%, devemos considerar que no Brasil teremos provavelmente um maior número de achados tomográﬁcos suspeitos e que
com investigação acabarão sendo demonstrados como infecciosos
(tuberculose ou outras) ou cicatriciais. Como a investigação diagnóstica de um nódulo pulmonar é associada com morbidade signiﬁcativa, na população idosa em especial será necessário cuidado extremo
antes de recomendar tal rastreamento.
3. Conclusões
Devido à heterogeneidade da população idosa, a escolha pelo rastreamento oncológico deve ser sempre individualizada considerando os riscos e benefícios dentro da expectativa de vida e
funcionalidade de cada paciente.
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Riscos na reposição
indiscriminada de vitaminas

3

Take home message
• Vitaminas apresentam indicações terapêuticas especíﬁcas.
• Seu uso indiscriminado apresenta potencial de interações
medicamentosas e de efeitos colaterais.
• Não há consenso ou evidência cientíﬁca sobre sua capacidade
de prevenção de doenças.

V

itaminas, cuja etimologia signiﬁca “aminas da vida”, foram
descobertas por Casimir Funk (1884-1967) em 1912 e
apresentam indicações precisas em várias condições nutricionais e doenças deﬁnidas.
Há, porém, a crença popular de que também seriam verdadeiras
panaceias, ou seja, seu uso indiscriminado geraria algum benefício
ao consumidor, independentemente de seu estado de saúde. Esse
mito coletivo atinge particularmente o segmento de idosos, onde é
frequente o conceito de que “se não ﬁzer bem, mal não fará” ou algo
com potencial para reduzir sintomas como astenia e anorexia sem a
busca adequada da causa dos sintomas.
Mesmo a Food and Drug Administration (FDA), órgão regulatório
norte-americano, que sugere doses mínimas de ingesta de vitaminas
(Tabela 1), observa sobre variações relacionadas com idade, gênero,
atividade física, estado ﬁsiológico e ﬂora intestinal. Vale lembrar que
os microrganismos intestinais sofrem inﬂuência em sua população
pelo tipo de alimentação e pelas doenças que seu portador apresenta.
Dividem-se as vitaminas em hidrossolúveis (complexo B, ácido
fólico e vitamina C) e lipossolúveis (vitaminas A, D, E, e K). Ambos
os grupos apresentam potencial de toxicidade e de interações medicamentosas que merecem sempre ser analisadas em cada caso.

Vitaminas hidrossolúveis
Absorvidas pelo intestino, distribuem-se pela via sanguínea a diferentes tecidos e são eliminadas pela urina. Não apresentam capacidade de criar grandes estoques no corpo humano, razão pela qual
necessitam de reposição diária.

“The desire to take medicine
is perhaps the greatest
feature which distinguishes
man from animals”
Sir William Osler
1849 - 1919

Exemplos de deficiências e toxicidades:
- Vitamina B3 (niacina): age em reações de oxirredução e sua deﬁciência (pelagra) provoca a síndrome dos “Ds” (diarreia, dermatite,
demência). Ingesta de altas doses provoca prurido e eritema em face
e membros superiores (“rubor da niacina”), cefaleia e mialgias, alterações hepáticas e da glicemia.
- Vitamina B6 (piridoxina): necessária para a ação ideal de mais de
60 enzimas e para a síntese ribonucleica e de proteínas. Relacionada
à multiplicação celular, notadamente a de células sanguíneas, age
também no sistema nervoso central. Sua deﬁciência manifesta-se na
forma de anemia e alterações neurológicas e cutâneas. Embora usualmente de baixa toxicidade, seu uso na dose diária de 2 a 6 gramas
por dois meses provoca alterações neurológicas irreversíveis, como
parestesias e incoordenações motoras.
- Ácido fólico (vitamina B9): relacionado a vários processos metabólicos, notadamente o da síntese de DNA, sua deﬁciência provoca
diversos sintomas, como astenia, irritabilidade, cãibras e anemia
megaloblástica. Seu uso excessivo apresenta potencial de desenvolver
alterações neurológicas e psiquiátricas.
- Vitamina C (ácido ascórbico): auxilia na produção de proteínas e aumenta a absorção de ferro pelo intestino. Sua deﬁciência provoca o escorbuto, raro nos dias de hoje, caracterizado por sangramento gengival e
lesões cutâneas. Já o uso abusivo induz a cólicas abdominais, litíase
renal, anemia hemolítica e há estudos correlacionando-o a neoplasias.
Exemplos de interações medicamentosas:
- Vitamina B3 (niacina): age nas estatinas aumentando o risco de
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miopatias e tem seu “rubor” desencadeado pela nicotina.
- Vitamina B6 (piridoxina): conjuntamente com amiodarona, induz
ao risco de fotossensibilização cutânea e reduz as concentrações séricas e efetividade da fenitoína e da levodopa.
- Ácido fólico (vitamina B9): interfere nas concentrações séricas e
efetividade da pirimetamina e da fenitoína, provocando maior risco
de convulsões em pacientes suscetíveis a elas.
- Vitamina C (ácido ascórbico): reduz as concentrações plasmáticas
de indinavir e de cobalamina (B12).

Vitaminas lipossolúveis
Absorvidas conjuntamente com alimento que contém gorduras, as vitaminas A e D depositam-se no fígado e a E em tecido adiposo e gônadas. A vitamina K também apresenta depósito hepático mas com
ﬂutuações inerentes ao padrão dietético de cada pessoa. O potencial
de toxicidade dessas vitaminas é superior ao das hidrossolúveis, visto
que formam depósitos no corpo humano.
Exemplos de deficiências e toxicidade:
- Vitamina A (retinol): relaciona-se à capacidade visual e ao desenvolvimento ósseo, epitelial, imunológico e reprodutivo. Sua deﬁciência provoca cegueira noturna e retardo no desenvolvimento e
crescimento infantil. Já sua toxicidade é alta em idosos e provoca alterações cutâneas, dores intensas em membros inferiores, distúrbios
comportamentais, anorexia e lesões hepáticas. Considera-se dose excessiva ou tóxica o consumo de 25.000 a 150.000 unidades/dia em
períodos acima de 30 dias.
- Vitamina D: apresenta-se em quatro formas: ergocalciferol (alimentar), colecalciferol (hormonal), 25-hidroxicalciferol (metabolizada e
armazenada) e calcitriol (metabolizada e ativa). Deposita-se em vários
órgãos: fígado, rins, baço, adrenais, pulmões e intestino. Fundamental
no metabolismo do cálcio, sendo que sua deﬁciência leva ao
raquitismo. Altas doses induzem à hipercalcemia e hipercalciúria,
provocando anorexia, náuseas e vômitos, irritabilidade, astenia,
poliúria e polidipsia, taquicardia, litíase renal e desidratação.
Exemplos de interações medicamentosas:
- Vitamina E (tocoferol): aumenta o risco de sangramento em uso simultâneo a dicumarínicos, principalmente a varfarina.
- Vitamina K (naftoquinona): age como antagonista dos dicumarínicos, diminuindo a ação do anticoagulante.

