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Apenas um número

Em 2020 os Estados Unidos ele-
gerão um novo presidente, e os 
partidos vêm se organizando 

pa ra escolher seus candidatos. A maio-
ria dos nomes cogitados tem mais de 
70 anos. O próprio presidente Donald 
Trump, que vai concorrer à reeleição, 
acabou de completar 73 anos. A idade 
desses políticos, que deveria ser ape-
nas mais uma informação sobre eles, 
virou não só motivo de piada como 
também uma razão para que fossem 
desqualificados por adversários e mes-
mo eleitores na corrida presidencial.

Mas será que a idade realmente 
con ta nesse cenário? Num artigo no 
jornal norte-americano The Washing-
ton Post, a geriatra Louise Aronson diz 
que muitos pedem sua opinião sobre a 
candidatura desses 70+. E que ge-
ralmente a pergunta começa com “Eu 
não quero parecer preconceituoso, 
mas...”. Para ela, a resposta é clara, e 
não está no número. A idade não diz o 
que é preciso saber para determinar a 
capacidade intelectual, emo cional, fí-
si ca ou a experiência pa ra o cargo, não 
importa se a pessoa tem 38 ou 90 anos.

James Chapel e Sari Edelstein, 
num outro artigo no mesmo The Wash-
ington Post, lamentam que a idade dos 
candidatos sirva apenas como mate-
rial para tiradas cômicas, perpetuando 
estereótipos ao invés de agir como um 
catalisador para discussões neces-
sárias e urgentes sobre o envelheci-
mento. No artigo “No one is too old to 
be president” (Ninguém é tão velho 
para ser presidente), eles põem em xe-
que a lógica de que um candidato 

mais velho tenha menos chances de 
concluir o mandato do que uma pes-
soa mais jovem por questões relacio-
nadas à saúde. Para os autores, essas 
afirmações têm raízes muito mais no 
preconceito que cerca a velhice e na 
economia do que na ciência. 

“O consenso quase unânime entre 
especialistas em gerontologia nas últi-
mas décadas é de que pessoas idosas 
são mais capazes cognitivamente e 
adaptáveis do que indicam nossos pre-
conceitos. A maioria das pessoas 70+ 
não apresenta sinais de demência. Em-
bora seja verdade que um declínio 
cognitivo sutil é quase inevitável para 
todos nós, diferentes tipos de in-
teligência são afetados em velocidades 
diversas. Os efeitos do envelhecimen-
to estão longe de ser homogêneos ou 
previsíveis, por isso rejeitamos a ideia 
de que o risco de declínio mental seja 
razão para desqualificar candidatos 
idosos”, apontam eles.

O que a geriatra Louise defende em 
seu artigo “I’m a geriatrician. There’s 
no clear age that is too old to be presi-
dent” (Sou uma geriatra. Não há uma 
idade clara em que se é velho demais 
para ser presidente) é que, à medida 
que o tempo passa, as habilidades cog-
nitivas e físicas se tornam melhores 
pre ditores de sobrevida. Para ela, não 
há uma idade exata em que uma pes-
soa se torna velha demais para dispu-
tar a Presidência, assim como não há 
uma idade em que a pessoa está muito 
ve lha para dar aulas, trabalhar num 
mercado, ser motorista de Uber ou se 
tornar um empreendedor. Mas chega-

rá, sim, um momento em que fazer tais 
coisas será imprudente, desagradável 
ou simplesmente impossível.

Os pontos argumentados nesses 
dois artigos fazem ainda mais sentido 
quando nos deparamos com o altíssi-
mo número de pessoas 50+ (portanto, 
nem legalmente idosos ainda) que não 
encontram oportunidades de trabalho 
simplesmente por causa da idade. É 
inegável que a bagagem e a experiên-
cia acumuladas ao longo dos anos  
podem transformar positivamente 
equi pes e empresas. No entanto, os 
mes   mos preconceitos enfrentados pe-
los candidatos à Presidência são senti-
dos na pele por esses homens e mu-
lheres que ainda têm tanto a produzir 
e contribuir mas esbarram numa so-
ciedade e num mercado de trabalho 
ainda pouco preparado para entender 
e abraçar o que eles têm a oferecer. 

Vivemos um momento inédito na 
história, em que a velhice ganha visi-
bilidade na mídia, nas ruas, no traba-
lho. É uma oportunidade de ouro  
pa ra repensarmos a forma como enca-
ra mos o envelhecimento e entender 
que a ida de é apenas um número. O 
que fazemos dele – isso, sim, é o que 
importa.

 
Boa leitura!
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6 COLÓQUIO

A cor da pele como um fator de 
DESIGUALDADE NO ENVELHECIMENTO

Foram as conversas com a avó pa-
terna, Sebastiana, que levaram 
Alexandre da Silva a direcionar 

sua atuação para a gerontologia, em 
um caminho diferente do inicialmente 
imaginado por ele. Jogador de basque-
te “por toda a vida” antes de entrar na 
universidade, como diz, tudo indicava 
que a graduação em fisioterapia pela 
Universidade Estadual de Londrina o 
encaminharia para a medicina esporti-
va. “Minha avó era a mi nha prin cipal 
incentivadora, e foram nossos bate-pa-
pos que despertaram em mim a vonta-
de de estudar o envelhe ci men to”, con-
ta Silva. Assim, em seu mestrado em 
reabilitação pela Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), realizou a tra-
dução, a adaptação cultural e a valida-
ção de um instrumento que avalia o 
medo de queda em idosos. Especialis-
ta em gerontologia também pela Uni-
fesp, pesquisou a importância da abor-
dagem interprofissional para idosos 

acometidos por dor crônica. 
Natural de Jundiaí, Silva tem 41 

anos e atualmente é professor adjunto 
da Faculdade de Medicina de Jundiaí 
(FMJ), onde atua como preceptor do 
internato na atenção básica, com ênfa-
se na saúde do idoso, e docente da dis-
ciplina de medicina da família e da 
comunidade. É também docente na 
Universidade Cruzeiro do Sul, minis-
trando aulas e estágios sobre envelhe-
cimento, bioestatística, epidemiolo-
gia, saúde coletiva e saúde do 
trabalhador nos cursos da área da saú-
de. Membro do Grupo de Trabalho 
Racismo e Saúde da Associação Brasi-
leira de Saúde Coletiva, Silva decidiu, 
ao ingressar na Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Pau-
lo, analisar como se dava o envelheci-
mento do idoso negro, buscando en-
contrar nos dados algo que explicasse 
o que via em seu dia a dia de atendi-
mento: uma diferença significativa no 

acesso, no uso e nos desfechos da po-
pulação negra em relação aos idosos 
brancos. Trabalhando com uma aná-
lise transversal do Estudo Saúde, 
Bem-Estar e Envelhecimento (SABE) e 
considerando 1.345 idosos da coorte 
de 2010, o levantamento “Iniquidades 
raciais e envelhecimento: análise da 
coorte 2010 do Estudo Saúde, Bem-
-Estar e Envelhecimento (SABE)”, rea-
lizado por Silva e outros seis pesquisa-
dores, aponta um cenário mais 
fa   vorável para o envelhecimento dos 
idosos de cor branca em comparação 
com aqueles de cor parda ou preta, no 
tocante a indicadores sociodemo-
gráficos, condições de saúde ou de 
uso e acesso a serviços de saúde. Nes-
ta entrevista à revista Aptare, ele co-
menta esses achados e destaca co mo 
os dados devem nortear a prática dos 
profissionais de saúde. 

Aptare – O que o motivou a buscar 
entender como se dão as disparida

Por Luciana Fleury

ALEXANDRE DA SILVA Professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
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des raciais nos contextos das 
condições de saúde e do uso de 
serviços de saúde por idosos 
brasileiros? 

Alexandre da Silva – Como acadêmi-
co negro, sempre mantenho um 
olhar atento ao meu entorno para 
essa questão e, na minha prática pro-
fissional, era fácil perceber que a 
qualidade do serviço que eu oferecia 
estava disponível apenas para parte 
dos pacientes. Não chegava aos ido-
sos negros. No trabalho de atendi-
mento residencial que eu realizava, 
via pessoas negras atuando como co-
zinheiras, faxineiras, copeiros, moto-
ristas, funcionários de confiança de 
um determinado paciente branco, 
tratados até com carinho por ele, 
mas sem acesso a um serviço de saú-
de. E eles estavam envelhecendo 
também. Assim, enquanto uns con-
seguiam mudar a trajetória das inca-
pacidades funcionais inerentes ao 
envelhecimento, havia um grupo 
que não conseguia. Via senhoras ne-
gras lavando louça apoiando os dois 
braços na pia porque não tinham 
mais força muscular. E na minha 
própria família havia isso: itinerá-
rios terapêuticos que nem sempre 
eram exitosos dentro dos sistemas 
de saúde. Quando cheguei à Facul-
dade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo, encontrei o am-
biente favorável para produzir uma 
pesquisa e entender como era o en-
velhecimento do idoso negro no mu-
nicípio de São Paulo, observando os 
dados que números e métricas tra-
ziam para mapear essa realidade. 

Aptare – Qual a importância de 
trabalhar cor/raça como indiciador 
social?

Silva – É algo essencial. A genética 
já comprovou que a cor não é um in-
dicador biológico, ou seja, quando 
se busca analisar diferenças genéti-
cas entre supostos “tipos de raças”, 
como branca, parda, preta, amarela, 
elas são inexistentes. No entanto, 
elas existem como marcador social. 
Quando alguém diz “uma pessoa 
preta”, o que vem à mente de quem 
escuta não é uma pessoa rica, com 
alta escolaridade, morando num lu-
gar bom. Mas, quando a referência 
é sobre uma pessoa branca e loira, é 
comum que essas características ve-
nham à tona. A questão é quando a 
pessoa negra frequenta determina-
dos espaços e usa alguns serviços – 
ela sempre é vista por aquilo que 
vem primeiro, que é o seu corpo, ou 
seja, sua cor, formato de rosto, cabe-
lo etc. Assim, independe se ela tem 
renda, boa escolaridade, se é da 
classe média: será tratada de forma 
diferente. Recentemente, uma juíza 
incluiu em uma decisão a afirmação 
de que “o réu não possui o estereóti-
po padrão de bandido, possui pele, 
olhos e cabelos claros”*, uma frase 
que não abrange nenhuma questão 
de renda ou classe social. Os estu-
dos frequentemente tentam consi-
derar o impacto das diferenças so-
ciais, acreditando que basta nivelar 
pela renda e pela classe social para 
conseguir indicadores bons para a 
análise. Porém, minha pesquisa, fei-
ta com mais seis pesquisadores, 
mostra que isso não é suficiente.

*disponível em: www.conjur.com.br/
dl/juiza-reu-nao-parece-bandido-
-branco.pdf

Aptare – Qual o principal achado da 
pesquisa?

Silva – De que há uma situação de 
iniquidade social para idosos ne-
gros, que carregam uma série de 
discriminações ao longo da vida, 
afetando negativamente os compor-
tamentos, as condições de saúde e o 
acesso e uso de bens e serviços de 
saúde. Mesmo que o SUS (Sistema 
Único de Saúde) tenha permitido a 
chegada de idosos pretos e pardos, 
muitas vezes o andamento dali para 
a frente não será tão exitoso como 
poderia ser. 
Em conjunto com os professores 
José Leopoldo Ferreira Antunes, da 
Faculdade de Saúde Pública da USP, 
e Luiz Eduardo Batista, do Instituto 
de Saúde da Secretaria da Saúde do 
Estado de São Paulo, coautores do 
estudo, aplicamos modelos mate-
máticos e estatísticos nos dados re-
tirados do SABE (Estudo Saúde, 
Bem-estar e Envelhecimento) para en-
tender as diferenças com relação à 
capacidade funcional existentes en-
tre idosos brancos e negros. A mo-
delagem considerou grupos de pes-
soas iguais em diversos quesitos, 
como idade, renda, escolaridade, 
número de filhos, e a única explica-
ção encontrada para essas discre-
pâncias foi o racismo.
Os dados do estudo falam do enve-
lhecimento, mas é possível cons-
truir uma trajetória de menos opor-
tunidades para as pessoas de pele 
escura – e, quanto mais escura, pior 
–, como dificuldade para ter acesso 
a educação e a bons postos de traba-
lho, o fato de ter de fazer grandes 
deslocamentos para chegar ao local 
de trabalho e ter menos condições 

p06-10 entrevista.indd   2 14/06/19   22:01
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de repouso etc. Isso acontece desde 
a infância, o que promove um acú-
mulo de desigualdades.

Aptare – Com relação ao acesso e ao 
uso do sistema de saúde, o que o 
estudo aponta?

