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No centro das atenções

A pandemia de Covid-19 final-
mente colocou os idosos no 
centro das atenções, num mo-

vimento que há muito se fazia neces-
sário. Talvez não fosse preciso uma si-
tuação tão extrema para que essa dis-
cussão finalmente acontecesse, mas 
façamos dos limões uma limonada.

O destaque se deu por uma razão 
simples: a população 60+ foi alardea-
da como um dos principais, senão o 
principal, grupo de risco para a Co-
vid-19. E, a partir daí, ela se tornou 
objeto dos mais variados equívocos e 
piadas de mau gosto. Nem bem ha-
viam sido anunciadas as regras de 
isolamento social, surgiram os me-
mes, fazendo graça da teimosia dos 
idosos em ficar em casa, reduzindo-os 
a meras crianças desobedientes. O 
idadismo ganhou ainda mais força, 
contando com a ajuda do próprio pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro, 
que declarou que apenas os idosos 
deveriam ficar em casa, como se a ida-
de fosse o único determinante para o 
contágio (e como se ele mesmo não 
fosse do grupo de risco). Houve tam-
bém quem defendesse que, numa si-
tuação de escassez de recursos, os 
mais jovens tivessem prioridade, dei-
xando os idosos em todo o Brasil 
numa situação de medo e inseguran-
ça. A pandemia de Covid-19 escanca-
rou todos os nossos preconceitos em 
relação à terceira idade.

O físico Isaac Newton já dizia que 
toda ação corresponde a uma reação 
de igual intensidade, mas no sentido 
oposto. Simples questão de física. As-
sim, se de um lado o conceito de ida-
de era usado para transformar a velhi-
ce em sinônimo de fragilidade, de 
outro os próprios idosos se encarrega-
vam de provar o contrário, com exem-
plos grandiosos de resiliência. Quem 
não se emocionou com a recuperação 
da cirurgiã Angelita Habr-Gama, que 
depois de 50 dias na UTI por causa da 
Covid-19 saiu pronta para retomar o 
trabalho? Nota: aos 87 anos de idade.

A terceira lei de Newton também 
gerou uma reação contrária na pró-
pria sociedade em relação às pessoas 
60+, através de uma grande rede de 
apoio. Não de uma maneira paterna-
lista, mas de forma empática e solidá-
ria. Iniciativas de apoio psicológico 
gratuito, aplicativos que conectavam 
idosos e voluntários, ações de ensino 
da tecnologia para enfrentar o isola-
mento social – quanta gente não se 
mobilizou de alguma forma para aju-
dar algum idoso que conhecia por en-
tender seu papel e o papel desse indi-
víduo mais velho na sociedade em 
que vivemos? A pandemia, quem di-
ria, também despertou o que há de 
mais belo e nobre no ser humano.

Ainda tentamos encontrar uma 
maneira equilibrada de abordar a ve-
lhice, procurando acertar o tom na 

fala e nas atitudes diante desse tema 
que é tão tabu e, ao mesmo tempo, tão 
terrivelmente... comum. Não estamos 
todos diante dela? No contexto da 
pandemia, o geriatra Wilson Jacob Fi-
lho, professor titular de geriatria da 
FMUSP e uma das maiores autorida-
des sobre envelhecimento no Brasil, 
rebateu com maestria a definição do 
idoso como grupo de risco: “Ser idoso 
não é risco. Risco é ser frágil. Se apren-
dermos que podemos envelhecer sem 
nos fragilizarmos, teremos uma pers-
pectiva diferente diante do envelheci-
mento”. Para ele, se conseguirmos fa-
zer isso, esse será um dos grandes 
legados da pandemia.

Arrisco a dizer: a velhice é o futuro, 
meus caros. Se soubermos construí-lo 
com cuidado e consciência, es se futu-
ro é promissor. E, quem diria, precisa-
mos de uma pandemia para finalmen-
te colocá-la no centro das atenções.

Boa leitura!
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“Minha casa é minha trincheira”

Aos 74 anos, o médico Alexan-
dre Kalache, doutor em epide-
miologia pela Universidade 

de Londres, está cumprindo seu dis-
tanciamento social bem acompanha-
do pela imagem do Pão de Açúcar, pai-
sagem que vê da varanda de seu apar-
tamento, em Copacabana, e por um 
piano, que o ajuda a se distrair nos 
(poucos) momentos em que não está 
sendo entrevistado, participando de 
webinares e lendo. Fundador e presi-
dente do Centro Internacional da 
Longevidade – Brasil, é a primeira vez 
que fica tanto tempo sem pisar em um 
aeroporto depois de muitos anos. 