multivitamínicos
Conceituam-se multivitamínicos como a associação de três ou mais
vitaminas, com ou sem outros fármacos coadjuvantes (minerais ou
fitoterápicos).
Seus consumidores padrão caracterizam-se por serem mulheres,
idosos, não institucionalizados, com boa escolaridade, dieta adequada,
baixo índice de massa corporal (IMC) e alto grau de atividade física.
Vê-se assim que efetivamente quem não necessita de suplementação
de vitaminas, pelo seu estilo de vida e de saúde, é o maior usuário dessa
associação de fármacos e se expõe mais aos riscos de efeitos colaterais
e de interações medicamentosas do que a benefícios. Outro fato importante é que habitualmente o paciente não relatará seu uso, à exceção se

o proﬁssional da saúde perguntar sobre multivitamínicos.
Embora objeto ainda de discussão, há cada vez mais evidências
de que o consumo de multivitamínicos não reduz o risco de neoplasias, doenças cardiovasculares ou outras doenças crônicas. Igualmente não beneﬁciam índices de avaliação de saúde pública, visto
que o grupo de consumidores padrão é normalmente mais saudável
e, com certeza, mais cuidadoso com a própria saúde.
Merece atenção o acréscimo de ﬁtoterápicos a multivitamínicos.
O mais utilizado (Panax ginseng) apresenta indicações baseadas em
sintomas (astenia e apatia) e não em doenças especíﬁcas. Age como
agonista da acetilcolina, no eixo hipotálamo-hipóﬁse-adrenal e na
atividade neural da dopamina. Apresenta como reações adversas:
hipertensão arterial, insônia, vômitos, cefaleia, epistaxes, mastalgia,
sangramento vaginal e síndrome de Stevens-Johnson. Particularmente
em idosos, por ser uma xantina, pode desencadear insuﬁciência
cardíaca de alto débito pelo aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Interage também com vários fármacos de uso contínuo
e regular em idosos, como varfarina, estrógenos, corticosteroides, insulinas, sulfonilureias, biguanidas e digoxina.

Conclusões
Vitaminas apresentam indicações precisas e não devem ser utilizadas
aleatoriamente e sem justiﬁcativas adequadas. Elas contêm potencial
de toxicidade e de interações medicamentosas, principalmente as lipossolúveis (A, D, E, e K). Não há evidências cientíﬁcas sólidas que
justiﬁquem seu uso na prevenção de doenças.
Tabela 1 Doses diárias mínimas recomendadas de vitaminas
Vitamina
A
B1
B2
B6
B12
C
D
E
K

dose diária mínima
5000 UI
1,5 mg
1,7 mg
2,0 mg
6,0 mcg
60,0 mg
400 UI ou 5,0 mcg
30 UI ou 15,0 mg
129 mcg (homens)
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Envelhecimento ocular:
nossos atuais desafios

3

Take home message
• O envelhecimento saudável busca a promoção da saúde com
qualidade de vida, e a manutenção da boa visão tem papel importante nesse processo.

vemos nos conformar em enxergar mal apenas porque estamos
envelhecendo. As causas para isso devem ser detalhadas, classificadas e muitas delas tratadas.

• A oftalmogeriatria busca conhecer, estudar e coletar dados
palpáveis sobre como o olho envelhece, acreditando que não de-

• O uso de óculos atualizados para a população idosa deve ser incentivado e oferecido.

C

lassificar um indivíduo como idoso nos dias de hoje significa muito pouco, uma vez que a visão sobre envelhecimento – e o próprio conceito do que é ser idoso no século
21 – vem mudando.
Antigamente, saber que uma pessoa tinha mais de 60 anos, e, portanto era idosa, invocava de imediato a ideia de que provavelmente
estaria aposentada, inativa e caminhando para o final dos seus dias.
Hoje, se alguém é classificado como idoso, são outras as perguntas
que se colocam: essa pessoa está buscando um envelhecimento
saudável? É um idoso dos seus 60 ou 70 anos ou um idoso muito
idoso, dos seus 80 ou 90 anos? Qual o grau de atividade laboral e de
lazer que esse indivíduo mantém, já que a grande maioria está ativamente envolvida na sociedade?
O envelhecimento saudável tem por objetivo a promoção da
saúde também com qualidade de vida. A preservação da autonomia
e da independência se apresenta como importante mantenedora da
qualidade de vida nas pessoas idosas.
A visão tem um papel de destaque nesse contexto, uma vez que sua
deterioração abala a rotina do indivíduo, afetando principalmente a
leitura, interferindo na sua capacidade de comunicação, limitando suas
atividades de vida diária e levando ao isolamento e à depressão. Trabalhos científicos mostram que a piora visual aumenta em duas vezes
o risco de queda, em três vezes o risco de depressão, de quatro a oito
vezes o risco de fratura de quadril, favorece a internação em asilos mais
precocemente e aumenta em duas vezes a dependência social.
Estudos direcionados especificamente à população acima de 60
anos constataram que existem alterações fisiológicas do olho e alte-

rações patológicas, decorrentes do histórico sistêmico de cada indivíduo. Alterações sistêmicas, como diabetes, hipertensão ou tabagismo, podem, por exemplo, acarretar mudanças no olho. Diante
disso, constataram-se as diferenças existentes entre os idosos e os
muito idosos. A oftalmogeriatria busca conhecer, estudar e coletar
dados palpáveis sobre como o olho envelhece, sob a crença de que
não devemos nos conformar em enxergar mal apenas porque estamos
envelhecendo. Ela se dedica também a direcionar de forma específica
a prática da oftalmologia para a população idosa, através do estudo e
da classificação detalhada de suas causas e opções de tratamento.
Estudos realizados no Departamento de Oftalmologia da
Unifesp/ Instituto da Visão direcionados à população acima de 50
anos vem permitindo coletar, de forma concreta, dados nacionais
sobre as principais afecções que acometem o olho do idoso. Um estudo com 150 idosos muito idosos (pessoas com mais de 80 anos)
permitiu a identificação de 30 centenários – grupo que depois chegou
a 42 pacientes com 100 anos ou mais –, que foram examinados e ajudados com todos os recursos disponíveis na Unifesp. Como fruto para
a sociedade, originou-se o Ambulatório de Oftalmogeriatria no Departamento de Oftalmologia da Unifesp, sob a coordenação de
Rubens Belfort Jr. e Marcela Cypel, assim como se mantêm também
os estudos na área do envelhecimento ocular. Através destes, já é possível afirmar que as principais afecções oftalmológicas na população
idosa são a catarata, a degeneração macular relacionada à idade
(DMRI), o glaucoma, a retinopatia diabética e o uso de óculos incorretos ou desatualizados.
À medida que a expectativa de vida aumenta, cresce também a
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probabilidade da ocorrência das alterações citadas como causa de
baixa acuidade visual. No entanto, é importante ressaltar que a
catarata e o uso de óculos incorretos ou desatualizados são classificados como causas curáveis.