Silva – O levantamento mostrou que 
os idosos pretos e pardos foram os 
que menos possuíam plano privado 
de saúde, sendo também os que pa-
gavam os menores valores médios 
por esses planos. Enquanto 53,10% 
dos brancos informaram ter plano 
privado, 30,20% dos pardos e so-
mente 25,70% dos negros respon-
deram positivamente a essa questão.
Algo interessante de se notar é que, 
apesar da visível diferença no tipo 
de serviço de saúde público ou pri-
vado usado por negros e brancos, 
não houve diferença entre os gru-
pos nas dificuldades em acessar os 
serviços de saúde. Vale ressaltar, en-
tretanto, que para 25% dos idosos, 
em todos os grupos raciais, ainda 
existe dificuldade em acessar os 
serviços de saúde, sejam eles públi-
cos ou privados.
Outro aspecto notável foi não haver 
diferença entre os grupos raciais em 
relação ao acesso à solicitação de 
exames complementares e a medi-
camentos. Contudo, há diferença no 
tempo decorrido entre a solicitação 
do exame e a sua realização, visto 
que 77,3% dos brancos afirmaram 
ter realizado todos os exames solici-
tados, ao contrário dos pretos e par-
dos, que responderam só terem 
marcado os exames, situação apon-
tada por 25,6% e 22,7% respectiva-
mente, ou só terem conseguido mar-
car alguns deles, resposta dada por 

12,5% dos negros e também por 
12,5% dos pardos. Essa realidade é 
algo que desfavorece a obtenção de 
um bom diagnóstico e, também, o 
início do tratamento.

Aptare – Quais outros dados 
chamaram atenção?

Silva – A questão do estado marital 
e do número de filhos. Sabemos o 
quanto ter uma família presente 
contribui para os cuidados com a 
saúde. No entanto, os dados mos-
tram que os pretos são os mais soli-
tários; 18,9% deles moram sozinhos 
e 9% são solteiros, enquanto esses 
percentuais são de 15,3% e 2,7% 
para os brancos. Eles também têm 
poucos filhos vivos: 10,2% afirmam 
não ter nenhum filho, contra 4,2% 
dos brancos. Trata-se de um retrato 
conhecido da população negra, em 
que os filhos homens morrem jo-
vens, por violência, e as filhas mor-
rem, também jovens, por complica-
ções na gravidez e no parto.
O lazer, outro grande contribuinte 
para a saúde e bem-estar, como já 
de monstraram várias pesquisas, é 
outro ponto de desigualdade. Nada 
menos do que 64,8% dos negros 
afir maram nunca sair de casa, a não 
ser para o trabalho – resposta dada 
por 40,1% dos brancos. A questão 
aqui é que os idosos negros não sa-
bem ter lazer, porque não tiveram 
isso ao longo da vida. Não sair de 
casa e não convidar pessoas para ir à 
sua casa é um comportamento que 
ocorre mesmo entre os negros que 
têm condição financeira para isso.
Com relação aos aspectos econômi-
cos, houve concentração de pardos e 
pretos entre os que responderam 

não possuir renda suficiente para as 
despesas diárias, o que dialoga com 
os dados de escolaridade, pois são 
os mesmos grupos nos quais se ob-
servaram as maiores proporções de 
analfabetos e a menor média de nú-
mero de anos de escolaridade. A 
maior proporção (23,2%) dos que 
não sabiam ler ou escrever um reca-
do estava entre os pretos.

Aptare – Dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) 
indicam que o brasileiro está vivendo 
mais. Isso acontece de forma 
equilibrada no contexto racial?

Silva – Não. Aliás, um dado de des-
taque da nossa pesquisa com rela-
ção aos pardos está, exatamente, re-
lacionado com a idade. Eles são 
maioria na faixa dos 60 aos 64, re-
presentando 42,3% do total, en-
quanto os brancos são 28,2% e os 
pretos 26,7%. No entanto, esse per-
centual vai decaindo absurdamente 
nas demais faixas. Os pardos são 
27% dos entrevistados com idade 
entre 65 e 69 anos; 13,6% entre 70  
e 74; e 6,6% na casa dos 74 a 79;  
reduções que não se verificam na 
mesma equivalência entre brancos 
e negros.
Isso é sinal de que os idosos pardos 
morrem muito precocemente, de-
mandando não só um olhar de polí-
ticas públicas para isso, mas tam-
bém para diversos outros temas. 
Um deles é a reforma da Previdên-
cia, porque esse idoso pardo está 
contribuindo e não vai usufruir, é 
uma ampliação da desigualdade. Eu 
defendo que a reforma é necessária, 
no entanto, precisa ser feita com cal-
ma, considerando aspectos como 
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esse, porque a verdade é que parte 
da população nem vai envelhecer.

Aptare – Como todos os dados se 
traduzem na realidade do 
atendimento de saúde?

Silva – Os dados nos permitem ver 
que há idosos negros e idosas negras 
chegando aos serviços de saúde e 
tendo dificuldades em seu uso. A 
baixa escolaridade leva a uma maior 
dificuldade na compreensão das 
orientações; a ida sozinha ao posto, 
seja pela ausência de familiares, seja 
porque os familiares precisam traba-
lhar e não podem acompanhar esse 
idoso, faz com que não haja alguém 
que ajude no entendimento ou que 
faça questionamentos adicionais. 
Há dados que mostram que, no SUS, 
pessoas negras têm um tempo de 
consulta menor do que a maioria. 
Essas pessoas acabam sendo rotula-
das pelos profissionais de saúde por 
“não levarem a sério a própria saú-
de”, porque retornam aos serviços 
sem terem mudado seus hábitos ou 
nível pressórico ou glicêmico, quan-
do, na verdade, isso não é culpa de-
las – elas apenas não compreende-
ram as orientações ou não tiveram 
condições de segui-las.

Aptare – O que é necessário 
acontecer para mudar essa realidade?

Silva – São necessárias mudanças  
reais, não ajustes paliativos. É preci-
so reforçar a atenção primária de 
saúde, pois ela pode ajudar de fato 
quando está completa e tem todos 
seus atores – médicos, agentes co-
munitários, enfermeiros – presen-
tes. E aliar a isso programas bem es-
truturados, desenhados para as de-

mandas específicas dessa popula-
ção. Uma iniciativa interessante 
nesse sentido e que é um bom exem-
plo é o PAI – Programa Acompa-
nhante de Idosos, da Prefeitura de 
São Paulo. Ele nasceu de dados ex-
traídos do SABE, que indicaram que 
quase 20% dos idosos apresentavam 
algum tipo de incapacidade funcio-
nal. Para tentar evitar o isolamento 
ou até mesmo a institucionalização, 
formou-se uma equipe de perfil dis-
tinto do agente comunitário para 
ajudar os idosos em alguma ativida-
de da vida diária que eles não de-
sempenham bem. Infelizmente o 
que vemos, no entanto, são retroces-
sos, com as ações da Política Nacio-
nal de Atenção Básica passando por 
um processo de desconstrução ou de 
não evolução.
Por outro lado, devemos repensar a 
formação dos profissionais de saú-
de. Isso é importante. Eu faço parte 
de um Grupo de Trabalho da Asso-
ciação Brasileira de Saúde Coletiva 
chamado “Racismo e Saúde”, e a per-
cepção clara é que o estudante, o 
graduando nas diversas áreas da 
saúde, não é preparado para lidar 
com essas questões na sua futura 
prática profissional. Há até discipli-
nas voltadas para o tema diversida-
de, mas os conteúdos não abordam 
essa realidade. Queremos propor 
um plano de ensino básico para que 
isso seja pautado sempre na forma-
ção dos alunos dos cursos de saúde. 
Assim, eles chegarão aos serviços 
mais preparados. Um indicador de 
como há despreparo para lidar com 
as questões raciais é ver que a infor-
mação sobre cor/raça na maioria 
das vezes não é preenchida nos 

prontuários. Há o espaço para esse 
dado, porém na maioria das vezes o 
médico não pergunta, com medo, 
veja só, de “ofender”.
 

Aptare – Como esses dados devem 
impactar o trabalho do geriatra ou 
profissional de saúde que trabalha 
com esse grupo?

Silva – Ao deparar com um paciente 
idoso negro, principalmente se ele 
estiver desacompanhado, o profis-
sional precisa entender que ali está 
uma pessoa que, muito provavel-
mente, teve um itinerário terapêuti-
co repleto de obstáculos. Não só por 
causa de suas limitações, mas por 
causa do contexto em que ela estava 
ou ainda está inserida. Todo profis-
sional do campo da geriatria e da ge-
rontologia deve saber acolher, ouvir 
e não desistir do paciente. Entender 
as particularidades e condições exis-
tentes para só depois propor uma so-
lução para cada caso. Como sugerir 
caminhadas ao paciente se o bairro 
em que ele mora é violento? Como 
recomendar uma alimentação mais 
saudável se o paciente só conta com 
a feira um dia na semana e não con-
segue consumir alface com a frequên-
cia que o médico solicitou porque o 
produto não dura uma semana? As 
orientações devem caber no orça-
mento e na realidade do paciente. E, 
também, na sua capacidade de com-
preensão. Ele pode não ter seguido o 
recomendado simplesmente porque 
não entendeu. Isso tudo quer dizer 
dedicar um tempo maior àquele 
atendimento e praticar, verdadeira-
mente, o tão falado modelo de cuida-
do centrado na pessoa.
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 VERA CAOVILLA

Fundadora da Associação Brasileira 
de Alzheimer – ABRAz; sócia-diretora 
da 50 Mais Ativo.

Desde pequena pensava em traba-
lhar com arqueologia, e assim dire-

cionei meus estudos. No terceiro ano de so-
ciologia e política já estava me preparando para uma 

bolsa de estudos em arqueologia em Roma. Era o final dos 
anos 1960, uma época um tanto conflitante, e acabei por não 
concluir a faculdade. Esqueci a arqueologia e fiz uma mudan-
ça em minha vida: comecei o curso de administração hospita-
lar, e depois uma especialização, uma pós-graduação e um 

mestrado, sempre na área da saúde, focando no marketing 
em serviços de saúde.

Trabalhando na área, administrei algumas instituições e, 
como consultora – meu primeiro empreendimento –, conheci 
hospitais em todo o Brasil. Comecei, então, a ter um contato 
maior com pessoas idosas. Foi um tempo de aprendizado que 
me preparou para o que viria pela frente. Em 1985, recebi a 
notícia de que meu pai estava com a doença de Alzheimer.

Em meados de 1990, fui convidada a estruturar uma enti-
dade que daria apoio aos familiares de pessoas afetadas pela 
doença de Alzheimer. Em agosto de 1991, nasceu a ABRAz – 
Associação Brasileira de Alzheimer, com o principal objetivo 
de reunir familiares e orientá-los, informá-los e treiná-los pa ra 
atender o familiar doente. Ocupei a presidência da ABRAz Na-
cional em dois mandatos consecutivos, criei a ABRAz Regional 
São Paulo, colaborei na criação de regionais, sub-regionais e 

 LEILA REGINA DE CASTRO

Graduada em educação física pela Escola Superior de Educação Física de Jundiaí; 
supervisora de formação e assessoria no Instituto de Ensino e Pesquisa da APAE de São Paulo.

Minha história começa com a 
causa da deficiência intelectual 

– foi através dela que cheguei à causa do 
envelhecimento. Trabalho com deficiência intelectual 
há quase 30 anos, passando por todas as fases da vida. 
Até bem pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência 
não viviam a longevidade, mas hoje elas estão celebran-
do esse acontecimento. Se por um lado isso é bom, por 
outro sabemos que ainda há muito a ser desenvolvido.

Gosto de dizer que minha trajetória na APAE-SP me 
proporcionou um grande presente. No final da década 
de 1990 teve início na instituição uma discussão sobre a 
necessidade de pensar no envelhecimento de pessoas 
com deficiência intelectual. A partir de então, começou 
a ser desenhada uma área específica para isso, que eu 
assumi em 2010. E foi nesse momento que percebi o 
presente que havia recebido: encontrei as pessoas com 
deficiência intelectual com quem eu havia trabalhado 
no início da minha trajetória na instituição. Quando co-
mecei, há mais de 20 anos, eles eram jovens. Nessa 
nova função tive a oportunidade de reencontrá-los, des-
ta vez envelhecidos.

Ao assumir essa nova área, senti a necessidade de 
conhecer e me aprofundar mais no assunto. Conheci 
profissionais fantásticos, participei de cursos, seminá-
rios, palestras, e assim fui estudando o envelhecimento. 
Hoje atuo no Instituto de Ensino e Pesquisa da APAE-SP, 
prestando consultoria e assessoria técnica sob a ótica 
do especialista em envelhecimento e deficiência inte-
lectual. Também represento o tema como coordenado-
ra nacional da Federação Nacional das APAEs. Através 
da Federação também ocupo, como sociedade civil, 
uma cadeira no Conselho Nacional dos Direitos da Pes-
soa Idosa.