Kalache faz questão de salientar 
que é idoso e que pretende permane-
cer por muito tempo em quarentena, 
já que não há vacina ou cura para a 
Covid-19. O que lamenta é saber que 
assim verá muito menos a mãe, que 
tem doença de Alzheimer e está pres-
tes a completar 102 anos. Desde que 

começou o isolamento social, Kalache 
a visitou apenas duas vezes, pois per-
cebeu que suas idas poderiam expô-la 
ao risco e não valeriam a pena sem po-
der tocá-la. “As últimas vezes em que 
fui ao apartamento dela, aqui bem 
perto, não a abracei nem a beijei para 
não colocá-la em risco. Ela não me re-
conheceu, porque reconhece o filho 
pelos carinhos, beijos e abraços. Então 
temos conversado por telefone”, con-
ta, sem conseguir evitar as lágrimas.

Considerado um dos maiores es-
pecialistas em envelhecimento huma-
no no Brasil e no mundo, Kalache deu 
uma entrevista para a revista Aptare 
para abordar a Covid-19 do ponto de 
vista dos idosos. 

Aptare – Com a pandemia de 
Covid-19 os idosos se viram 
vulneráveis e a ideia de finitude se 
impôs a todos. Como isso terá 
efeitos em médio e longo prazos? 
Kalache – Muitas pessoas idosas es-

tão se perguntando se, afinal, valeu 
a pena ter vivido tanto. Estamos 
diante de uma encruzilhada que co-
locou a humanidade toda em uma 
situação de perplexidade. Nunca vi-
mos isso em tamanha escala, pois a 
última grande pandemia foi a da 
gripe espanhola, em 1918, ano em 
que minha mãe nasceu. O contexto 
era totalmente diferente, não vivía-
mos em um mundo globalizado. 
(Kalache pede licença para mostrar 
um porta-retratos com a foto de um 
casal, elegantemente vestido em frente 
a um DC-3, um dos primeiros aviões 
de passageiros, com motor a hélice.)
Essa foto é de 1942. Meus pais esta-
vam indo para a lua de mel. Minha 
mãe usava tailleur e salto alto. Meu 
pai, terno e gravata. Viajar de avião 
no Brasil era algo excepcional. Já 
para nós é muito diferente. Posso di-
zer que passei a vida no avião, seja 
por causa da OMS (Kalache foi dire-

Por Renata Costa

Alexandre Kalache, um dos maiores especialistas em longevidade no Brasil, cumpre  
o distanciamento social em seu apartamento no Rio de Janeiro e conclama idosos em todas  
as áreas a assumir a idade como forma de contribuir no combate ao preconceito etário

ALEXANDRE KALACHE Doutor em epidemiologia,  
fundador e presidente do Centro Internacional da Longevidade – BrasilIm
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tor do Departamento de Envelheci-
mento e Saúde da Organização Mun-
dial da Saúde, onde dirigiu o progra-
ma global de envelhecimento, de 1995 
a 2008), seja pela Escola de Saúde 
Pública de Londres. De repente, o 
normal ao qual estávamos acostu-
mados vira de cabeça para baixo e 
somos obrigados a rever tudo. E, 
nessa mudança, os idosos ficam com 
o estigma de “é por causa de vocês 
que a economia está parada, a gente 
tem que protegê-los a um custo 
enorme, estamos perdendo trabalho 
e renda, e vocês são os culpados”, e 
vai por aí. É muito cruel. Você teve 
uma vida longa, sabe que daqui para 
a frente são poucos os anos que res-
tam. E uma proporção desse tempo 
que lhe resta será em confinamento. 
Então o luto, a ideia de finitude, vem 
não apenas pelas pessoas que se fo-
ram com a pandemia, mas pelo 
medo também, pela perda desses 
dias e meses de vida com qualidade. 
O luto é morar a um quarteirão da 
minha mãe e não saber se vou poder 
abraçá-la. São perdas.