erros refracionais
Há pouco tempo passou a ser conferida maior importância aos erros
refracionais como causas de baixa visão e cegueira. Trabalhos recentes
mostram que um grande número de pessoas no mundo eram classificadas como portadoras de baixa visão ou cegas quando, na realidade, a causa dessas deficiências eram erros refracionais não
corrigidos. Contudo, ao se adequar e utilizar a correção óptica devida,
elas deixam de ser classificadas como tal.
O erro refracional foi considerado a principal causa de baixa
acuidade visual nos idosos com 60 anos ou mais, com visão normal
ou próxima do normal, e a segunda maior causa na classe visão baixa
uni ou bilateral. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera
prioridade a eliminação desse tipo de cegueira reversível, incluindoa no “Projeto Visão 20/20”. Estudos nacionais mostram uma média
de 10% a 15% de melhora na acuidade visual do grupo de idosos na
faixa dos 60 anos após a realização do exame refracional e a prescrição adequada de óculos. Embora não houvesse uma expectativa
tão alta, no grupo de idosos acima de 80 anos dados mostraram uma
melhora de 10% a 13% da visão, permitindo independência e poucas
limitações nas suas atividades diárias. Pacientes centenários também
estavam incluídos nesse grupo.
Abordando-se especificamente a visão de perto no estudo dos
idosos muito idosos, foi observada também significativa melhora da
visão após exame refracional e melhora de 5% a 10% para leitura,
uma das principais atividades nessa faixa etária. Tais conclusões reforçam a validade de se investir na realização do exame refracional
dos idosos com 60, 80 ou acima dos 90 anos.
Cabe aqui uma explicação rápida no que se refere aos tipos de grau
a serem corrigidos: a não correção de uma miopia causa dificuldade
para ver objetos ao longe; no caso da não correção de uma hipermetropia, a visão de perto fica mais comprometida; e no astigmatismo
não corrigido as imagens e seus detalhes ficam distorcidos ou mal
definidos. O astigmatismo pode estar associado a miopia ou hipermetropia. No caso do idoso, ainda está invariavelmente presente a
chamada presbiopia – a popular “vista cansada”, que se inicia normalmente após os 40 anos e gera dificuldade para ajustar a visão de perto.

Catarata
A catarata, classificada como a principal causa de cegueira curável,
representa um problema de saúde pública que interfere negativamente na qualidade de vida dos pacientes. Em especial no grupo de
idosos com 80 anos ou mais, observa-se estreita relação entre a
catarata, a menor acuidade visual e o comprometimento das atividades diárias. A catarata senil, decorrente da opacidade do cristalino,
pode se manifestar em diferentes graus de gravidade: quanto mais
intensa, maior a dificuldade de a luz atravessar o cristalino, portanto
pior a imagem formada e a visão do indivíduo. Segundo estudos recentes, a prevalência de deficiência visual por catarata aumenta sete
vezes por década de vida – 0,4% no grupo de 70 a 74 anos e 3,26%

no grupo de 80 a 84 anos. Para a OMS essa afecção é responsável por
50% da cegueira mundial, o que corresponde a quase 20 milhões de
pessoas – número que tende a aumentar, acompanhando a elevação
da expectativa de vida.
Estudos nacionais apresentaram dados da ocorrência de catarata
como principal ou segunda principal causa de deficiência visual ou
cegueira numa população de 60 a 90 anos. Especificamente no estudo
da população de idosos muito idosos, foram diagnosticados 32% de
olhos com catarata, sendo que a porcentagem foi cada vez maior à
medida que aumentava a faixa etária, chegando a 40% no grupo com
100 anos ou mais de idade.
A presença da catarata não é sinônimo de cirurgia, pois é
necessário considerar seu grau e localização. O idoso com catarata
pode referir que enxerga uma nuvem difusa, que embaça o seu campo
de visão como um todo, ou pode referir que enxerga um ponto mais
escuro, que tira a nitidez do objeto que está nessa direção.
A catarata senil pode causar mudanças na graduação refracional,
resultando em miopia e/ou astigmatismo. Em casos iniciais, podese atualizar o exame refracional e, com a prescrição de óculos, melhorar a visão do idoso sem necessidade de cirurgia. No entanto, à
medida que ela avança, a única possibilidade de tratamento é a cirurgia da catarata, retirando-se o cristalino opaco e substituindo-o por
uma lente intraocular.

figura 1 Olho com catarata: opacidade de cristalino na cápsula
anterior e nuclear moderada/avançada

glaucoma
O glaucoma primário de ângulo aberto é a forma mais comum de glaucoma em idosos. A OMS estima que o número de cegos por glaucoma
no mundo seja de 5 milhões, com a idade entre um dos principais fatores de risco, juntamente com raça e predisposição genética. O glaucoma, caracterizado por alterações típicas do disco óptico e da camada
de fibras nervosas da retina, com repercussões características no campo
visual, é considerado uma neuropatia óptica crônica e progressiva segundo o atual Consenso da Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG).
O idoso com glaucoma crônico muitas vezes não apresenta queixa
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de baixa visual. Porém, tropeça ou esbarra em objetos por não vê-los
no seu campo de visão periférico, ou percebe a aproximação de uma
pessoa apenas quando ela está muito perto, praticamente na sua
frente. A perda da visão ocorre da periferia para o centro, sendo lenta
e progressiva – por ser uma patologia silenciosa, quando notada, o
campo de visão do paciente já está muito diminuído.
No caso de glaucoma avançado, a visão torna-se tubular, ou seja:
o idoso pode até ter a visão nítida, mas apenas no seu campo central
de visão, como se olhasse através de um tubo ou uma folha de papel
enrolada, formando um canudo. A periferia é escura, sem percepção
de imagem. Por isso, enfatiza-se a importância de se manter atualizado o exame oftalmológico de rotina do idoso, para que o diagnóstico seja feito precocemente pelo oftalmologista.
As porcentagens de glaucoma encontradas nos estudos nacionais
em populações idosas foram ao redor de 7%. Especificamente no grupo
de idosos acima de 80 anos, as porcentagens encontradas foram de 11%.
Até o momento não há cura para o glaucoma, apenas controle da
sua evolução com tratamento clínico, que consiste no uso de colírios
tópicos anti-hipertensivos, e/ou cirúrgico, que consiste na cirurgia
chamada antiglaucomatosa – ambos os tratamentos buscam evitar
a lesão do nervo óptico. O paciente com glaucoma necessita de acompanhamento regular com o oftalmologista, incluindo na sua avaliação medidas da pressão intraocular, realização de campo visual e
avaliação da camada de fibras nervosas (se possível com tomografia
de coerência óptica).

o ranibizumabe e o bevacizumabe). Para a forma seca, usam-se óculos
de aumentos especiais ou auxílios ópticos de visão subnormal para
aprimorar a visão residual presente. No entanto, pode-se dizer que os
recursos existentes ainda estão aquém do desejado para melhorar significativamente ou evitar os casos de DMRI mais avançados.