Acredito que, um dia, os próprios idosos com defici-
ência intelectual terão a capacidade de se autorrepre-
sentar. A maioria não teve oportunidade de desenvolver 
o empoderamento e a autogestão em relação à sua pró-
pria condição, principalmente os que hoje têm mais de 
60 anos. Mas acho que essa será uma grande virada 
para o futuro e em breve eles não precisarão de pessoas 
como eu para fazer essa representação.
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 MÓRRIS LITVAK

Formado e pós-graduado em engenharia de software pela FIAP de São Paulo; 
fundador da MaturiJobs.

Tudo começou em 2011, num 
trabalho voluntário no Lar 

Sant’Anna. A experiência foi muito 
boa, e a partir dela comecei o projeto Conec-

tando Gerações, que ligava jovens a idosos institucionali-
zados, no qual eles trocavam experiências por Skype. Ele 
não foi para a frente como negócio, mas foi a partir dele 
que entrei de cabeça nesse mundo. 

Sou engenheiro de software, e na época tinha acaba-
do de vender uma empresa de tecnologia que eu tinha 
com meu pai. Estava buscando algo com mais propósito 
e que fizesse mais sentido. Em 2015, quando deixei defi-
nitivamente a empresa que havia vendido, a crise estou-
rou. Eu já tinha mais contato com o público maduro e 
comecei a conhecer muita gente entre 50 e 60 anos que 
estava perdendo o emprego e não conseguia se recolo-
car, porque a idade pesava muito. Aquelas situações me 
lembraram da história da minha avó, que trabalhou até 
os 82 anos. Ela era muito ativa e, quando parou de traba-
lhar, a saúde foi ladeira abaixo. 

As pessoas que eu estava conhecendo me lembra-
vam de minha avó porque estavam ficando deprimidas 
por causa da situação. Elas eram muito mais jovens que 

ela, algumas nem aposentadas eram, mas estavam pre-
ocupadas por não terem oportunidades, começando a se 
sentir inúteis. Descobri que não havia nada sendo feito, 
nem pelo governo nem por empresas, e vi uma possibili-
dade de negócio com impacto social.

A MaturiJobs teve início em 2015, com o intuito de 
colocar pessoas 50+ no mercado de trabalho. Começa-
mos com a plataforma de vagas, que existe até hoje, 
onde as empresas publicam vagas e as pessoas se candi-
datam, e temos um banco de dados de mais de 90 mil 
pessoas já cadastradas no Brasil todo. Além da platafor-
ma, prestamos consultoria para empresas, mas nosso 
foco principal são as pessoas 50+ que estão fora do mer-
cado. Oferecemos capacitação, autoconhecimento e fo-
camos muito no empreendedorismo, inclusive indivi-
dual, para que elas possam buscar novos caminhos além 
do emprego tradicional. Por isso lançamos no Maturifest 
a nova plataforma Maturiservices, que é um marketplace 
para os 50+ oferecerem serviços como freelancers, tanto 
para empresas quanto para outras pessoas. Acredito que 
esse vai ser o caminho para boa parte dessas pessoas. 
Hoje somos referência no assunto, mas é uma causa ain-
da muito desafiadora. 

grupos de apoio em todo o país. Até meados de 98 acumulei 
a gestão da ABRAz com minhas atividades de con sul toria, 
mas o compartilhar de experiências acabou sendo mais im-
portante que a consultoria e a saúde dos hospitais.

Assim comecei meu segundo empreendimento: fazer 
com que a ABRAz sobrevivesse enquanto ONG com zero de 
recursos, mas contando com o apoio incondicional de mui-
tos profissionais e familiares. Foram 27 anos de permanência 
diária junto à associação, e nesse tempo foram realizados 
oito congressos nacionais, que reuniram profissionais e fa-
miliares para juntos discutirem a melhor forma atender o 
paciente. Em 1995 o Brasil foi aceito pela ADI Alzheimer’s 
Disease International através da FEBRAz. Em 2002, depois 
de inúmeros pedidos e idas a Brasília, a doença de Alzheimer 
passou a ser tratada na rede pública. 

Esse período me trouxe um conhecimento enorme sobre 

a força que o familiar detém quando precisa lutar para me-
lhor atender a pessoa querida. Incrementei o contato com o 
familiar idoso e percebi que o envolvimento no ato de cuidar 
era tão grande que muitas vezes o cuidador esquecia de cui-
dar de si mesmo. Quando saí do escritório da ABRAz, iniciei 
meu terceiro empreendimento.

Junto com duas colegas, criei a 50 Mais Ativo (www.50mai-
sativo.com.br), que tem por objetivo colaborar para que o 
processo do envelhecimento seja construído de uma forma 
salutar. Queremos ajudar as pessoas com 50+ a fazer esco-
lhas que tragam saúde a cada ano. Estruturamos nossas ati-
vidades de forma a atender o familiar cuidador, o profissio-
nal envolvido no atendimento à pessoa afetada pelo Alzhei-
mer e aquele que pretende entrar, profissionalmente, na 
área do cuidar. Foram escolhas de atuação que me trouxe-
ram felicidade e encanto no tratar com o outro.
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FYI :: novos estudos e pesquisas

USO DA INTERNET E COMPORTAMENTOS  
PREVENTIVOS DE SAÚDE EM CASAIS  
NA TERCEIRA IDADE: EVIDÊNCIAS DO HEALTH  
AND RETIREMENT STUDY

O objetivo desse estudo foi examinar 
a ligação entre o uso da internet e os 

comportamentos preventivos de saúde. Os pesquisadores se 
concentraram em casais para examinar se havia associações.

Os dados do estudo, publicado no The Gerontologist, vie
ram do Health and Retirement Study, e a amostra foi com
posta por 5.143 casais. Comportamentos preventivos de saú
de incluíram exames de câncer (mamografia e próstata), tes
tes de colesterol e vacinas contra a gripe.

O uso da internet foi associado a uma maior probabilida
de de receber exames de próstata e testes de colesterol para 
maridos e a uma rede de características demográficas e de 
saúde. O uso da internet pelas esposas estava associado a 
uma maior probabilidade de receber vacinas contra a gripe e 
exames de próstata para os maridos, mas o uso da internet 
pelos maridos não estava associado aos comportamentos 
preventivos de saúde das esposas.

Pesquisas que vinculam o uso da internet aos comporta
mentos preventivos de saúde são importantes porque estes 
estão associados não apenas à saúde da população idosa, 
mas também a reduções substanciais nos gastos com saúde. 
Os resultados sugerem que o uso da internet por idosos está 
relacionado a seus próprios comportamentos preventivos de 
saúde, bem como a comportamentos preventivos de saúde 
de seus cônjuges. Intervenções e programas para facilitar os 
comportamentos de saúde preventiva dos idosos devem 
considerar abordagens baseadas no casal.

FRAGILIDADE FÍSICA EM HOMENS IDOSOS:  
ASSOCIAÇÕES PROSPECTIVAS COM QUALIDADE  
E PADRÃO DE DIETA

Um número crescente de idosos está vi
vendo com fragilidade e suas conse quên

cias adversas. Essa pesquisa, publicada na revista Age and 
Ageing de maio, investiga as relações entre a qualidade ou pa
drões da dieta e a fragilidade física incidente em homens bri
tânicos mais velhos. O estudo também procura observar se 
quaisquer associações foram influenciadas pela inflamação. 

Tratase de um estudo prospectivo com 945 homens do 
British Regional Heart Study, com idade entre 70 e 92 anos, 
sem fragilidade prevalente. A fragilidade foi definida como a 

presença de pelo menos três dos seguintes fatores: baixa for
ça de preensão, baixa atividade física, baixa velocidade de ca
minhada, perda de peso não intencional e sensação de baixa 
energia, todas baseadas em autorrelato. O Indicador de Dieta 
Saudável (IDH), baseado nas orientações dietéticas da OMS, 
e o Índice de Dieta dos Idosos (EDI), baseado em uma dieta de 
estilo mediterrâneo, foram calculados a partir de dados de 
questionário, e três padrões alimentares foram identificados 
usando a análise dos componentes principais: prudente; alto 
teor de gordura/baixo teor de fibras; e açúcar alto. 

Os resultados mostraram que homens que tinham um 
escore mais alto no Índice de Dieta Saudável e aqueles que 
seguiram uma dieta prudente eram menos propensos a se 
tornar frágeis [categoria superior vs. categoria inferior com 
odds ratio (OR) (95% CI) 0,49 (0,30, 0,82) e 0,53 (0,30, 0,92) 
respectivamente] após ajuste para potenciais fatores de 
confusão, incluindo IMC e doença cardiovascular prevalente. 
Nenhuma associação significativa foi observada para o IDH. 
Por outro lado, aqueles que tinham um padrão de dieta com 
alto teor de gordura e baixo teor de fibras eram mais propen
sos a se tornar frágeis [OR (95% CI) 2,54 (1,46, 4,40)]. Essas 
associações não foram mediadas pela proteína Creativa 
(marcador de inflamação).

As descobertas sugerem que a adesão a uma dieta de es
tilo mediterrânea está associada à redução do risco de de
senvolver fragilidade em idosos.

QUALIDADE DO SONO, DURAÇÃO DO SONO  
E SAÚDE SEXUAL DOS IDOSOS:  
ACHADOS DO ESTUDO LONGITUDINAL  
DE ENVELHECIMENTO INGLÊS (ELSA)

A associação entre qualidade de 
sono e saúde sexual entre os indi

víduos residentes na comunidade ainda não é exatamente 
conhecida. Os pesquisadores desse estudo, publicado no pe
riódico Archives of Gerontology and Geriatrics de maio/junho, 
examinaram a associação entre distúrbio do sono e duração 
do sono com uma série de medidas que avaliam as atividades 
sexuais, o funcionamento e as preocupações em uma amos
tra representativa de idosos.

Os participantes do estudo eram adultos residentes na 
comunidade com idade entre 50 e 90+ anos da onda 6 
(2012/2013) do Estudo Longitudinal de Envelhecimento In
glês (ELSA) que relataram alguma atividade sexual no ano 
anterior. Distúrbios do sono, duração do sono e saúde sexual 
foram medidos por autorrelato na onda 6. Também foram 
examinados relatórios retrospectivos de sono agitado (ondas 
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1-6 [2002-2013]). A associação entre medidas de sono e saú
de sexual foi avaliada por meio de regressões logísticas estra
tificadas por sexo e ajustada para fatores demográficos, de 
saúde e de estilo de vida, com resultados expressos em odds 
ratio (OR) e intervalo de confiança (IC) de 95%.

Entre homens e mulheres, o sono perturbado foi associa
do a declínios na atividade e função sexual relatados no últi
mo ano, e houve aumento da preocupação com o desejo se
xual, frequência de atividade sexual e funcionamento sexual. 
Associações robustas entre alto distúrbio do sono e dor vagi
nal (OR = 1,67, 95% IC = 1,21, 2,31) e secura vaginal (OR = 
1,69, IC 95% = 1,24, 2,30) também foram observadas entre as 
mulheres. Relatos retrospectivos de sono agitado mostra
ram uma relação doseresposta com quedas relatadas na 
saúde sexual no último ano e aumentaram as preocupações 
sobre a expressão e o funcionamento sexual.

O distúrbio do sono autorrelatado e o sono agitado re
trospectivo foram associados principalmente a avaliações 
subjetivas de declínios recentes na atividade e no funciona
mento sexual e a níveis mais altos de preocupações sexuais.

ENVELHECER COM PROBLEMAS DE MOBILIDADE  
DE LONGO PRAZO: MANTENDO ATIVIDADES  
DA VIDA DIÁRIA ATRAVÉS DA SELEÇÃO, 
OTIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO

Há um número crescente de adultos 
com problemas de mobilidade de lon

go prazo que está envelhecendo. Pouco se sabe sobre as vi
vências desses indivíduos na manutenção das atividades de 
vida diária (AVDs) e das atividades instrumentais de vida diá-
ria (AIVDs), já que enfrentam mudanças relacionadas à idade, 
além do comprometimento da mobilidade preexistente.

Através de entrevistas domiciliares com 21 participantes 
com comprometimento da mobilidade de longo prazo (com 
idade entre 52 e 86 anos), o presente estudo, publicado na re
vista The Gerontologist de junho, empregou um desenho de 
descrição qualitativa para explorar as percepções de como e 
por que as rotinas de AVD/AIVD (por exemplo, transferência 
da cama, uso do banheiro) mudaram ao longo do tempo. O 
modelo de seleção, otimização e compensação foi usado co
mo estrutura para organizar as adaptações dos participantes.