Aptare – O senhor foi pego de 
surpresa pelo isolamento social em 
Portugal. Como tem analisado a 
pandemia desde então?
Kalache – Eu cheguei ao Brasil em 
15 de março, vindo de Lisboa. Tinha 
chegado lá na véspera. Cancelei to-
dos os meus compromissos e voltei. 
Desde então, só saí para visitar mi-
nha mãe por duas vezes. Veja, é um 
preço alto para mim e para todos 
que estão cumprindo o isolamento. 
Além de nós, idosos, estarmos sen-
do culpabilizados, há agravantes em 
relação ao Brasil, porque outros paí-

ses lidaram com a Covid-19 de uma 
forma diferente. Estamos estenden-
do o período de agonia. O que seria 
só uma pandemia, e já seria muito, 
virou o que chamo de pandagonia. E 
por que estamos prolongando a ago-
nia? Sobretudo porque há um anal-
fabetismo científico por parte de 
quem está lá em cima, que não tem 
capacidade de compreender o que 
estamos passando. E, quando não se 
respeita a ciência, há mais dano, in-
clusive, à própria economia. No fim 
das contas, o grande herói da pande-
mia é o SUS (Sistema Único de Saú-
de), que vinha sendo dilapidado. Ve-
mos hospitais abandonados, centros 
de saúde esvaziados, prateleiras sem 
medicamentos. E ali estão os profis-
sionais de saúde sem proteção ade-
quada, os mesmos que vinham sen-
do humilhados, abandonados pelo 
poder público. Alguns deles até vol-
taram a trabalhar como voluntários, 
para contribuir com a população. 
Hoje a classe média está conseguin-
do ver o que a população pobre sofre 
há anos com esse abandono ao SUS. 
Se há algo positivo que pode resultar 
dessa pandemia, portanto, é rever-
mos valores e sairmos com o SUS 
fortalecido. Não vou dizer que terá 
valido a pena, porque o custo de vi-
das tem sido muito alto.

Aptare – O senhor tem usado 
bastante o termo geronticídio 
nesta pandemia...
Kalache – Sim, isso porque o SUS 
não é valorizado, tivemos congela-
mento dos gastos públicos sociais e 
com saúde por 20 anos. Agora, ve-
mos um governo que tem uma solu-
ção mágica para a Covid-19 chamada 

hidroxicloroquina, indo contra todas 
as evidências científicas. As autori-
dades não respeitam aquilo que tem 
sido exigido por lei, como o uso de 
máscaras para se proteger e proteger 
o outro. Uma farra total! A pessoa 
que é pobre não está amparada pelo 
governo. Até meados de junho, 10 
milhões de brasileiros não tinham 
conseguido receber seus miseráveis 
600 reais, mas a esposa do Queiroz* 
recebeu. (*Fabrício Queiroz é ex-as-
sessor do senador Flávio Bolsonaro. 
Foi preso em Atibaia, interior de São 
Paulo, no dia 18 de junho. Ele e sua es-
posa cumprem prisão domiciliar.)
Vemos, no Rio de Janeiro, sete hos-
pitais de campanha sendo construí-
dos e apenas um entregue. E então 
descobrimos que o dinheiro que  
era para ter construído e equipado 
esses hospitais foi parar nas mãos 
dos corruptos. Que esperança você 
tem, como idoso, ao olhar para tudo 
isso e ainda ser considerado culpa-
do? Isso tudo é um geronticídio. 
Cada hospital e cada vaga que dei-
xam de ser construídos, cada respi-
rador que é roubado têm como con-
sequência a morte de 1, 10, 100 ou 
mil pessoas. Elas estão sendo sacri-
ficadas nas mãos de gente sem o 
menor escrúpulo.