figura 2a Aspecto fundoscópico do olho esquerdo:
dentro da normalidade

DmRi
A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é um processo
degenerativo da mácula (região central da retina) que acomete normalmente pessoas com mais de 50 anos. Ela é caracterizada pela presença de drusas maculares e mobilização de pigmento do complexo
epitélio pigmentado da retina.
A DMRI é uma das principais causas de baixa visual em idosos
acima de 70 anos e sua incidência aumenta com a idade. Existem
duas formas tardias da DMRI: a forma úmida, caracterizada pela presença da membrana neovascular; e a forma seca, caracterizada pela
atrofia geográfica. A DMRI pode ocorrer em diferentes graus e nem
sempre avança de forma agressiva, não havendo um tempo específico
de evolução. Ambas as formas causam baixa da visão importante nos
seus estágios avançados, embora a forma úmida costume apresentar
progressão mais rápida.
O campo de visão acometido é o correspondente ao da região
macular, ou seja, a visão central. A queixa pode ser lenta e progressiva,
mas nas formas tardias a perda da acuidade visual central é acentuada. O paciente irá relatar dificuldade ao ler, em enxergar a região
central de um objeto ou o rosto das pessoas, podendo as linhas se distorcer ou se tornar incompletas.
Estima-se que a DMRI esteja presente em 25% da população
brasileira idosa, subindo para 80% no grupo acima de 80 anos, reforçando o fato de seu risco e prevalência aumentarem significativamente com o passar dos anos. Nos centenários, algum grau de
degeneração macular está normalmente presente.
Atualmente existem recursos para o tratamento da forma úmida,
como injeções intraoculares de medicações anti-VEGFs (por exemplo,

figura 2B Aspecto fundoscópico do olho direito com
degeneração macular relacionada à idade forma úmida
(exsudativa) mostrando presença da membrana neovascular
na região macular com presença de hemorragia

Retinopatia diabética
Outra afecção que vem se tornando mais frequente no olho do idoso
com o aumento da expectativa de vida é a retinopatia diabética, decorrente das alterações vasculares que o diabetes sistêmico causa com o
passar dos anos. Após 20 a 30 anos do início do diabetes, alguma
lesão microangiopática passa a acometer os vasos retinianos, caracterizando a retinopatia diabética. Inicialmente instalam-se oclusões
vasculares e microaneurismas, que compõem a retinopatia diabética
não proliferativa. Num segundo momento, essa retinopatia diabética

* Figuras 3 e 4 em tamanho reduzido, meramente ilustrativas
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figura 3* Tela de Amsler: aspecto normal

não proliferativa pode evoluir para formação de neovasos retinianos,
hemorragias e descolamento tracional da retina, caracterizando a
retinopatia diabética proliferativa.
O controle metabólico e dietético adequado e a prática de atividade
física regular associada ao diagnóstico precoce da doença diminuem
muito a incidência da retinopatia diabética. O ideal é o exame anual
da retina nos pacientes diabéticos, através do mapeamento da retina.
Uma vez instalada, a retinopatia deve ter seu grau de gravidade avaliado para a determinação dos próximos passos. Quando presente a
retinopatia diabética pré-proliferativa avançada ou a proliferativa, recursos como a aplicação de laser na retina ou injeções de substâncias
para barrar a proliferação vascular são utilizados. É também comum a
ocorrência do edema macular no diabético, que deve ser abordado de
forma específica com laser ou medicação intraocular adequada.

Conclusão
Comparativamente às outras afecções oculares aqui descritas, a correção
do erro refracional é mais simples, de menor custo e permite rapidamente uma melhora no padrão de visão. Além disso, os óculos podem
colaborar com a melhora visual independentemente da presença de
catarata, glaucoma, DMRI ou retinopatia diabética. O uso de óculos
atualizados para a população idosa deve ser incentivado e oferecido.
A Sociedade Brasileira de Oftalmogeriatria e Oftalmogerontologia
preconiza a realização de exame oftalmológico anual após os 70 anos
de idade, assim como o “Teste Simples da Qualidade de Visão”, que
consiste em tampar um olho e o outro separadamente e comparar a
visão de longe e de perto de cada um, permitindo uma triagem rápida
na presença de alguma alteração. O ideal é utilizar sempre o mesmo
objeto para comparação, como por exemplo: o gradeado de um portão
para longe (posicionar-se a uma distância de 5-6 metros) e um jogo
de palavras cruzadas para perto (posicionar-se a uma distância de 30
cm do papel). Avalia-se primeiro a visão de longe e depois a de perto.
Usando os melhores óculos disponíveis, tampa-se um olho e depois
o outro, fixando o olhar num ponto central; compara-se então a visão

figura 4* Alterações na Tela de Amsler**: borrões,
manchas, falhas na nitidez ou distorção das linhas
* * As ilustrações das alterações acima não precisam estar
todas presentes. Basta uma delas para se considerar o Teste
com Tela de Amsler alterado

do olho no exame presente e na avaliação feita anteriormente (um
mês atrás, por exemplo). Para a visão de perto, pode-se utilizar especificamente a chamada “Tela de Amsler”, que é um gradeado já montado para essa avaliação. Na presença de oscilações importantes de
visão, manchas escuras, borrões, distorções ou perda de parte da
visão, a avaliação oftalmológica deve ser realizada assim que possível.
O profissional ligado à área da saúde pode suspeitar das alterações
aqui descritas, auxiliando na consideração das queixas ou dos sinais
descritos pelo idoso, sugerindo a adequada investigação pelo oftalmologista. Muitas vezes, é o profissional da área da saúde e/ou
cuidador que, atento ao receber o relato inicial, permitirá o diagnóstico
precoce do problema pelo oftalmologista, podendo assim, em parceria
com o especialista, proporcionar benefícios para o idoso em questão.
Hoje, com satisfação, podemos afirmar que a oftalmologia preza
e investe no envelhecimento ocular, ciente dos potenciais benefícios
gerados aos idosos através do surgimento e desenvolvimento de
novos recursos de tratamento, medidas e orientações de prevenção.
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em mOvimentO :: ideias e recursos para o paciente e o cuidador

um únicO livrO, um mundO de infOrmações
Um dos maiores méritos de Independent for Life: Homes and Neighborhoods for an Aging America,
ainda sem tradução para o português, é a quantidade de informações contidas em apenas um
só volume.
Publicado pela University of
Texas Press, com o apoio de inúmeras fundações, e editado por
Henry Cisneros, ex-secretário de
Habitação e Desenvolvimento Urbano, e por dois pesquisadores seniores do Stanford Center for
Longevity, a obra reúne colaborações de áreas variadas, como

economia e ﬁnanças, tecnologia, arquitetura e design interior,
planejamento urbano e até política.
Os relatos são interessantes e práticos: um especialista em
planejamento urbano que discute acessibilidade nas vizinhanças,
um empreiteiro que adapta casas e o prefeito de Chattanooga que
explica como a cidade conseguiu melhorar acessibilidade e infraestrutura depois que funcionários públicos concordaram em
passar um dia em cadeiras de rodas.
O outro mérito de Independent for Life é o fato de os autores
pensarem o envelhecimento como uma questão social e coletiva. Num universo onde se espera que indivíduos e suas famílias
assumam todas as responsabilidades conforme a idade chega,
o livro traz mais que alternativas: traz novas formas de pensar o
envelhecimento.