Entre as mudanças na rotina da AVD/AIVD mencionadas, 
as estratégias eletivas de seleção, em que uma pessoa conti
nua a trabalhar na manutenção de uma tarefa, foram mais 
frequentemente endossadas do que as estratégias de sele
ção baseadas na perda, em que uma pessoa realiza uma ta
refa menor ou recebe ajuda de alguém. Os resultados suge

rem que essa população está ativamente adaptando suas 
rotinas para preservar seu envolvimento e frequência de fa
zer essas AVDs/AIVDs.

Os resultados fornecem informações sobre as dificulda
des que os adultos com deficiência de mobilidade de longo 
prazo experimentam à medida que envelhecem, bem como 
as adaptações que empregam para superar esses desafios. 
Os resultados destacam a necessidade de suportes de mobi
lidade personalizáveis que podem se ajustar às habilidades 
de mudança de um indivíduo por toda a vida útil.

O TREINAMENTO PARA CUIDADORES INFORMAIS E 
SEUS IDOSOS AJUDA? UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

O aumento constante do número 
de pessoas que sofrem de doenças 

crônicas e o aumento da expectativa de vida geram novas de
mandas nos serviços de saúde. Ao mesmo tempo, a necessi
dade de cuidadores informais é crescente. Esse estudo, pu
blicado na Archives of Gerontology and Geriatrics de julho, 
tem como objetivo realizar uma revisão sistemática das me
todologias utilizadas para identificar o efeito de diferentes 
tipos de treinamento em cuidadores informais e seus idosos.

As bases MEDLINE (PubMed), CINAHL e Ovid foram pes
quisadas entre dezembro de 2016 e abril de 2017. Foram uti
lizadas as seguintes palavraschave: “cuidadores informais”, 
“treinamento”, “idosos”. As publicações identificadas foram 
selecionadas usando os seguintes critérios de inclusão: revi
sões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coorte 
prospectiva e estudos multicêntricos, periódicos em inglês 
completos, amostras ou intervenções que incluíam cuidado
res de idosos e publicados nos últimos dez anos.

Vinte e quatro estudos (12 ensaios clínicos randomizados, 
8 estudos de intervenção e 4 revisões sistemáticas) foram in
cluídos. A maioria dos ensaios clínicos randomizados envol
veu cuidadores e idosos. Pré-testes e pós-testes foram utiliza
dos em estudos de intervenção (5 dos 8 estudos). Foram apli
cadas intervenções psicossociais sobre o programa de 
edu cação de cuidadores familiares para cuidadores. Aqueles 
que seguem uma aprendizagem educativa de apoio tiveram 
uma qualidade de vida significativamente melhor.

Os achados dessa revisão sistemática sugerem que as in
tervenções de apoio aos cuidadores podem ser eficazes na re
dução de seu estresse, com consequente melhora da qualida
de do cuidado. No entanto, os resultados são baseados em 
estudos relativamente pequenos, relatando resultados con
troversos que apoiam a necessidade de realizar mais pesqui
sas nesse campo.
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Os principais temas do
11o CONGRESSO PAULISTA 
DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA

“O envelhecimento da população brasileira é pro-
fundamente desigual.” A frase, dita por Maria 
Fernanda Lima-Costa, coordenadora-geral do 

Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros  
(ELSI-Brasil) e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) de Minas Gerais, foi o tema transversal de boa 
parte das apresentações do 11o Congresso Paulista de Ge-
ria tria e Gerontologia, o GERP.19.

Isso porque o congresso, que aconteceu em abril na ca-
pital paulista, trouxe tópicos e discussões de extrema rele-
vância para que os cerca de 2,3 mil profissionais presentes 
pudessem refletir sobre o cuidado integral ao idoso – que 
ainda esbarra nas dificuldades de acesso igualitário aos 
serviços de saúde no Brasil.

A desigualdade na obtenção de exames e tratamentos 
também foi apontada como fator a ser considerado na de-
tecção precoce do câncer em idosos. “Vale rastrear quanto 
mais fácil for tratar”, disse o geriatra Luiz Antonio Gil  
Junior, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
(Icesp) e do Hospital Sírio-Libanês, no minicurso Oncoge-
riatria, para ressaltar que é essencial que o rastreamento 
do câncer seja acompanhado pelo acesso ao tratamento – 
ou de nada adianta. Por exemplo, no caso do câncer de 
pulmão, que apresenta a maior incidência de morte no 
mundo, em especial entre os homens, o especialista diz 
que, do ponto de vista do sistema público de saúde, há 
poucos médicos para realizar biópsia, procedimento ne-
cessário para o diagnóstico. 

Já os temas em gerontologia presentes na grade científi-
ca tiveram como destaque os diversos modos de envelhe-
cer, com abordagens como o idoso encarcerado, o impacto 
do racismo na saúde da pessoa idosa e a velhice LGBT. A 
maioria das mesas-redondas privilegiou a abordagem mul-
tiprofissional, envolvendo diversos especialistas da área. 

Fragilidade como grande tema
A fragilidade foi um dos temas de maior destaque do con-
gresso. Todos os palestrantes internacionais que vieram ao 
GERP.19 desenvolvem pesquisas sobre os diversos aspec-
tos dessa síndrome. 

O médico Jeremy Walston, professor de geriatria e ge-
rontologia da Johns Hopkins University (Estados Unidos) 
e codiretor do programa Biologia da Fragilidade na mesma 
instituição, falou sobre inflamação crônica e como ela se 
relaciona com a fragilidade. Em primeiro lugar, citou a 
complexa biologia da inflamação e a dificuldade de se fa-
lar nas causas da fragilidade. O que se assegura, no entan-
to, segundo ele, é que a fragilidade tem a inflamação em 
sua fisiologia. “Além da inflamação, posso citar a diminui-
ção na produção de energia e a alteração na resposta ao 
estresse”, disse. 

Walston citou ainda os gatilhos que podem aumentar a 
inflamação no envelhecimento – entre eles álcool em de-
masia, o equivalente a mais de um drinque por dia, e exer-
cício físico em excesso. “A necessidade de exercício mode-
rado é evidente, mas aqui se trata do exagero, por exemplo, 

Fragilidade, oncogeriatria e cuidados paliativos 
foram alguns dos assuntos mais abordados no GERP.19

Por Renata Costa
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dos atletas que correm ou treinam o equivalente a marato-
nas várias vezes por semana”, explicou. “Estamos dando 
andamento a pesquisas para esclarecer os melhores tipos 
de atividade física e determinar as necessidades nutricio-
nais ótimas para a redução da inflamação crônica.”

O geriatra italiano Francesco Landi, professor da Ca-
tholic University of Sacred Heart, diretor da Unidade de 
Reabilitação Geriátrica do Hospital de Roma (Itália) e um 
dos principais responsáveis pelo Consenso Europeu de 
Sarcopenia, apresentou suas pesquisas relacionando sarco-
penia e fragilidade. “Elas não apenas se sobrepõem, como 
uma é o substrato da outra”, disse.

Uma pesquisa que ele e sua equipe realizaram foi den-
tro da Expo Milão de 2015, abordando pessoas que por ali 
passavam. A iniciativa rendeu a criação de um grande ban-
co de dados, com 1.924 pessoas de 8 a 98 anos. O time de 
pesquisadores tinha como objetivo entender o que aconte-
ce no processo de envelhecimento – em cidadãos comuns, 
sem queixas específicas. Os estudiosos mediram, nessas 
pessoas, a circunferência da panturrilha, a força do aperto 
de mão e o tempo que cada uma delas levou para sentar e 
levantar de uma cadeira por dez vezes.

No geral, a conclusão foi de que homens e mulheres 
apresentam uma medição estável até os 50 anos de idade e, 
a partir dessa faixa etária, os indicadores de força, massa 
muscular e velocidade começam a ser reduzidos. “Esse de-
clínio é uma má notícia para todos. Mas a boa notícia é que 
não há genes ligados a ele”, afirmou Landi, cuja pesquisa foi 

repetida por pesquisadores em Taiwan e obteve resultados 
muito parecidos. Embora os italianos tenham apresentado 
um pouco mais de força muscular, o declínio a partir dos 50 
anos foi o mesmo para as duas populações. “Ou seja, o declí-
nio não depende de nossa constituição genética. O envelhe-
cimento é o fator mais importante dessa perda”, disse. 

Para diminuir o impacto do envelhecimento na força 
muscular, portanto, o pesquisador diz que é essencial mi-
nimizar os fatores de risco citados por Walston, como a in-
flamação crônica, o sedentarismo, o estresse oxidativo e os 
maus hábitos nutricionais (alto consumo de carne verme-
lha e baixo de carboidratos complexos), entre outros. “A má 
nutrição é o substrato da sarcopenia, que, por sua vez é o 
substrato da fragilidade física. Prevenindo a primeira, tal-
vez sejamos capazes de prevenir a segunda”, defendeu 
Landi. Segundo Walston, aumentar a resiliência, manter 
boas relações sociais, diminuir o estresse e realizar um 
bom manejo de doenças agudas e crônicas, principalmen-
te hipertensão arterial e diabetes tipo 2, são fatores preven-
tivos da fragilidade.

Dieta mediterrânea além do Mediterrâneo
A nutricionista Mary Yannakoulia, professora e pes-

quisadora do Departamento de Nutrição e Dietética da 
Harokopio University, em Atenas (Grécia), realiza estudos 
relacionando dieta mediterrânea e fragilidade. Nesse 
caso, trata-se de uma relação benéfica, já que esse tipo de 
alimentação saudável ajuda a prevenir não somente a 

Cerimônia de abertura do GERP.19 e comissão organizadora do congresso
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fragi lidade como também diversas doenças crônicas. O de-
safio, segundo ela, é como adaptar esse padrão – baseado 
na ingestão de azeite, grãos, frutas, pães, nozes, vegetais, 
bebi da à base de uvas (vinho ou uma espécie de aguarden-
te feita com a fruta) e pouca carne vermelha – a países não 
mediterrâneos.

Os benefícios dessa alimentação, que foram descober-
tos após a Segunda Guerra Mundial, são indiscutíveis, se-
gundo a especialista. Já naquela época, essa dieta foi detec-
tada como o diferencial para que a taxa de óbitos da ilha de 
Creta (Grécia) fosse bem mais baixa do que no restante do 
mundo. “Ainda acreditamos que o efeito benéfico venha da 
combinação dos nutrientes e dos alimentos, mas mais re-
centemente descobrimos que há mais por trás da dieta – há 
todo um estilo de vida”, explicou.

Isso significa que, além dos alimentos, os hábitos da po-
pulação mediterrânea trazem benefícios conjugados. Entre 
eles estão a prática regular de atividade física, a manuten-
ção de vínculos sociais, o repouso e o sono adequados, a 
predileção por alimentos sazonais e o preparo das refeições 
em casa. “O padrão completo é a forma de vida no mediter-
râneo”, afirmou a pesquisadora, que acredita ser possível 
“traduzir” a dieta para outros contextos. 

Nesse sentido, complementando a exposição da pales-
trante internacional, a nutricionista Sandra Maria Lima 
Ribeiro, da Escola de Artes e Ciências Humanas da Univer-
sidade de São Paulo (EACH-USP), apresentou dados sobre 
a dieta do brasileiro e de como ela tem sido modificada, 
ficando cada vez mais similar à do norte-americano. “Ape-
nas 40,7% das mulheres e 28,8% dos homens brasileiros 
consomem as cinco porções diárias de frutas, legumes e 
verduras recomendadas pela Organização Mundial da Saú-
de, segundo a pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde”, 
disse. O feijão, grão tradicional da refeição do brasileiro, 
também tem perdido espaço no prato. “O consumo em cin-
co ou mais dias da semana tem tido declínio nos últimos 
anos, a despeito das campanhas para mantermos nossos 
hábitos alimentares, pois arroz com feijão é muito nutriti-
vo”, afirmou Sandra.

Por fim, ela trouxe dados para tentar destacar similari-
dades entre a dieta dos idosos no Brasil e a do padrão medi-
terrâneo. “Os alimentos não são muito típicos para a nossa 
alimentação, mas, quando adaptamos a dieta e a as so ciamos 
a hábitos saudáveis que fazem parte da pirâmide mediterrâ-

nea, como cozinhar e optar por produtos sazonais, percebe-
mos benefícios para os nossos idosos”, explicou.   

Oncogeriatria vista de forma ampla
“O geriatra tem o papel de ajudar o oncologista clínico no 
tratamento, já que muitos oncologistas têm dificuldade de 
identificar fragilidade em idosos”, disse Gabriel Truppel 
Constantino, geriatra do Hospital Sírio-Libanês e do A.C. 
Camargo Cancer Center. 

A importância de verificar a fragilidade em idosos se dá 
porque os frágeis têm maior risco de internação e mortali-
dade durante o tratamento do câncer. Daí a necessidade de 
submeter o idoso com doença oncológica a uma avaliação 
geriátrica ampla (AGA). “Isso vai definir se o paciente pode 
ser submetido a uma terapia padrão, a uma terapia padrão 
adaptada ou a cuidados paliativos”, afirmou Constantino.