Aptare – O geronticídio então foi 
agravado com a pandemia? 
Kalache – A Covid apenas escanca-
rou o idadismo, o preconceito etário. 
Já existia a questão de que pessoas 
de mais idade e que poderiam res-
ponder bem a tratamentos não os re-
cebam apenas por causa do fator 
idade. Não me refiro tanto, nesse 
caso, aos equipamentos privados. 
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Ao contrário, em muitos deles, um 
idoso entra no CTI, fica três meses 
em agonia, sem a menor chance de 
recuperar a qualidade de vida em 
tratamentos que não resolvem nada. 
Eu tinha uma tia de 92 anos de 
quem eu gostava muito. Eu morava 
fora do Brasil e, em uma vinda, fui 
visitá-la no hospital. E ela me falou: 
“Meu filho, você sabe que sou uma 
mulher inteligente. Sei que estou 
com câncer terminal, prefiro viver 
apenas seis horas em contato com 
minha família e morrer em paz a 
passar aqui mais seis meses e dar lu-
cro a quem quer que esteja lucrando 
com minha permanência”. Então, 
veja, não estou dizendo que é preci-
so tratar todo mundo a qualquer 
custo. Mas não é o critério idade que 
deve ser usado para julgar quais são 
as pessoas que podem ser beneficia-
das. Alguém considerar que o idoso 
“já viveu muito, morrer é o futuro de 
todos” como critério para escolha de 
tratamento é geronticídio. Assim 
como é geronticídio ter recursos e 
verbas desviados por corrupção. 
Corrupção mata. 
Quero aproveitar essa questão, a da 
tal “escolha de Sofia”, que seria a si-
tuação na qual não há recurso para 
todos e os profissionais teriam de es-
colher quem recebe o tratamento. 
Foi muito comentado o critério da 
idade para seleção, depois os conse-
lhos de medicina formalizaram pro-
tocolos em outro sentido. Temos 
poucos geriatras e especialistas em 
gerontologia no Brasil e no mundo. 
Fez falta ter mais profissionais com 
essa formação? Sem dúvida nós pre-
cisamos de mais geriatras e mais  
gerontólogos. Mas nós precisamos 

real mente é que os profissionais de 
saúde conheçam mais sobre enve-
lhecimento, porque, se multiplicar-
mos por 10 ou por 100 o número de 
geriatras, ainda assim serão poucos. 
Portanto, todos os profissionais de 
saúde num país que envelhece mui-
to rapidamente deveriam ter mais 
conhecimento sobre essa população. 
Os idosos aqui envelhecem mal, têm 
doenças que poderiam ter sido pre-
venidas e não foram e que, quando 
se complicam, poderiam até ter um 
curso melhor do que têm, mas isso 
não acontece por ignorância dos 
próprios profissionais da saúde. Eu 
digo isso abertamente. Digo aos es-
tudantes de medicina – e adoro falar 
com eles – para tomarem cuidado, 
porque irão matar pacientes na san-
ta ignorância, sem nem desconfiar 
que estão matando. Se eles não 
aprenderem coisas básicas, como in-
teração medicamentosa ou fazer 
diagnóstico de capacidade funcio-
nal, seus pacientes serão maltrata-
dos. Abracem o que o futuro é: enve-
lhecimento. Eu tenho 50 anos de 
profissão. Os estudantes que se for-
marem em 2020 têm grande chance 
de ainda estarem trabalhando em 
2070, quando os idosos no Brasil se-
rão 78 milhões. Eu digo a eles: “Bri-
guem com os diretores de suas esco-
las, exijam mudança na grade, pe-
çam para introduzir o envelheci-
mento de forma transversal. Não 
basta formar geriatras, precisamos 
que todos – ginecologistas, cardiolo-
gistas, neurologistas, enfermeiros, 
fisioterapeutas, nutricionistas – co-
nheçam mais sobre envelhecimento. 
Não é possível gostar do que não se 
conhece. E aí, vão tratar muito mal 

seus pacientes, vão cometer erros 
crassos e dizer ‘que manhã chata, é o 
nono velho que eu atendo’”. 

Aptare – O senhor acha que os 
geriatras, os especialistas em 
gerontologia e as entidades 
científicas foram sub-
representados na mídia nesse 
período de pandemia? 
Kalache – Sim, a liderança que os 
profissionais da área poderiam ter 
tido foi perdida, com raras exceções 
de geriatras que têm percepção de 
saúde pública, algo que vai além das 
paredes do consultório. Nesse senti-
do, faltou também o CNDI (Conse-
lho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa) atuar. Caberia a ele defender, 
mais do que nunca, os idosos. Mas 
há exatamente um ano – e eu gravo 
essa data com sofrimento – a chapa 
que havia sido eleita democratica-
mente foi destituída e substituída 
por um interventor do Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos. Um ministério em que 
menino usa azul e menina usa rosa. 
Ou seja, começou mal. Nesse minis-
tério xiita, acabou o diálogo com a 
sociedade civil e representantes de 
outros ministérios, o que é terrível, 
porque uma política do idoso preci-
sa ser transversal. Mas há outra 
questão. Nós vemos muitos entre-
vistados na mídia que são idosos, 
têm conhecimento profundo em 
suas áreas, seja economia, infectolo-
gia, enfim, mas que nunca se assu-
mem como idosos. O idoso é sem-
pre o outro. É tão importante que se 
coloquem! Mostrem sua contribui-
ção, vocês são idosos e estão contri-
buindo ativamente com a socieda-
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de. Sirvam como exemplos. Quando 
dou entrevista para a TV, eu coloco 
meu chapéu de idoso. (Kalache colo-
ca um chapéu na cabeça e ri.) Vamos 
nos mostrar, por empatia, contar 
que também estamos confinados, 
com saudade dos netos, sofrendo. 
Precisamos passar a mensagem aos 
jovens de que o melhor que pode 
acontecer a eles é envelhecer. A ou-
tra opção é a morte. E, quanto mais 
cedo começar a pensar e a se prepa-
rar para isso, melhor.