O ônibus que nunca chega
São comuns casos de pacientes de Alzheimer que fogem de
casas de repouso ou asilos para voltar para suas casas. Desorientados e confusos, muitas vezes eles acabam machucados
em lugares desconhecidos.
O Seniorenzentrum Benrath, uma casa de repouso em Düsseldorf, na Alemanha, encontrou uma forma simples e criativa
de evitar que seus pacientes se perdessem pela cidade em busca
do caminho de casa: construíram um ponto de ônibus falso na
frente do centro.
Assim, quando um paciente foge, para no ponto para esperar o ônibus – que nunca chega. A espera dá tempo para que
ele se acalme e para que a equipe o encontre e o leve de volta.
Muitos enfermeiros inclusive usam o ponto de ônibus como uma estratégia para acalmar pacientes que querem voltar para casa
a todo custo: enquanto esperam pelo ônibus que vai a lugar nenhum, o doente acaba esquecendo que queria ir para casa.
Para saber mais: www.sana-benrath.de
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vivO POr dentrO
encOntrOs
Para cuidadOres
de Pacientes
cOm demência
A iniciativa já existe há 12 anos, mas vem
ganhando corpo e visibilidade. Os Encontros
Psicoeducacionais para Cuidadores de Pacientes com Demência, promovidos pelo
Programa Terceira Idade (Proter), do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP, com
apoio do laboratório Sandoz, reunirão em
quatro módulos cuidadores de pacientes
com demência para discutir temas como:
“O que devo saber sobre demência?”,
“Demência – eu também terei?” e “Casa de
repouso ou da família?”.
O primeiro módulo foi em junho. Os
próximos estão previstos para 4 de agosto,
27 de outubro e 10 de novembro. Os encontros são gratuitos e acontecem no Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP. É preciso
fazer inscrição.
Para mais informações:
psicoeducacional.demencias@gmail.com

O vídeo se tornou viral em pouquíssimo tempo: um paciente de
Alzheimer que sai de um estado catatônico e se transforma ao
ouvir músicas de sua juventude. Trata-se de um trecho do documentário Alive Inside: a story of music and memory, do diretor
Michael Rossato-Bennett, que retrata a transformação de pacientes em casas de repouso ao ouvir músicas de sua juventude.
O filme segue o assistente social Dan Cohen, que testa o impacto da música em pacientes com demências e outras doenças
degenerativas. Ele é diretor executivo da organização Music and
Memory, que aceita doações de iPods usados e novos para levar
música a pacientes em asilos e casas de repouso.
Para saber mais: www.musicandmemory.org

sP saudável
Imagine um site que reúna todas as informações necessárias para
atividades físicas, atendimento médico, cultura e lazer, com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços gratuitos.
Essa é a missão do projeto SP Saudável, uma parceria do Saútil e
do Catraca Livre, lançado no início de julho. Com botões simples para
cada tema, a página foi estruturada de forma a ligar serviço a serviço
para cada necessidade e compor grupos de interesse. A plataforma
encaminha para atividades relacionadas a saúde e bem-estar.
O usuário encontra programas oferecidos por instituições
públicas e privadas – sempre relacionados ao tema do projeto,
entre consultas, tratamentos e atividades físicas. Para o caso das
opções de lazer, a página mapeia a programação por data ou
região. Os dados são gratuitos e todas as atividades mapeadas
são abertas à população, que será bem-vinda para deixar suas
dicas e comentários.

Para saber mais:
www.sautil.com.br/cidade-saudavel
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nO lugar dO OutrO
A Care UK, uma provedora de serviços de saúde e sociais na
Inglaterra, desenvolveu um programa de treinamento que cria
situações para que cuidadores de pacientes com demência
vivenciem a experiência do doente. Em uma das etapas, são
feitas inúmeras perguntas em meio a sons altos, enquanto a pessoa tenta ler o jornal. Em outra, o cuidador usa óculos que dificultam a visão e luvas que diminuem o tato para experimentar
a falta de mobilidade e depois recebem comida na boca numa
velocidade rápida. São situações que reproduzem a sensação de
confusão e falta de controle por que passa um paciente de
demência.
Segundo Louise Lakey, gerente de políticas da Sociedade de
Alzheimer inglesa, o que se pretende é que os cuidadores entendam qual a realidade do doente. Assim, fica mais simples
colocar o aprendizado na prática.

filmes caseirOs
resgatam memórias
Um projeto britânico vem usando ﬁlmes caseiros das décadas de 1940, 50, 60 e 70 para ajudar pacientes com
demência a recuperar suas memórias. A iniciativa, chamada
de “Memory Bank” (Banco de Memórias, em tradução
livre), é uma parceria entre o Yorkshire Film Archive (YFA),
proﬁssionais de saúde e cuidadores.
Lançado depois de 18 meses de pesquisa, o programa é
composto de ﬁlmes do acervo do YFA, com uma média de
seis minutos e que trazem imagens do cotidiano, com temas
como férias, esportes, compras e trabalho. O objetivo é que
os ﬁlmes sejam uma oportunidade para que pacientes de
demência entrem em contato com suas lembranças, ainda
que por um curto espaço de tempo.
Para saber mais:
www.yorkshireﬁlmarchive.com/content/ memory-bank

Os últimOs anOs

Eles não se conhecem, mas optaram pela mesma forma de registrar
os últimos anos de seus pais, ambos pacientes de Alzheimer.
Maggie Steber, uma fotojornalista, passou a tirar fotos de sua
mãe porque “gostaria de ter algo quando ela fosse”. As várias imagens que captou – em que sua mãe aparece ora brava, ora em paz,
ora perdida – foram inseridas num filme com fotos antigas e outras
tiradas de vídeos. A obra final se chama Rite of Passage (Rito de passagem, em tradução livre).
Phillip Toledano criou uma homenagem similar a seu pai, um
prolífico artista e performer que aos 96 anos passou a necessitar dos
cuidados do filho em decorrência da demência. Seu filme foi batizado

de A Shadow Remains (Uma sombra permanece, em tradução livre).
Além de serem relatos pessoais e comoventes, os dois filmes documentam os anos finais desses pais, com todas as dificuldades, decisões e momentos de ternura que permeiam o cuidado.
Os dois filmes foram os primeiros selecionados para fazer parte
do programa “Pague por História”, da produtora norte-americana
MediaStorm.
Os trailers dos filmes podem ser encontrados aqui:
- mediastorm.com/publication/a-shadow-remains
- mediastorm.com/publication/rite-of-passage
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Diferença

Cuidado para quem cuida
Serviço inédito no Brasil, o Ambulatório para Cuidadores, da disciplina de geriatria e
gerontologia da Universidade Federal de São Paulo, oferece atenção clínica exclusiva
para idosos dedicados a cuidar de familiares enfermos Por Sabrina Duran