Concordou com o especialista a geriatra Theodora Kar-
nakis, da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, médica do Hospital Sírio-Libanês e coordenadora do 
serviço de oncogeriatria do Icesp. “É um desafio tratar o ido-
so com câncer. É preciso responsabilidade para intervir em 
pacientes idosos frágeis”, disse, explicando que a AGA tam-
bém deve ser refeita periodicamente para reavaliar o trata-
mento. Caso necessário, o oncologista deve ajustar a dose 
da quimioterapia para diminuir sua toxicidade no idoso, 

 O envelhecimento 
da população brasileira é 
profundamente desigual.

Palestrantes do minicurso de oncogeriatria

p16-22 materia de capa.indd   3 14/06/19   22:06



p19 gero.indd   1 14/06/19   22:07



Aptare
mai | jun | jul 2019

20

mais propenso a reações como náuseas e vômitos e a com-
plicações cardiovasculares, hematológicas e gastrointesti-
nais decorrentes da droga. “Se houver diarreia associada a 
neutropenia, há necessidade de intervenção imediata, por 
causa do aumento no risco de morte”, explicou Theodora.

Câncer mata mais que doença isquêmica
O geriatra Luiz Antonio Gil Junior, do Icesp e do Hospi-

tal Sírio-Libanês, trouxe evidências sobre a prevalência da 
doença oncológica entre idosos e as recomendações de ras-
treio. “Essa já é a principal causa de morte entre idosos em 
países desenvolvidos e está prestes a tornar-se também na-
queles em desenvolvimento”, disse. Na população mundial, 
o número de casos em 2012 era pouco mais de 14 milhões, 
e a projeção para 2030 é de um crescimento de cerca de 
50%, com 21 milhões de casos. 

Segundo dados do Globocan, da Organização Mundial 
da Saúde, apresentados por Gil Junior, a maior incidência 
é de tumores de mama, colorretal e pulmão entre as mulhe-
res acima de 60 anos. Já os de próstata, colorretal e pulmão 
são os que mais acometem os homens brasileiros da mes-
ma faixa etária.

Além dos dados estatísticos atualizados, o médico apre-
sentou, para cada tipo de câncer, o que se preconiza em re-
lação a rastreamento. “Prevenir vale mais do que remediar? 
Depende, eu diria. A pesquisa em pessoas assintomáticas 
só deve ser feita se essa identificação trouxer mais benefí-
cios do que prejuízos, porque nem toda doença oncológica 
tem chance de cura e, às vezes, o tratamento no idoso preju-
dica demais a sua qualidade de vida”, explicou.

No Brasil, o rastreamento dos tumores de estômago, 
boca, tireoide e bexiga não é indicado para idosos. No caso 
de câncer de pulmão – a doença oncológica que mais mata 
no mundo –, é recomendada a realização de tomografia de 
baixa dose em fumantes que deixaram o tabagismo há me-
nos de 15 anos e com idade entre 55 e 74 anos. “Acima 
dessa faixa, os estudos mostram pouquíssimos casos. Seria 
preciso rastrear mil pessoas para prevenir 3,9 mortes”, dis-
se Gil Junior. 

Para câncer de próstata, o rastreio se dá até os 69 anos. 
Após essa idade, o médico diz que se deve discutir caso a 
caso. O toque retal não é mais preconizado, já que apenas 
um em cada mil homens se beneficia do exame para a de-
tecção desse tipo de tumor. 

Entre as mulheres, o câncer de colo uterino, que o médi-
co reforça ser prevenível mas ainda matar muito – “isso é 
uma vergonha”, afirmou –, não tem recomendação de ras-
treio em mulheres acima dos 65 anos com três exames de 
papanicolau negativos para malignidade na década ante-
rior. No entanto, o rastreio deve ser feito a cada três anos 
caso a expectativa de vida seja superior a dez anos. O de 
mama deve ser rastreado por meio de mamografia até os 69 
anos ou acima disso, a cada dois anos, se a expectativa de 
vida superar uma década.

Cuidados paliativos voltados para o idoso
Na miniconferência Choosing Wisely, os congressistas pu-
deram ver, em primeira mão, o conjunto de oito propostas 
para boas práticas em cuidados paliativos voltadas para a 
pessoa idosa. 

A Choosing Wisely Brasil é uma iniciativa que propõe  
a discussão de intervenções e exames diagnósticos entre 
pacientes e profissionais da saúde. “Não queremos substi-
tuir diretrizes, mas gerar discussões a partir de verdades 
científicas. O importante é que sejamos motivados a com-
partilhar decisões com nossos pacientes, evitar danos ia-
trogênicos e focar nos cuidados realmente necessários”, 
explicou Renato Bandeira de Mello, professor de medicina 
interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e um dos responsáveis por trazer o projeto ao 
Brasil, em 2015.

As oito propostas apresentadas pela equipe da Choo-
sing Wisely Brasil, ligada à Sociedade Brasileira de Geria-
tria e Gerontologia (SBGG), foram submetidas à avaliação 
dos congressistas e, via formulário on-line, disponível pelo 
site da SBGG, todo profissional da área poderia dar sua 
contribuição. O resultado da avaliação (que já não está 
mais aberta ao público) será divulgado em abril de 2020, 
no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, em 
São Paulo. Os cinco procedimentos mais bem avaliados 
irão compor a lista da SBGG e da Choosing Wisely Brasil de 
cuidados com o idoso no fim da vida.

Conheça as oito propostas: 
 1.  Não indique intubação orotraqueal como medida de 

conforto para tratar dispneia ao final da vida.
2.  Não implemente intervenções de reabilitação físi- 

ca ou psíquica para tratamento de doenças ao final  
da vida.
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3.  Não institua medidas de suporte avançado de vida 
em pessoas com doenças incuráveis sem ter conversa-
do previamente sobre seus valores e preferências.

4.  Não use oxigênio suplementar para tratar dispneia 
em indivíduos com a saturação adequada.

5.  Não indique alimentação artificial no contexto de ter-
minalidade. 

6.  Não prescreva infusão de líquidos por via parenteral 
a pacientes em processo de morrer. 

7.  Não use laxativos emolientes ou formadores de bolo 
fecal em idoso com imobilismo.

8.  Não promova controle glicêmico rigoroso em idosos 
em final de vida.

O universo das demências 
e transtornos psiquiátricos
As diversas demências, incluindo o Alzheimer, também ti-
veram espaço para discussão ao longo da programação cien-
tífica do GERP.19, com abordagens que variaram desde a 
prevenção e diagnóstico até intervenções medicamentosas. 

Uma das mesas-redondas trouxe a especificidade da de-
mência na Síndrome de Down, já que a prevalência desse 
distúrbio é de praticamente 100% nessa população quando 
ela ultrapassa os 65 anos, segundo estudo citado por Clau-
dia Lopes Carvalho, fonoaudióloga no Serviço de Apoio ao 
Envelhecimento da Associação de Pais e Amigos dos Ex-

cepcionais de São Paulo (Apae-SP).
Os estudos apresentados pelos conferencistas apontam 

uma anormalidade no mecanismo da proteína precursora 
amiloide (APP) como a principal causa para demência nos 
idosos com Down. “A não ser que seja feito um exame de 
pet scan, que possibilita a visualização do depósito de APP 
no cérebro, há uma dificuldade grande para o diagnóstico, 
sobretudo em pessoas com deficiência mais acentuada”, 
disse Orestes Vicente Forlenza, professor do Instituto de 
Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (IPq-FMUSP).

Nesse caso, a abordagem multiprofissional pode ajudar 
o médico. “O fonoaudiólogo sabe qual o perfil de lingua-
gem de um idoso e o de uma pessoa com declínio cognitivo 
e demência, bem como os parâmetros esperados para um 
Down, como repetição de frases, alguns elementos frasais e 
frases curtas. O que fugir disso pode ser sinal importante 
de declínio cognitivo”, explicou.

Transtornos psiquiátricos
Em alguns casos, pode haver confusão entre alguns ti-

pos de demência e transtornos psiquiátricos. É o caso, por 
exemplo, dos transtornos psicóticos de início tardio. “A 
maioria dos casos de transtorno psicótico tem início na ju-
ventude, mas 23% deles começam após os 40 anos e 3% 
depois dos 60. Essa forma tardia é mais comum entre mu-

GERP.19 TEVE MÚSICA E HISTÓRIA DE VIDA

A abertura do 11o Congresso Paulista de Geriatria e 
Gerontologia contou com a emocionante apresen-
tação do maestro e pianista João Carlos Martins, de 
78 anos. Antes de o músico subir ao palco para falar 
sobre a sua vida e presentear o público com duas 
apresentações musicais, a audiência assistiu a um ví-
deo com um resumo sobre as glórias de sua carreira 
e as adversidades pelas quais ele tem passado. Após 
uma queda jogando futebol em Nova York (Estados 
Unidos) e uma agressão durante um assalto em Só-
fia (Bulgária), o maestro passou por diversas cirur-
gias e ficou com sequelas neurológicas que o impos-

sibilitam de tocar piano com a mesma velocidade 
que tinha na sua juventude – 21 notas por segundo. 
Hoje, com o movimento limitado das mãos, Martins 
diz que ainda tem “seus polegares”, com os quais to-
cou duas canções ao piano para os congressistas.
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lheres e pode ser confundida com demência”, disse o psi-
quiatra e geriatra Tibor Rilho Perroco, do IPq-FMUSP.

Pela baixa incidência, a recomendação do especialista é 
que o geriatra ou o psiquiatra, diante de um caso desses, 
faça, primeiramente, uma checagem dos medicamentos 
dos quais o idoso faz uso para eliminar a hipótese de efei-
tos colaterais. Em seguida, é preciso descartar a hipótese de 
Alzheimer e de demência por corpos de Lewy. “É muito in-
teressante a diferenciação de Lewy e dos transtornos psicó-
ticos, dos quais a esquizofrenia é um dos mais comuns”, 
comentou o médico. Em ambos, o paciente tem alucinações 
– vê e até conversa com aparições. “A diferença mais óbvia 
é que, no caso da demência por corpos de Lewy, a pessoa vê 
essas imagens de forma mais nítida, colorida, com deta-
lhes, e não sente medo, ao contrário do que acontece nos 
transtornos psíquicos”, explicou.   

 O transtorno afetivo bipolar também pode ter início em 
fases tardias da vida, após os 50 anos. Da mesma forma que 
o recomendado para os transtornos psicóticos, nesse caso 
também é preciso checar a medicação usada pelo paciente 
para descartar possíveis efeitos colaterais e verificar a exis-
tência de comorbidades. “No fim da vida, o transtorno afe-
tivo bipolar está bastante associado ao surgimento de de-
mências, incapacidades e suicídio”, explicou a geriatra Lara 
Miguel Quirino Araújo, professora da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). 

A importância do diagnóstico se dá porque o tratamen-
to da depressão nesse transtorno é diferente daquele da 
depressão comum. “O médico precisa usar diferentes dro-
gas nas fases agudas de depressão e mania e depois manter 
uma medicação de manutenção. O tratamento, além de di-
fícil nos casos mais graves, é um desafio, pois sua adesão 
costuma ser baixa, a não ser que o paciente tenha um fami-
liar ou outra pessoa que o apoie e incentive”, disse Lara.

Panorama da saúde dos idosos
O Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros  
(ELSI-Brasil) tem como base uma entrevista domiciliar em 
70 municípios em todas as regiões do Brasil, abrangendo 
9.412 pessoas. “A amostra foi delineada para ser representa-
tiva da população a partir dos 50 anos. Essa faixa é impor-
tante porque abrange a transição da vida ativa para a apo-
sentadoria”, explicou a pesquisadora Maria Fernanda Lima-
-Costa, coordenadora do estudo e pesquisadora da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Minas Gerais, apresentando os 
resultados do estudo pela primeira vez no GERP. 

A primeira onda de pesquisa foi em 2015-2016, a se-
gunda começará em julho de 2019 e a terceira está prevista 
para 2022. A entrevista acontece com todos os moradores 
do domicílio e, depois, aqueles acima dos 50 anos passam 
por entrevistas individuais, cujos temas são baseados no 
marco teórico da Organização Mundial de Saúde para pro-
moção do envelhecimento ativo – participação, saúde e 
segurança. 

São feitas também medidas como pressão arterial, an-
tropometria, peso, altura e circunferência de cintura e qua-
dril, força da preensão palmar, velocidade de caminhada e 
teste de equilíbrio. Uma subamostra de 2,5 mil pessoas se 
submete a coleta de exame de sangue para colesterol total, 
HDL, LDL, hemoglobina glicosada, hormônio tireoestimu-
lante, vitamina D, creatinina, ferritina sérica e hemograma.