Aptare – O senhor tem se colocado 
como idoso em suas apresentações  
e entrevistas. O que mudou para  
o pesquisador do envelhecimento 
quando se assumiu um idoso?
Kalache – Para mim, nada. O enve-
lhecimento sempre esteve imbuído 
em mim. Tive o privilégio e a sorte 
de ter abraçado o envelhecimento 
como vocação ainda quando jovem, 
aos 29 anos. Comecei a ver os dados 
demográficos e fui estudar na Ingla-
terra. Em uma primeira pesquisa do 
mestrado, entrevistei os membros 
da Sociedade Britânica de Geriatria 
e inseri uma pergunta que foi cru-
cial para entender o que fazia um 
geriatra se sentir satisfeito ou não 
com o trabalho. E esse diferencial 
era ter tido contato com idosos na 
infância e na adolescência. De pre-
ferência, morando sob o mesmo 
teto. E aí lembrei da minha própria 
história. Quando eu tinha 15 anos, 
minha avó materna, que morava em 
Belo Horizonte, veio morar conosco 
no Rio. Minha mãe me chamou de 
canto e contou que vovó estava com 
câncer e o prognóstico não era bom. 
E perguntou se eu ajudaria a cuidar 

dela. Fiz isso por três anos e não dei-
xei de ser jovem. Tocava piano para 
a minha avó relaxar, dava comida ao 
final da vida e até morfina injetável. 
Aprendi muito. Com ela e toda a mi-
nha família – que tinha muitos ido-
sos. Eram imigrantes e cheios de 
histórias fantásticas. 

Aptare – Então falta convivência 
dos jovens com os idosos? 
Kalache – Isso. Na minha segunda 
pesquisa de mestrado, fui para uma 
escola de medicina que havia colo-
cado geriatria no currículo. Depois 
dos dois anos básicos, um grupo de 
oito alunos vinha para a geriatria, 
enquanto outros grupos iam para 
outras disciplinas. E depois rodizia-
vam. Eu media a atitude desses estu-
dantes em relação ao envelhecimen-
to, se gostavam ou não de velhos, se 
haveria perspectiva de se tornarem 
geriatras. Em todos os grupos, a re-
ceptividade deles era melhor ao iní-
cio do programa do que ao fim. Nos 
grupos focais eu comentava que não 
entendia... que a intenção era fazê- 
los gostar de geriatria, mas isso não 
acontecia. Os alunos me diziam que 
a resposta era simples – eles saíam 
do glamour das outras áreas, em que 
havia cura, para enfrentarem a geria-
tria, que era o fim da linha, pacientes 
demenciados, com úlcera de decúbi-
to e incontinência. Reclamavam até 

do cheiro da enfermaria. Contavam 
que haviam crescido apenas com pai 
e mãe, sem muito contato com os 
avós. Então nós decidimos mudar o 
programa. Assim que os jovens en-
travam na faculdade, nós apresentá-
vamos a eles seis idosos. E eles se 
tornavam amigos. Ao longo do cur-
so, esses idosos iam a festas, janta-
res, tinham ocasionalmente pro-
blemas de saúde ou até havia algum 
óbito. Mas eles deixaram de ser, para 
os jovens, meros pacientes, para se-
rem vistos como amigos. O resulta-
do me animou. A partir daí, tive cer-
teza de que o futuro era da área do 
envelhecimento. Fui para Oxford fa-
zer meu doutorado, lecionei lá por 
sete anos, voltei para a Escola de 
Saúde Pública em Londres. Eu dei 
certo e não tinha concorrente. Quan-
do me chamaram para a OMS, não 
havia ninguém falando de envelhe-
cimento global. Era só eu. 