D

os 52 anos que dona Ana Garcia, 81 anos, está casada
com Ariovaldo Garcia, 84, há pelo menos 26 ela cuida
dele por causa de suas enfermidades. Ariovaldo já passou por duas cirurgias para retirada de tumores neoplásicos, outra para sanar uma úlcera supurada e mais cinco
intervenções na perna direita. Ariovaldo tem enfisema pulmonar
e, há pelo menos dois anos, foi diagnosticado com mal de
Alzheimer. “Minha vida é em volta dele”, diz dona Ana. Como ela,
outros tantos cuidadores familiares dedicam-se, todos os dias, a
uma miríade de tarefas que vão desde alimentar a pessoa cuidada,
dar banho, vesti-la, ministrar-lhe medicamentos, levá-la a consultas
médicas, distraí-la e tornar-lhe um pouco mais confortável a vida
que a doença comprometeu. E é tanta dedicação e esforço que o

cuidador se esquece de cuidar de si mesmo. Como consequência,
torna-se, ele próprio, um paciente, mas sem um cuidador que o
olhe e ajude a resolver suas dificuldades físicas e emocionais.
Nessas condições apareciam muitas pessoas nos ambulatórios da
disciplina de geriatria e gerontologia (DIGG) da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), e também no PADI – Programa de Assistência
Domiciliária ao Idoso, da mesma disciplina. Eram os acompanhantes
dos pacientes, seus cuidadores – em geral, esposas, filhas e irmãs. “A
partir do PADI percebemos que havia muitos idosos cuidando de
idosos. De alguma forma, indiretamente, nós já cuidávamos dessas
pessoas [dos cuidadores], mas de uma maneira superficial. Foi então
que sentimos a necessidade de criar um programa de atendimento
específico para o cuidador”, diz a professora e assistente social Naira
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Melhoras visíveis

“

Quando existe um vínculo com a pessoa
a ser cuidada, o cuidador ajuda porque
gosta da pessoa. Mas o querer cuidar
não signiﬁca que a pessoa vai
estar bem para a tarefa.

”

Dutra Lemos, idealizadora e coordenadora do Ambulatório para
Cuidadores da DIGG.
O ambulatório, cujo serviço é inédito no Brasil, foi criado em 2008
para tratar clinicamente cuidadores familiares a partir de 55 anos que
sejam responsáveis por algum idoso atendido em qualquer ambulatório da geriatria daquela instituição. “Começamos atendendo pessoas de 60 anos – que é a idade na qual se considera alguém idoso no
Brasil. Mas muita gente com 55, 56 anos começou a apresentar as mesmas queixas, então abrimos para elas pensando em algo mais preventivo”, explica Naira, que coordena uma equipe que conta com mais uma
assistente social, duas psicólogas e quatro médicos, todos voluntários.

Desgaste
As queixas às quais se refere a professora são as relatadas pelos
cuidadores e que os qualificam como potenciais pacientes do ambulatório. Estresse, cansaço, dores musculares, irritabilidade, tensão,
tristeza e depressão. Todos são sintomas de uma rotina extenuante
que não envolve só o aspecto físico do cuidado, mas a relação, muitas
vezes desgastada, do cuidador com seu familiar enfermo, além da
perspectiva da morte e da perda de vínculo. “Já aconteceu, mas dificilmente a gente consegue dar alta para o cuidador. Enquanto ele estiver cuidando de alguém, haverá o elemento estressor. A alta
acontece quando o paciente morre ou é institucionalizado, ou seja,
quando a família o coloca numa instituição de longa permanência.
Mesmo assim, não damos alta imediatamente. O cuidador fica com a
gente por mais seis meses, e vamos trabalhando a perda do vínculo”,
explica a professora.
Embora inédito no país, o serviço de atendimento ao cuidador já
estava previsto na Política Nacional de Saúde do Idoso, portaria 1395,
de 9 de dezembro de 1999. “Essas pessoas [cuidadores] deverão, também, receber atenção médica pessoal, considerando que a atividade
de cuidar de um adulto dependente é desgastante e implica riscos à
saúde do cuidador. Por conseguinte, a função de prevenir perdas e
agravos à saúde abrangerá, igualmente, a pessoa do cuidador”, diz o
documento do Ministério da Saúde.
Desde o início do programa da DIGG, em 2008, o Ambulatório
para Cuidadores já atendeu 135 pacientes. Atualmente, 68 estão sob
os cuidados da equipe, muitos deles sendo atendidos há quatro anos.
Cerca de 80% dos cuidadores atendidos no ambulatório são mulheres.

Ainda não há um estudo sistematizado sobre os resultados do programa, mas eles podem ser conferidos até visualmente pelos profissionais que atendem os cuidadores. “Da primeira para a segunda
consulta, a gente já percebe uma mudança de autocuidado. A pessoa
vem com uma roupa mais asseada, com o cabelo cortado ou tingido,
com um brinco. Parece que você ‘dá permissão’ para o cuidador se
cuidar. Ele sente um alívio”, diz a psicóloga Cleofa Toniolo Zenatti,
que ajudou a criar o ambulatório e faz parte da equipe.
Além do autocuidado, os pacientes também apresentam melhora
clínica funcional, no estado de humor e na qualidade do sono, o que
acaba interferindo positivamente na própria qualidade do cuidado
que oferece ao seu familiar enfermo. “Esse é o mérito do ambulatório:
ajudar a pessoa a estar bem para cuidar bem”, completa Cleofa.
No ambulatório não é oferecida orientação específica sobre como
o cuidador pode zelar melhor pelo familiar enfermo. Segundo Naira,
esse trabalho já é feito dentro do PADI e nos demais ambulatórios.
“Esse é o diferencial do serviço. Nosso objetivo é tratar o cuidador”,
ressalta a professora.