Todos os dados foram publicados no Suplemento ELSI 
Brasil da Revista de Saúde Pública no dia 1 de outubro de 
2018 e no American Journal of Epidemiology. Os resultados 
mostram grande desigualdade social na maioria dos temas 
abordados, com pior situação entre os mais pobres ou 
aqueles com nível de escolaridade mais baixo. Essa dife-
rença tem repercussão na prática regular de atividade físi-
ca, na saúde oral, na fragilidade, no controle de doenças 
crônicas como hipertensão arterial e diabetes e na subuti-
lização de medicamentos por motivos financeiros, entre 
outras consequências.  A  

 Não queremos substituir 
diretrizes, mas gerar discussões 
a partir de verdades científicas. 
O importante é que sejamos 
motivados a compartilhar decisões 
com nossos pacientes, evitar 
danos iatrogênicos e focar nos 
cuidados realmente necessários.
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DESAFIOS PARA A LONGEVIDADE: EFEITOS 
DA VITAMINA D SOBRE OS DESFECHOS  
MUSCULOESQUELÉTICOS

Abrindo as palestras do simpósio, o Dr. Charlles Heldan analisou 
as evidências acerca do uso da vitamina D na população idosa; 
apresentou as diretrizes para avaliar a suficiência da vitamina D 
e os cenários de insuficiência onde há necessidade de suplemen-
tação; e comentou as doses e esquemas de administração reco-
mendados. A relevância do tema durante o envelhecimento foi 
destacada. A vitamina D é um hormônio extremamente impor-
tante para a homeostase do cálcio e para a saúde do esqueleto. 
Em pessoas acima dos 65 anos, a deficiência da vitamina D está 
associada a maior risco de quedas, com graves consequências 
nessa faixa etária. 

Diversos estudos têm apontado que as quedas são uma das 
principais causas de morbidade e mortalidade associada a lesões 
em idosos. Para esse grupo etário, as quedas podem representar o 
início de um declínio das condições de saúde. Dados do US Pre-
ventive Services Task Force1 mostram que, em 2014, 28,7% dos 
indivíduos da comunidade com mais de 65 anos relataram que-
das, o que representa algo em torno de 29 milhões de quedas 
naquele ano. Desse total, 37,5% exigiram atenção médica, oca-
sionaram a perda de mobilidade ou resultaram em restrições das 
atividades por pelo menos um dia. Já as mortes relacionadas a 
essas quedas foram estimadas em 33 mil. Outro ponto de des-
taque é o fato de que, mesmo com toda a evolução da medicina e 
dos serviços de saúde em geral, a incidência das quedas registrou 
aumento desde a década de 70 até meados dos anos 902, com 
uma ocorrência particularmente maior entre as mulheres. Os da-

dos são preocupantes quando se observa que as mortes relaciona-
das a lesões ocasionadas pelas quedas continuam mantendo uma 
incidência mais ou menos estável, porém elevada, sugerindo que 
os cuidados de saúde não são capazes de mudar esse desfecho.

Recomendações dietéticas Analisando as recentes recomen-
dações acerca dos níveis ideais de vitamina D para indivíduos aci-
ma dos 50 anos, o Dr. Charlles Heldan chamou atenção para uma 
discrepância entre valores de referência atualmente em uso. Por 
um lado, o Instituto de Medicina norte-americano define a defici-
ência de vitamina D quando os valores de 25-hidroxivitamina D 
sérica (25(OH)D, metabólito que reflete os estoques de vitamina 
D no organismo), estão abaixo de 20 nanogramas/mL, enquanto 
a osteomalácea é sugerida por níveis séricos de 25(OH)D inferio-
res a 10 nanogramas/mL. Por outro lado, a Sociedade Americana 
de Endocrinologia define a deficiência de vitamina D como valo-
res séricos de 25(OH)D menores do que 30 nanogramas/mL, uma 
vez que estudos observacionais e de intervenção determinaram 
desfechos musculoesqueléticos melhores em indivíduos com ní-
veis séricos superiores a 30 nanogramas/mL, principalmente na 
faixa etária acima dos 60 anos. Apesar dessa controvérsia, o  
Dr. Charlles Heldan destaca que a maioria das associações médi-
cas ao redor do mundo que lidam com a osteoporose considera a 
suficiência de vitamina D como níveis séricos de 25(OH)D acima 
de 30 nanogramas/mL para pessoas a partir dos 60 anos. 

Suplementação combinada de cálcio e vitamina D reduz 
risco de fraturas Revisando estudos clássicos, o Dr. Charlles 
Heldan lembrou do ensaio clínico da pesquisadora Marie C. Cha-
puy3 que analisou os efeitos do uso combinado de cálcio e vitami-

Uma oportunidade de atualização em temas relevantes como a administração de vitamina D para pacientes idosos e as estraté-
gias para a promoção de um envelhecimento saudável foi possibilitada com a realização do simpósio- satélite organizado 
pela Mantecorp no GERP 2019 – 11o Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia, organizado em São Paulo entre os dias 

16 e 18 de abril. Com o tema “Longevidade: o que há de novo”, o evento contou com a participação do Dr. Charlles Heldan de Moura 
Castro, professor adjunto da disciplina de reumatologia da Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo 
(EPM-Unifesp) e atual presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (Abrasso); e do Dr. Alberto Friso-
li Junior, professor afiliado do setor de cardiogeriatria da disciplina de cardiologia na Unifesp.

LONGEVIDADE: o que há de novo
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na D em idosos residentes em instituições de longa permanência. 
Os resultados mostraram uma redução do risco de fratura de qua-
dril e outras fraturas não vertebrais. À mesma conclusão chegou 
um levantamento que demonstrou que, quando combinada ao 
cálcio, a suplementação de vitamina D em doses diárias de 800 a 
1.000 UI está associada a redução significativa do risco de fratu-
ras4. Uma análise combinada dos estudos publicados até 2007 
demonstrou efeito positivo da associação entre cálcio e vitamina 
D para pacientes com alto nível de insuficiência ou deficiência, 
indicando uma redução de 18% no risco de fratura de quadril. E, 
finalmente, o estudo do The DIPART (Vitamin D Individual Pa-
tient Analysis of Randomized Trials) Group5 com dados indivi-
duais de mais de 68 mil pessoas com mais de 50 anos também 
observou que a suplementação combinada de cálcio com vitami-
na D reduz de forma significativa o risco de fraturas clínicas e do 
quadril (redução de cerca de 10% no risco de fraturas totais e 
16% no risco da fratura do quadril), enquanto a suplementação 
isolada de vitamina D não apresenta efeito significativo sobre os 
desfechos da osteoporose. 

Doses e esquemas posológicos O Dr. Charlles Heldan des taca 
ainda que os estudos demonstram a necessidade de individuali-
zar as doses para o adequado tratamento da defi ciên cia de vita-
mina D. Os estudos revelam que doses de suplementação diárias 
superiores a 600 UI de vitamina D conseguem alcançar valores 
de suficiência (30 nanogramas/mL), os quais se associaram a me-
lhores desfechos musculoesqueléticos (redução do risco de que-
das e fraturas). Análise prospectiva de mais de 1,6 mil homens 
com 70 anos de idade ou mais seguidos durante cerca de quatro 
anos demonstrou que níveis mais baixos de vitamina D (iguais 
ou inferiores a 14 nanogramas/mL) foram associados a maior ris-
co de fratura6. Por outro lado, doses muito elevadas de vitamina 
D (500 mil UI, por exemplo7) administradas em esquema anual 
como forma de melhorar a adesão ao tratamento foram relaciona-
das a maior incidência de quedas e de fraturas, em particular as 
não vertebrais. Esses resultados corroboram a visão atual de que 
doses muito elevadas em esquemas com maior intervalo entre 
elas (esquemas de dose anual ou semestral) não devem ser usa-
das na prática clínica, uma vez que foram associadas a piores des-
fechos musculoesqueléticos.

Manejo da osteoporose pós-menopausa A palestra do Dr. 
Charlles Heldan lembrou a audiência de que todos os fármacos 

aprovados para o tratamento da osteoporose (terapia de reposi-
ção hormonal, moduladores seletivos do receptor de estrogênio, 
bisfosfonatos, denosumabe e teriparatida) foram aprovados no 
cenário da suplementação combinada de cálcio e vitamina D. 
Dessa forma, a prescrição de medicação antifratura deve ser 
acompanhada com a avaliação da ingestão de cálcio e a análise 
dos níveis séricos de vitamina D, com subsequente suplementa-
ção quando necessário.

Vitamina D e mortalidade A relação entre os níveis séricos de 
vitamina D e a mortalidade foi também analisada nessa confe-
rência. Há evidência que demonstra que níveis de vitamina D 
inferiores a 25 nanogramas/mL estão associados a maior risco de 
síndrome de fragilidade8, enquanto níveis séricos de vitamina D 
inferiores a 20 nanogramas/mL estão relacionados a incremento 
significativo da mortalidade9. “Estamos vivendo cada vez mais, e 
precisamos ter o nosso esqueleto preparado para essa vida mais 
longa. Por isso é necessária maior atenção à saúde do osso no 
idoso”, finalizou.

••••••••••••••••••••••••••••
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MEDIDAS PARA  
O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Proferindo a segunda e última palestra do simpósio, o Dr. Alberto 
Frisoli Junior iniciou sua fala chamando atenção para os desafios 
do envelhecimento populacional, que, se não forem bem maneja-
dos, causarão problemas para o sistema de saúde como um todo. 
Ele destacou um conceito da Organização Mundial da Saúde já 
consagrado – “saúde é o estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não meramente a ausência de doenças e enfer-
midades” –, ressaltando que, para o indivíduo idoso, bem-estar 
físico deve ser entendido como a capacidade de mobilidade; 
bem-estar mental é boa cognição e ausência de depressão; e bem-
estar social é a manutenção de relações que possibilitem a troca 
de estímulos cognitivos, sensoriais e afetivos.

Reforçando que a composição genética é algo importante para 
explicar as diferenças da qualidade do envelhecimento entre as 
pessoas, o Dr. Frisoli apresentou pontos que impactam essa qua-
lidade, como a presença de doenças subclínicas crônicas, o dese-
quilíbrio no processo inflamatório, a oxidação celular acentuada, 
o estresse psicossocial e, finalmente, a perda da capacidade de 
administrar energia. 

O Dr. Frisoli, então, discorreu sobre as estratégias que de vem 
ser estimuladas nos pacientes para que envelheçam de forma 
saudável: manutenção de bons hábitos, controle de doenças 
subclínicas e prevenção de câncer, imunização, saúde mental e 
espiritualidade.

Hábitos A alimentação foi o primeiro ponto levantado pelo Dr. 
Frisoli, que destacou a dieta do Mediterrâneo, associada, por vá-
rios estudos1, ao aumento de sobrevida; o consumo de ômega 3, 
principalmente, por alimentos; a ingestão de azeite de oliva, e a 
inclusão, no cardápio, de frutas vermelhas como blueberry (mir-
tilo), pelo seu efeito antioxidante. Ele mencionou um estudo2 que 
apontou que o consumo de 100 gramas de blueberry por dia 
pode resultar na redução da pressão arterial progressivamente.  
Chamou a atenção para a moderação no consumo de álcool, indi-
cando que a maior parte dos estudos mostra claramente que o 
ideal é a ingestão diária de meio a um copo de vinho (ou equiva-
lente em álcool) para as mulheres e de um a dois copos para ho-
mens. E alertou que mesmo esses elementos positivos devem ser 
consumidos sem excesso. Em grau menor, porém ainda favorá-
veis ao envelhecimento sau dável, aparecem a cúrcuma, por ser 

um anti-inflamatório natural, e o café e o chocolate, por conterem 
antioxidantes naturais. Também faz parte dessa lista o consumo 
diário de coalhada e iogurte, para melhorar a microbiota, assim 
como de cereais integrais, verduras e legumes, para fornecer fi-
bras, vitaminas e antioxidantes, e, finalmente, de carne de peixe, 
por estar associada a menor taxa de mortalidade, quando compa-
rada a aves e carne vermelha. Já na relação de itens não recomen-
dados estão produtos industrializados, carnes vermelhas proces-
sadas e refrigerantes com adoçante. O Dr. Frisoli também alertou 
sobre o cuidado com os agrotóxicos, cujo consumo está associado 
ao aumento de câncer no trato gastrointestinal.

A prática de atividade física foi também um bom hábito des-
tacado pelo Dr. Frisoli, com estudos que comprovam os benefícios 
de 30 minutos diários de exercícios moderados ou duas horas e 
meia por semana, de forma espaçada. Como o fator principal é a 
regularidade, o Dr. Frisoli recomenda a escolha da atividade mais 
simples e prazerosa possível, co mo o esporte desejado ou apenas 
andar a pé ou de bicicleta. 