Tratamento interdisciplinar e global
Ao passar pela primeira consulta com a equipe do ambulatório, o
cuidador é atendido, simultaneamente, por três profissionais: assistente social, geriatra e psicóloga. A interdisciplinaridade é importante, segundo Cleofa, porque cada profissional acaba
aproveitando abordagens específicas dos colegas e usando-as para
aperfeiçoar o atendimento no contexto da própria especialidade.
“Hoje mesmo, atendendo uma senhora que trazia queixas físicas,
ficou claro que ela estava psicossomatizando os problemas”, exemplifica a psicóloga.
A situação de cada paciente é discutida em conjunto por todos
os residentes e preceptores. E é só a partir dessa abordagem global
que as soluções e os tratamentos são pensados para os cuidadores.
Quando necessário, os profissionais pedem exames, receitam
medicamentos, encaminham para outros especialistas, recomendam
atividades físicas e a retomada de tarefas que agradavam o paciente
antes de ele se tornar um cuidador. Acima de tudo, os profissionais
do ambulatório ajudam o idoso cuidador a não se penalizar. “Por
estarem muito na rotina do cuidado, essas pessoas têm a tendência
de olhar negativamente para a situação e não ver saída. O que fazemos é garimpar, na entrevista, o que tem de positivo na vida delas e
tentar aflorar isso”, diz a assistente social Mônica Andrade Tobias,
preceptora no ambulatório.
Um exemplo disso é ajudar o paciente a encontrar, entre familiares e amigos, alguém que o auxilie em alguma tarefa – o que nem
sempre fica evidente para o cuidador, que, vitimizado, acredita que
ninguém mais pode ajudá-lo. Dona Ana Garcia, por exemplo, que é
atendida no ambulatório desde 2008, conta com o apoio da irmã para
lidar com o marido. “Minha irmã, com 86 anos, é meu braço direito.
Ela está lá com ele em casa agora, já deixei os remédios, ela dá tudo
direitinho. Coisas de higiene eu cuido, mas fora isso ela me dá muito
apoio com ele e no serviço de casa”, conta a paciente.
Medidas pontuais e simples, como uma caminhada diária de
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meia hora ou uma ida à manicure uma vez por semana – além, é
claro, dos fármacos e outros suportes médicos necessários –, fazem
uma diferença substancial na qualidade de vida do cuidador e dos
cuidados que presta. A geriatra Flávia Areco, contudo, faz uma
ressalva quanto ao modo como a assistência é dada a esse paciente.
“O cuidador não pode ser visto como um paciente comum da geriatria, que vai para uma consulta, por exemplo, e sai com um monte
de papéis de exames. Se eu der tudo isso para o cuidador, ele não vai
dar conta e eu terei criado um outro problema para ele. A estratégia,
então, é dar aos poucos, priorizando o que é mais importante na
saúde dele”, diz a médica.
Por dia, são atendidos oito cuidadores no ambulatório da DIGG.
A consulta é longa e complexa, e por isso não é possível abarcar um
número maior de pacientes, segundo Naira Dutra. “Não queremos
fazer um atendimento massificante. Todos os casos novos que
chegam – um por semana – a gente atende imediatamente, então não
temos uma grande demanda reprimida”, informa a criadora e coordenadora do ambulatório.

Tarefa compulsória
O cuidador familiar, via de regra, não escolhe ser cuidador. É uma tarefa
que lhe é dada, de forma compulsória, pelos laços familiares e de amor
que tem com o paciente. Ainda que não escolha ser o responsável pelo
enfermo, o cuidador não costuma fugir à tarefa. “Quando existe um vínculo com a pessoa a ser cuidada, o cuidador ajuda porque gosta da pessoa, porque acha que ela merece isso. Mas o querer cuidar não significa
que a pessoa vai estar bem para a tarefa”, ressalta a psicóloga Cleofa.
Se mesmo com a existência do vínculo a tarefa do cuidador é
difícil, tanto mais quando esse vínculo foi quebrado ou corrompido

na relação pregressa de ambos. Entre os cuidadores familiares, há,
por exemplo, muitos casos de ex-maridos que buscam a ajuda de
ex-mulheres quando ficam doentes; ou de filhos que há anos já não
têm qualquer relação com os pais e que são procurados por estes
quando surge a enfermidade. Nesses casos, a carga de dificuldade
para o cuidador vem duplicada pelo desgaste na história de vida
pregressa com o paciente.
O apoio da família ao cuidador, especialmente nessas situações
mais complexas, é fundamental para que ele não se sobrecarregue e
comprometa sua qualidade de vida. No ambulatório da DIGG, a convocação da família pelos assistentes sociais faz parte da atenção ao paciente. “Muitas vezes a família não vai numa primeira consulta, mas a
gente liga, explica a situação e pede o comparecimento. É um trabalho
de responsabilização da família por esse paciente também, não é um
trabalho só do cuidador. Às vezes os familiares não conseguem ajudar
presencialmente, mas ajudam financeiramente. Com isso o cuidador
já sente que alguém está olhando para ele, o que é importante até para
não alimentarmos sua vitimização”, diz a geriatra Flávia Areco.
O filho, a nora e os dois netos de dona Ana são bons exemplos
de integração familiar que serve de suporte à tarefa do cuidador.
Aos domingos, a família se reúne para o almoço na casa de dona
Ana. Os netos, segundo ela, são loucos pelo avô, e lhe dão bastante
atenção durante a visita. Dia desses, comentou dona Ana, a nora e
o filho se mostraram preocupados com sua saúde, dizendo que ela
parecia cansada, um pouco esquecida das coisas, e se ofereceram
para contratar alguém que a ajudasse a cuidar do marido. Dona
Ana negou a ajuda. “Eu disse a eles que por enquanto não preciso
porque ainda tenho força, mas que, na hora em que eu precisar, eu
peço”, finaliza.

Estreitando o relacionamento entre a Indústria Farmacêutica e os
Profissionais de Saúde Brasileiros.
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

Novo suporte veNtilatório
Um novo tipo de suporte ventilatório está disponível no Hospital sírio-libanês (HSL), em São
Paulo: a oxigenação extracorpórea por membrana
(ECMO). A técnica, já adotada mundialmente, é
utilizada no tratamento de pacientes com insuﬁciência respiratória aguda com hipoxemia refratária. O HSL começa a oferecer essa modalidade
de suporte ventilatório em sua rotina na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).
Segundo Guilherme Schettino, gerente médico da UTI do HSL, o sistema de oxigenação extracorpórea consiste de uma bomba centrífuga, uma
membrana que realiza as trocas gasosas e um console. A técnica mais utilizada é a venovenosa, na
qual o sangue venoso é retirado, oxigenado e devolvido ao próprio sistema venoso do paciente.
A condição hipoxêmica refratária ocorre em
1 a cada 15 casos de insuﬁciência respiratória, com

índices de mortalidade que variam entre 50% e
80%. O uso da ECMO pode reduzir esses valores a
40%. “A utilização da ECMO permite a realização
de trocas gasosas de forma extracorpórea no
período de comprometimento pulmonar, propiciando tempo para a recuperação da condição
clínica e melhora do prognóstico”, diz Schettino.
A implantação da ECMO no Brasil foi realizada
por meio de um Grupo de Estudos em Suporte
Extracorpóreo, composto por proﬁssionais das
UTIs do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital das
Clínicas. O trabalho, iniciado em 2010, envolveu
médicos, enfermeiros e ﬁsioterapeutas para a realização de estudos experimentais em animais. A
aplicação clínica foi iniciada um ano depois. Os detalhes desse estudo foram publicados no Jornal
Brasileiro de Pneumologia, da Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia.

parceria para iNvestigação da doeNça de parkiNsoN
A Berg pharma, companhia farmacêutica sediada em Boston, e o
renomado parkinson’s institute anunciaram uma parceria que permitirá uma modelagem mais robusta na investigação sobre a doença
de Parkinson (DP). Cerca de 1 milhão de americanos convivem hoje
com a doença, com 50 mil novos casos por ano – taxa que deve
crescer com o envelhecimento dos “baby boomers”. A ﬁsiopatologia
básica e o entendimento da DP ainda permanecem elusivos devido
a uma combinação da complexidade da doença e à falta de capacidade de previsão dos modelos existentes.
“Esta nova colaboração representa uma tremenda promessa
para o nosso entendimento e para o tratamento da doença de
Parkinson. A exclusivamente ampla capacidade de exploração de
anormalidades bioquímicas da Berg Pharma, associada ao depósito
de tecidos de pacientes com essa síndrome do Parkinson’s Institute,
deverá resultar em avanços fundamentais na nossa habilidade de
diagnosticar a doença de Parkinson e de tratar suas causas básicas”,
disse Eric J. Nestler, presidente do Conselho do Departamento de
Neurociências e diretor do Friedman Brain Institute da The Mount
Sinai School of Medicine em Nova York.
Fonte: PR Newswire
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impulso No mercado
de dispositivos
cardiovasculares
em países emergeNtes