Tão importantes quanto esses bons hábitos são a manu tenção 
do Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18 e 24; nunca fumar, 
dormir pelo menos sete horas por dia e manter relações sociais. O 
Dr. Frisoli também destaca o uso de equipamentos de proteção, 
como o cinto de segurança do automóvel e o capacete para andar 
de bicicleta. Afinal, lembra ele, de nada vale adotar hábitos 
saudáveis e se machucar seriamente em um acidente cuja gravi-
dade poderia ter sido evitada.

Espiritualidade O Dr. Frisoli comentou que a espiritualidade é 
muito importante. Ele apresentou dados de um estudo sobre in-
farto do miocárdio que mostrou que ter fé aumenta a resposta 
imunológica, diminuindo o índice de mortalidade na recupera-
ção3. A ressalva é para a presença da culpa. Mulheres religiosas 
sem culpa tiveram uma sobrevida melhor do que as com culpa. 
Segundo ele, não se trata de algo milagroso, mas sim do estímulo 
endocrinológico positivo provocado pela crença em algo maior.

Controle de doenças No quesito controle de doenças, o Dr. Fri-
soli elencou aquelas que devem ser foco da preocupação dos 
profissionais de saúde: hipertensão, síndromes metabólicas e 
diabetes, osteoporose, dislipidemia, aneurisma de aorta abdo-
minal, glaucoma, catarata, perda de audição e demência, além 
das doenças subclínicas. Incluiu ainda atenção à depressão e ao 
risco de queda.
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Já com relação à prevenção do câncer, ao centrar sua fala no 
câncer de cólon e reto, lembrou da importância da realização de 
colonoscopia entre os 45 e 50 anos, com repetição a cada dez 
anos. Comentou que a colonoscopia virtual pode ser feita a cada 
cinco anos, mas alertou que o paciente deve ser avaliado anual-
mente com relação à presença de sangue oculto nas fezes. A ori-
entação muda para pacientes com parente direto com registro de 
câncer do cólon, para os quais o rastrea mento deve ser iniciado 
aos 40 anos de idade ou dez anos antes da idade em que o paren-
te foi diagnosticado. Já para pessoas entre 75 e 85 anos, é preciso 
discutir o benefício do exame, e acima de 85 anos a recomendação 
é de não realização.

A discussão com a paciente foi o ponto-chave trazido pelo Dr. 
Frisoli ao discorrer sobre câncer de mama. Segundo ele, é de con-
senso entre os grupos de médicos que as mulheres precisam par-
ticipar da decisão e, principalmente, estar vigilantes e atentas ao 
próprio corpo. Assim, mulheres com risco geral e com teste 
genético negativo devem iniciar o controle a partir dos 40 anos e 
mantê-lo anualmente. Nas mulheres de alto risco (câncer de 
mama na mãe, filha ou irmã) ou com presença de genes relacio-
nados ao câncer de mama, recomenda-se também que se faça a 
ressonância da mama. O rastreamento deve ser mantido até os 75 
anos de idade ou em mulheres com expectativa de vida superior 
a dez anos, e a partir daí a questão deve ser conversada com a 
paciente. Para mulheres entre 25 e 45 anos de idade sem fator de 
risco, a recomendação é do exame de palpação da mama, princi-
palmente feito pelo médico, e para as de alto risco é necessária a 
mamografia. Já a respeito do câncer de útero e colo, a prevenção é 
mais simples, com mulheres de 21 e 29 anos realizando a cada 
três anos o Papanicolau; de 30 a 60 anos, acrescenta-se o rastrea-
mento para HPV; e para mulheres de 65 anos de idade a orien-
tação deve ser de acordo com os fatores de risco.

Mais controverso, na visão do Dr. Frisoli, é o rastreamento do 
câncer de próstata, já que entidades médicas divergem na condu-
ta. Ele preferiu basear sua recomendação nas diretrizes da Ame-
rican Cancer Society, que aconselha sempre incluir o paciente na 
tomada de decisão e, basicamente, acompanhar o PSA. Apesar de 
a Sociedade de Urologia recomendar o toque retal, estudos não 
mostraram benefícios de somar a medição do PSA à realização do 
exame. No caso de PSA maior do que 2,5 miligramas, é preciso 
reavaliar anualmente, enquanto para níveis menores a reco-
mendação é repetir o exame a cada dois anos. Já para PSA de até 
4 miligramas há a recomendação de biópsia como referencial. 

Para pacientes entre 66 e 76 anos de idade a orientação é conver-
sar e ver qual seria a melhor conduta, e a partir dos 85 anos a es-
tratégia é desencorajar a realização de tais exames.

Saúde mental A saúde mental foi apontada como extremamen-
te importante pelo Dr. Frisoli, pela experiência clínica de ver pa-
cientes muito bem fisicamente mas afetados por um quadro de-
pressivo. Uma saída para evitar esse problema apontado pelo es-
pecialista é o estímulo à atividade intelectual, lembrando que é 
comum que a aposentadoria venha acompanhada da perda da 
atividade que representa o estímulo intelectual daquele paciente. 
Nasce daí a importância de sempre se rastrear a depressão e tra-
tá-la quando for o caso. 

Imunizações O Dr. Frisoli destacou que as vacinas diminuem 
significativamente a mortalidade, e listou como necessárias as de 
hepatite A, hepatite B, HPV, dengue, difteria, tétano e coqueluche, 
influenza, febre amarela e  herpes-zóster.

Exemplo de um idoso saudável O Dr. Frisoli terminou sua ex-
planação com um exemplo de um idoso saudável e apresentou à 
plateia uma foto do mais velho alpinista a atingir o topo de Eve-
rest, Min Bahadur Shercha, com 80 anos de idade. “Sem dúvida 
foi a capacidade física, mental e espiritual que o levou a conse-
guir este feito. Infelizmente, ele tentou novamente aos 84 anos e 
acabou falecendo, mas não deixa de ser um exemplo de supe-
ração e longevidade saudável”, finalizou.

••••••••••••••••••••••••••••
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Projeto inovador, Profissão Repórter 60+ ensina técnicas  
de jornalismo e tecnologia a idosos, auxiliando no resgate  
da autoestima e na descoberta de potencialidades

Para muitos, era a realização de um sonho de juventu
de. Para outros, era um curso para aprender algo 
novo enquanto uma nova oportunidade de trabalho 

não surgia. Para outros ainda, era a possibilidade de uma 
nova carreira.

Ao fim do curso, no entanto, todos acabaram por desco
brir uma veia de repórter. Esse foi um dos resultados mais 
palpáveis do projeto Profissão Repórter 60+, uma iniciati
va da Dínamo Editora, que publica a revista Aptare, e da 
Associação Centros Etievan, organização não governamen
tal dedicada à educação para a vida.

“O Profissão Repórter 60+ nasceu de uma ideia ambi
ciosa: dar ao público idoso o conhecimento técnico e as 
ferramentas adequadas para que ele pudesse criar conteú
dos e canais que fossem de fato representativos de suas 

vozes, interesses e anseios”, explica Lilian Liang, idealiza
dora da iniciativa.

O projeto, possibilitado com recursos do Fundo Esta
dual do Idoso de São Paulo, foi concebido num formato 
que contemplava três turmas com duração de 12 semanas 
cada uma. Nesse período, os alunos tiveram aulas de jorna
lismo e tecnologia com profissionais atuantes no mercado. 
Em jornalismo, aprenderam termos como lead, fake news, 
entrevista, fonte, edição, off e outros conceitos importantes 
para a construção de uma reportagem. Nas aulas de tecno
logia, os participantes tiveram a oportunidade de explorar 
aplicativos e outros recursos tecnológicos fundamentais no 
trabalho do repórter, como gravar áudios e vídeos, editar 
fotos e fazer entradas ao vivo no Facebook.

Além das aulas teóricas, o curso trouxe um forte compo

Focas em ação: em sala de aula e no lançamento do livro
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nente prático, para que os conceitos aprendidos fossem 
aplicados num ambiente semelhante ao de uma redação. 
Durante quatro aulas, os alunos assistiram a palestras com 
especialistas sobre temas relacionados à longevidade e,  
ao final, tinham que escrever uma matéria sobre o que  
ouviram. O material era editado e comentado na semana 
seguinte. Toda produção era então postada no site www.
pr60.com.br.

Para marcar o fim do curso, os alunos fizeram uma saída 
a campo, para escrever um TCC a muitas mãos. A primeira 
turma visitou a Japan House, um centro de cultura japone
sa, na Avenida Paulista, em São Paulo. A segunda turma 
desvendou os mistérios do Mercado Municipal, enquanto a 
terceira explorou a Estação Sé do metrô. Os textos, escritos 
conjuntamente, trazem um panorama desses locais icôni
cos e cheios de histórias.

“Esse curso está sendo uma oportunidade para traba
lhar numa área de que eu sempre gostei. Fui produtor edi
torial e parei por um tempo. Agora, com os conhecimentos 
que me foram dados, me sinto mais à vontade para voltar 
ao mercado de trabalho com mais de 60”, diz Eliezer Azeve
do, um dos alunos da terceira turma.

Experiência registrada em livro
A produção jornalística dos alunos foi publicada no livro 
Focas Experientes: Histórias de Vida e Jornalismo no Profis-
são Repórter 60+, juntamente com o perfil de alguns dos 
participantes, escrito pelos próprios colegas. O lançamento 
do livro marcou o encerramento do projeto, que extrapolou 

a meta de formar 90 repórteres 60+. No total, saíram de lá 
106 focas – jargão usado para o jornalista novato – com 
idade entre 60 e 86 anos.

No entanto, segundo Lilian, as conquistas da iniciativa 
vão muito além do ensino de jornalismo e tecnologia. “Tal
vez o maior mérito do Profissão Repórter 60+ tenha sido 
possibilitar a essas pessoas um espaço para aprendizado, 
autoconhecimento e socialização. A descoberta de novos 
talentos, potencialidades e possibilidades ampliou muito, 
ainda que não intencionalmente, o impacto do Profissão 
Repórter 60+. Na sala de aula, vimos ideias desabrocha
rem, talentos serem descobertos e projetos serem postos 
em prática”, conta.

“Eu não gostava de escrever, achava que escrevia mal. 
Mas o curso me trouxe uma novidade incrível: descobri, 
através de vocês, que meus textos eram bons, e isso me in
centivou a colocar no papel as minhas ideias e tudo o que 
eu achar válido. Foi um grande aprendizado e descoberta”, 
conta Matilde Vilar, aluna da segunda turma.

Mesmo com o final da ação, muitos alunos conti nuam 
contribuindo com matérias para o site, com a cobertura de 
eventos, viagens e outros temas que eles  consideram rele
vantes – uma forma de continuar praticando o que foi 
aprendido durante o curso. Alguns criaram blogs, outros 
estudam criar canais no YouTube. Um dos veículos resul
tantes do projeto e já em formato adiantado é o Jornal 60+, 
uma publicação online criada por um dos alunos e escrito 
coletivamente pela terceira turma, com colunas sobre te
mas como viagem, tecnologia, artesanato e trabalho.  A 
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EM MOVIMENTO :: ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

MAIS QUE UM JOGO DE MEMÓRIA

Um projeto desenvol
vido por alunos bolsistas 
de iniciação ci  en tífica 
da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) está 
ajudando a equipe mé

dica da instituição a exercitar a mente e identificar 
doenças mentais em idosos. Para isso, os estudan
tes desenvolveram dois jogos cognitivos, no Insti
tuto de Computação da UFF, na área de multimídia.

A ideia faz parte de um projeto mais amplo que 
envolve sistemas para auxiliar médicos a detectar 
doenças que ocorrem sobretudo em idosos, como a 
demência e o Alzheimer. Coordenado pela profes
sora Débora Christina Muchaluat, o projeto criou 
os jogos MemoGing e Jogo do Stroop, testados no 
ano passado com idosos de diferentes instituições.

O MemoGing é um jogo de memória no qual o 
paciente compara figuras geométricas com outras 
que aparecem na tela do computador. Já o Jogo do 
Stroop contribui para que as pessoas exercitem o 
cérebro, pois apresenta palavras em cores variadas 
para que o idoso diga qual é a cor que está vendo, e 
não o significado da palavra.

Iniciada há cerca de um ano e meio, a pesquisa 
segue em desenvolvimento, integrando diversas 
mídias e envolvendo teoria digital, inclusive com 
a parte de efeitos sensoriais. 

REQUALIFICAÇÃO 50+

O Instituto de Longevidade Mon
geral Aegon oferece cursos online 

gratuitos em inúmeras áreas para o público 50+, que muitas 
vezes busca atualização para se reinserir no mercado de tra

balho. Os módulos disponíveis abordam temas como apo
sentadoria e seu aspecto financeiro, Word básico, Excel bási
co, inglês básico e comunicação oral.