O aumento de doenças cardiovasculares deve impulsionar o mercado de dispositivos cardiovasculares em
economias emergentes.
É o que conclui um relatório encomendado pela
gBi – global Business intelligence e listado em reportstack.com, que apresenta informações e análise
do mercado de dispositivos cardiovasculares na China,
na Índia e no Brasil.
O relatório também apresenta o cenário do mercado, da concorrência e as informações de tendências
do mercado sobre dispositivos de controle do ritmo
cardíaco, desfibrilador externo, cardiologia interventiva, dispositivos vasculares periféricos, dispositivos
protéticos cardiovasculares, dispositivos de assistência cardíaca, cirurgia cardiovascular, eletrofisiologia,
monitoramento cardiovascular e dispositivos de diagnóstico nesses países.
O relatório apresenta informações abrangentes
sobre as principais tendências que afetam essas categorias e o principal conteúdo analítico sobre a
dinâmica do mercado. O relatório também analisa o
cenário da concorrência e os perfis de empresas que
operam nessas geografias.
Fonte: PR Newswire

FiNaNciameNto para
apoiar traBalHo Focado
Na modulação da eNzima
pde4 No céreBro
A tetra discovery partners llc, líder na criação
de novos tratamentos para importantes distúrbios
neurológicos baseados na
modulação de PDE4 no
cérebro, assinou em meados de junho um acordo
de cooperação de cinco
anos com o National Institutes of Health (NIH). O
acordo apoiará as iniciativas da Tetra para desenvolver novo
fármaco para tratar deficiência cognitiva leve, que está normalmente associada ao envelhecimento e geralmente precede e
acompanha a doença de Alzheimer.
O acordo inclui US$ 1,5 milhão para a Tetra em financiamento direto e acesso a milhões de dólares adicionais em
serviços de pesquisa contratados. A empresa estima que o valor
total do acordo com o NIH valerá, pelo menos, US$ 10 milhões
durante o período previsto do projeto, de cinco anos.
Fonte: PR Newswire

Novo tratameNto oral
de Bexiga Hiperativa
A astellas pharma us, Inc. (“Astellas”), subsidiária nos EUA da
Astellas Pharma Inc. com sede em Tóquio, anunciou em ﬁnal de junho
que o Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador norteamericano, aprovou Myrbetriq™ (mirabegron) de ação prolongada
comprimidos para o tratamento de bexiga hiperativa, com sintomas
de incontinência urinária por impulso, urgência e frequência urinária.
“Myrbetriq é o primeiro tratamento oral de bexiga hiperativa,
com mecanismo de ação distinto, desde o lançamento de agentes
anticolinérgicos, há 30 anos” disse Steven Ryder, presidente da Astellas Pharma Global Development.
Fonte: PR Newswire
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PROGRAME-SE :: cursos, congressos e simpósios

agosto

3 ENAGE 2012
VI Encontro de Assistentes Sociais
VII Jornada Odontológica
VI Simpósio de Geriatria
e Gerontologia
14 a 17 de agosto • Centro de Referência ao Idoso da Zona Norte, São Paulo,
SP • www.crinorte.org.br

setembro

1 Fragility Fracture
3
Network Global Congress
st

6 a 8 de setembro • Berlim, Alemanha •
www.ﬀ-network.org
Simpósio Interdisciplinar de Geria3
tria e Gerontologia 2012 (Unifesp)
14 e 15 de setembro • Hotel Matsubara,
São Paulo, SP • www.unifesp.
br/dmed/geriatria/digg
GERO 2012
3
XIII Simpósio Anual do Serviço
de Geriatria do HC-FMUSP

outubro

novembro

Hawaii Paciﬁc Gerontological
3
Society 17th Biennial Conference

XXX Curso de Atualização
em Geriatria e Gerontologia
IX Encontro para o Envelhecimento
Saudável
21 e 22 de setembro • Centro de Convenções Rebouças, São Paulo, SP •
www.gerosaude.com.br

10 e 11 de setembro • Honolulu, Havaí,
EUA • www.hpgs.org
8 Congress of the European
3
Union Geriatric Medicine Society
th

26 a 28 de setembro • Bruxelas, Bélgica •
www.eugmsbrussels2012.org

International Psychogeriatric As3
sociation International Meeting 2012
7 a 11 de setembro • Cairns, Queensland,
Austrália • www.ipa2012cairns.com

1 IAGG Conference on Geronto3
logy and Geriatrics

Aging in a Changing World: 41
3
Annual Scientiﬁc and Educational

Asia Paciﬁc Geriatrics Conference
3
20 e 21 de outubro • Hong Kong, China •

17 a 20 de outubro • Cape Town, Western
Cape, África do Sul • iagg.cmc-uct.co.za

Meeting of the Canadian Association
on Gerontology
18 a 20 de outubro • Vancouver,
British Columbia, Canadá •
www.cagacg.ca/home.aspx

www.globalevent.hk/apgc2012.org

st

II Simpósio Internacional
3
de Oncogeriatria
9 e 10 de novembro • Hospital Israelita
Albert Einstein, São Paulo, SP •
www.einstein.br
III Seminário Web Currículo –
3
Educação e Mobilidade

st

65 Annual Scientiﬁc Meeting –
XIV Simpósio Internacional de
3
3
The Gerontological Society of America
Geriatria e Gerontologia
th

14 a 18 de novembro • San Diego
Convention Center, Califórnia, EUA •
www.geron.org/annual-meeting

21 a 23 de novembro • Instituto de
Geriatria e Gerontologia da PUC-RS,
Porto Alegre, RS • igg@pucrs.br

12 a 14 de novembro • PUC-SP, São Paulo
• www.pucsp.br/webcurriculo/
evento.html

Para divulgar seu evento, envie suas informações para: contato@dinamoeditora.com.br
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O aumento da expectativa de vida e do
número de pessoas idosas cada vez
mais longevas tem feito crescer a
demanda por cuidadores que auxiliem
na realização de tarefas do dia a dia.
O Programa Cuidar é Viver capacita
pessoas que queiram cuidar de idosos,
oferecendo cursos de formação ou
aperfeiçoamento,
habilitando-as
a
desenvolverem suas atividades com
competência, desenvoltura, responsabilidade e ética.

Conheça mais sobre o programa
acessando:

www.olhe.org.br/cuidar-e-viver

O Pragrama Cuidar é Viver recebe o apoio:

Tel.: 32665540 | 81590344