Os cursos são compostos por videoaulas, com cerca de 
uma hora cada. Há uma avaliação final para testar os conhe
cimentos adquiridos e para a obtenção do certificado.
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Fonte: Época Negócios

DEMÊNCIA ATRAVÉS DAS LENTES

A fotógrafa norteamericana 
Cheryle St. Onge é filha úni
ca. Seu pai morreu num aci
dente de carro aos 39 anos e 
sua mãe, Carole, hoje com 80 
anos, foi diagnosticada com 
demência vascular há cerca 
de cinco anos. “Ela começou a 
ter problemas de memória e 
tinha muita consciência dis

so”, conta. Aos poucos a memória começou a desapare
cer por completo, e Cheryle se tornou a cuidadora de 
sua mãe. Seus amigos a encorajavam a retratar o que 
ela e sua mãe estavam passando em casa, mas era uma 
ideia impensável.

Até que, um ano atrás, ela resolveu tentar. Cheryle 
dizia a sua mãe que eram imagens para seus amigos 
fotógrafos – e, no começo, realmente eram. Depois, 
ela começou a compartilhar as fotos no Instagram, e as 
respostas positivas a surpreenderam. Cheryle chamou 
sua série de “Calling the Birds Home” (Chamando os 
pássaros para casa, em tradução livre) – sua mãe era 
uma apreciadora de pássaros, sabia o nome de inúme
ras espécies e os esculpia em madeira. Para Cheryle, as 
sessões de fotos com sua mãe serviram para amenizar o 
peso da demência e se tornaram uma forma de expres
sar felicidade, conexão e amor.
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CRIANDO EMPATIA

AGNES (Age Gain 
Now Empathy Sys
tem) é uma roupa 
que permite que es
tudantes, desenvol
vedores de produtos, 
designers, engenhei
ros, arquitetos, pro
fissionais de marke

ting, entre outros, entendam os desafios físicos 
associados ao envelhecimento. 

Desenvolvida por pesquisadores e alunos 
do AgeLab do Massachusetts Institute of Te
chnology (MIT), AGNES foi calibrada para 
simular as habilidades motoras e visuais de 
uma pessoa com cerca de 70 anos, bem como 
sua flexibilidade, destreza e força. Seus compo
nentes reproduzem as mudanças que aconte
cem naturalmente à medida que se envelhece, 
como falta de equilíbrio e dificuldade de visão. 
Segundo Joseph Coughlin, fundador e diretor 
do MIT AgeLab, tratase de um método desen
volvido para um melhor entendimento das ne
cessidades da crescente população idosa, com 
o objetivo de garantir que produtos, serviços e 
ambientes sejam mais acessíveis e interessan
tes para o público 60+.
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Fonte: MIT AgeLab

DE VOLTA À ESCOLA

Uma escola na área 
rural do condado de 
Gangjin, na Coreia do 
Sul, encontrou uma 
forma criativa de ocu
par os bancos das sa
las de aula: con vidou 
idosas que não sabi

am ler nem escrever a frequentar as aulas.
As taxas de natalidade na Coreia do Sul  

têm caído drasticamente, chegando a menos de 
uma criança por mulher no ano passado, uma 
das mais baixas do mundo. As áreas rurais são as 
mais atingidas.

Com isso, as escolas veem o número de alunos 
diminuir a cada ano. Neste ano, não havia nenhum 
aluno para se matricular na primeira série no con
dado. Para que a escola quase centenária não tives
se suas portas fechadas, seu diretor e alguns mora
dores lançaram a ideia.

A estratégia deu certo. Oito mulheres, com 
idade entre 56 e 80 anos, começaram a frequen
tar a escola, e pelo menos outras quatro disse
ram querer participar no ano que vem. Para 
Hwang Wolgeum, de 70 anos, o primeiro dia 
na escola foi marcado por lágrimas de alegria. 
“Car regar uma bolsa escolar sempre foi meu  
sonho”, conta.

Fonte: The New York Times

Além do conhecimento adquirido nas aulas ofereci
das pelo instituto, o participante poderá aprimorar outras 
competências, como conhecimento tecnológico, habilida
des para utilizar equipamentos de informação e softwares 
(como Google e pacote Office), bem como a capacidade de 
autodesenvolvimento.

Para Antônio Leitão, gerente institucional do Instituto 
de Longevidade Mongeral Aegon, a expectativa é que o co
nhecimento reflita diretamente na empregabilidade des
sas pessoas e que a qualificação possa ser um diferencial 
para a recolocação no mercado de trabalho.

Fonte: O Dia
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ATENDIMENTO DE QUALIDADE VIA TELEMEDICINA

A empresa Csanmek, especializada em sistemas e soluções para o mercado 
educacional, acaba de lançar o primeiro sistema nacional de telemedicina. A 
intenção é levar atendimento médico de qualidade para as regiões mais re-
motas e carentes do Brasil.

O console conta com tecnologia para diversos diagnósticos, como ultras-
som, dermatoscópio, estetoscópio digital, radiologia e eletrocardiograma. O sistema funciona de maneira on-
line e conecta hospitais, médicos, profissionais de saúde e faculdades de medicina. A ferramenta permite 
ainda o envio em tempo real de prontuários e exames clínicos para a análise de especialistas em qualquer re-
gião do país.

O sistema está em uso, desde o ano passado, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre (RS). Por meio da 
plataforma, pacientes de várias regiões do estado gaúcho têm recebido atendimento online de qualidade nas 
mais variadas áreas médicas. A Csanmek pretende levar essa tecnologia para cerca de 2 mil hospitais no Brasil 
e também implantá-la em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).
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PARA ESCOLHER A MELHOR ILPI 
  
Acaba de ser lançada a Trevoo, a única plataforma de busca de residenciais 
da América Latina que reúne as melhores instituições para idosos na cidade 
de São Paulo. Trata-se de um serviço gratuito, que ajuda a família ou o respon-
sável, ou mesmo o próprio idoso, a encontrar o residencial mais adequado 

para seu perfil, com base na localização, nos serviços prestados por cada instituição, no orçamento familiar 
e nas necessidades e expectativas de todos os envolvidos. 

O site da Trevoo procura oferecer uma experiência rápida e segura para a seleção de uma ILPI. O usuário 
responde a perguntas referentes a localização, orçamento e tipo de acomodação, bem como outras que dizem 
respeito ao próprio idoso, como orientação, funcionalidade e alimentação. A partir das respostas, o sistema 
traz o resultado da pesquisa em tempo real, com informações, descrições e fotos dos residenciais encontrados 
com base nos filtros selecionados. Todos os residenciais cadastrados na plataforma estão com a documentação 
da Anvisa e do Corpo de Bombeiros em dia e em conformidade com as recomendações do Estatuto do Idoso.

Na sequência, um assessor familiar da plataforma entra em contato com o usuário para esclarecer dúvi-
das, entender as expectativas da família e as necessidades do idoso, de forma a auxiliá-los na tomada de 
decisão. Após a escolha do residencial pela família, a instituição selecionada faz o pagamento à Trevoo pelos 
serviços prestados.
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Obtenção de dimensão de ferida bracos

Obtenção de dimensão de feridacalca-
nhar.psd

NOVA APRESENTAÇÃO

Os laboratórios Bal-
dacci relançaram o Pi-
domag em flaconetes, 
agora como Pidomag 
Flac, um suplemento 

mineral de magnésio que apresenta biodispo-
nibilidade maior que os demais sais de magné-
sio do mercado, proporcionando mais rapidez e 
eficácia nos casos de cãibras, espasmos muscu-
lares e arritmia cardíaca.

Pidomag Flac é o único pidolato de magné-
sio do mercado. Sua apresentação líquida, em 
flaconetes, nos sabores tangerina e laranja, pro-
porciona maior comodidade ao paciente. Não 
contém açúcar nem glúten. O suplemento está 
disponível em caixas com 12 flaconetes de 10 
ml cada um.

ATUALIZAÇÃO 
DE DIRETRIZES

A atualização das Dire-
trizes em Cardiogeriatria 
da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC) já 

está disponível. O documento foi elaborado pelo 
Departamento de Cardiogeriatria da SBC e pela 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG) e é dividido em sete capítulos: Aspectos 
gerais da senilidade; Fatores de risco e prevenção; 
Coronariopatia crônica; Coronariopatia aguda; In-
suficiência cardíaca; Hipertensão arterial no ido-
so; e Valvopatias e arritmias cardíacas.

A publicação está disponível para download 
em: sbgg.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Di-
retrizes-de-Cardiogeriatria.pdf.

EXPERIÊNCIA INTERATIVA

A Abbott promoveu em maio a segunda edição do Espaço Vida, um projeto 
multidisciplinar e interativo criado para apresentar as principais tecnolo-
gias e inovações da companhia, além de contar com uma série de discus-
sões relacionadas à saúde e à qualidade de vida. O evento foi realizado na 
Unibes Cultural, em São Paulo.

Neste ano, o conceito do Espaço Vida abordou “O caminho para viver ao 
máximo: corpo, mente e relações em equilíbrio”. No piso principal do espa-

ço foi montado um ambiente exclusivo com quatro experiências que mostraram aspectos interessantes sobre re-
lações humanas, equilíbrio da mente e corpo em movimento.

Além da programação de debates e palestras, a Abbott apresentou suas tecnologias e inovações na área de 
saúde que contribuem para transformar a vida das pessoas. “Acreditamos que a inovação é fundamental para a 
melhoria da saúde. Por isso, estamos revolucionando a área com tecnologia, empoderando as pessoas com infor-
mações e conhecimento para que possam viver mais e melhor”, afirmou Juan Carlos Gaona, gerente-geral da 
Abbott no Brasil.
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JUNHO

 Brain 2019 – Congress on  
Brain, Behavior and Emotions
5 a 8 de junho • Brasília, DF
www.brain2019.com 

JULHO

 10o Congresso Norte-Nordeste 
de Geriatria e Gerontologia
4 a 6 de julho • Salvador, BA
www.cngg2019.com.br

 Alzheimer’s Association  
International Conference
14 a 18 de julho •  
Los Angeles, CA, EUA
www.alz.org/aaic

 11o Congresso Sul-Brasileiro  
de Geriatria e Gerontologia
25 a 27 de julho • Curitiba, PR
www.sulbrasileirosbgg.org.br

AGOSTO

 X Congresso de Geriatria e 
Gerontologia de Minas Gerais
29 a 31 de agosto •  
Belo Horizonte, MG
www.congressogeriatria.com.br

SETEMBRO

 I Seminário Internacional  
de Envelhecimento e Deficiência 
Intelectual
19 e 20 de setembro •
São Paulo, SP
 www.apaesp.org.br

 10o COGER – Congresso  
Centro-Oeste de Geriatria  
e Gerontologia
19 a 21 de setembro •
Brasília, DF
sbggdf.org.br

 15th EUGMS – International 
Congress of the European Union 
Geriatric Medicine Society
25 a 27 de setembro •
Cracóvia, Polônia
www.eugms.org/2019.html

 GERO 2019
XX Simpósio Anual do Serviço  
de Geriatria do HC-FMUSP
27 e 28 de Setembro 2019 •
São Paulo, SP
simposiogero.com.br

OUTUBRO

 3o Congresso Brasileiro  
de Gerontecnologia
10 a 12 de outubro •
São Paulo, SP
gerontecnologia.com.br

 XVI Congresso Brasileiro  
de Cardiogeriatria
11 e 12 de outubro •
São Paulo, SP
departamentos.cardiol.br/decage/
congresso2019/

 IX Congresso Brasileiro  
de Alzheimer e VII Congresso  
Brasileiro de Neuropsiquiatria 
Geriátrica
16 a 19 de outubro • São Paulo, SP
www.abraz2019abnpg2019.com/ 

 VIII Congresso Latinoamericano 
y del Caribe – COMLAT – IAGG 2019 
VIII Congresso Uruguayo  
de Gerontología y Geriatría
17 a 19 de outubro •  
Montevidéu, Uruguai
congresogeriatria2019.uy

 7a Jornada Pernambucana  
de Geriatria e Gerontologia
24 a 26 de outubro •
Recife, PE
www.gerontorecife.com.br

 X Congresso de Geriatria  
e Gerontologia do Estado do  
Rio de Janeiro – GeriatRio 2019
31 de outubro a 2 de novembro •
Rio de Janeiro, RJ
www.sbggrj.org.br

NOVEMBRO

 III Congresso Brasileiro de 
Nutrição e Envelhecimento e III 
Encontro Brasileiro de Fragilidade
8 e 9 de novembro •
São Paulo, SP
www.cbne2019.com.br/

 GSA 2019 Annual Scientific 
Meeting
14 a 18 de novembro •
Austin, TX, EUA
www.geron.org

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