Aptare – O senhor está sendo 
modesto...
Kalache – Tudo isso que vivi, os pro-
jetos marcantes, o Marco Político  
do Envelhecimento Ativo, Cidades 
Ami gas do Idoso, tudo tem como 
princípio minha avó. Minha inspira-
ção. Desde os cuidados com ela, 
meu propósito, minha missão, nada 
mudou. Mas agora que estou velho 
tenho ainda mais obrigação de me 
colocar dessa maneira. Vou ficar em 
casa em isolamento, mas minha 
casa é uma trincheira. Vou deixar de 
ser ativista agora que fiquei velho? 
Quando esta pode ser minha última 
batalha? A barba é branca, não te-
nho cabelo. E nem por isso sou feio 
(diz, em meio a risos).  A

 A COVID 
APENAS ESCANCAROU 
O IDADISMO.
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 NAIRA DUTRA LEMOS

Assistente social; professora afiliada da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp); coordenadora do Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso  

e do Programa de Residência Multiprofissional em Envelhecimento da mesma instituição.

A pandemia chegou e com ela vieram muitas 
experiências novas. Minha vida profissional 

mudou radicalmente. Devido ao meu trabalho na uni-
versidade, grande parte do meu tempo é destinada às 
aulas para os residentes do programa e os residentes 
médicos, além da preceptoria às alunas do curso de ser-
viço social. Tudo isso sem contar minha participação 
como docente da pós-graduação em gerontologia do 
Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).

Na Unifesp houve uma redução das atividades assis-
tenciais, mas o ensino, com todas as suas possibilidades, 
continuou. Eu, como outros professores, tive que me 
adaptar e seguir em frente, descobrindo novas tecnolo-
gias e tendo que aprendê-las diariamente. O curso do 
HIAE também passou a ser desenvolvido on-line.

Considero-me uma pessoa bastante flexível e de fá-
cil adaptação, o que ajudou muito essa nova jornada, 
que já dura mais de 100 dias. Da sala de aula tradicional 
migrei para as plataformas digitais, tendo que refazer 
ou complementar o conteúdo das aulas. Há quem diga 
que tenho trabalhado mais, e eu acho que é verdade. 

A discussão de casos com os alunos tem ocorrido 
pelo telefone, com as inúmeras facilidades que os apare-
lhos hoje nos permitem. Só de lives, eventos virtuais que 
acontecem ao vivo e que se tornaram uma marca regis-
trada desse período de quarentena, já participei de pelo 
menos umas seis.

As coisas vêm acontecendo tão rapidamente que 
nós, que temos a missão de formar profissionais, nos ve-
mos no dever de estudar e estudar – afinal, a pandemia 
mudou nosso jeito de ser e viver e temos que refletir so-
bre esse novo modus vivendi.

Não tenho reclamações. Este tem sido um tempo de 
aprendizado, troca e descobertas. A maior delas é que 
somos capazes, sim, de enfrentar o novo e fazer dele 
algo melhor para nós e para os outros. O que me faz fal-
ta? Ver as pessoas que eu amo, sentir o calor do abraço, 
o sorriso e o carinho de meus amigos e meus alunos.

Desejo que este tempo passe logo e leve consigo 
esse vírus que nos amedronta, mas com certeza muitas 
coisas boas ficarão se formos capazes de enxergá-las.
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Além de proprietária, como gerontó-
loga eu também sou responsável 

técnica das duas instituições e respondo por toda a parte 
operacional e de cuidado, que envolve contato com as fa-
mílias, coordenação da equipe multidisciplinar, planeja-
mento e monitoramento de atividades. 

Com a pandemia, eu me vi primeiro num cenário de 
ansiedade, porque a mídia trouxe muito a questão do ve-
lho e da mortalidade. À medida que as coisas iam ficando 
mais complicadas, mudamos nossa estratégia.

Por segurança, a primeira atitude foi fechar o centro- 
dia, e digo isso com uma certa emoção. Tem sido meses 
difíceis, não apenas pela questão financeira, mas por 
causa de todo o carinho construído durante os cinco 
anos de Cari Nonni. Decidimos fechar, continuando o 
atendimento à distância, mas continuava a questão: “O 
que vai ser dessas pessoas em casa, dos familiares que 
precisam desse suporte?”. Fechamos o Cari Nonni no dia 
15 de março. Passamos a fazer os atendimentos on-line, 
entregando materiais em casa, mas é um contato à dis-

 MAYRA TOFANETTO

Gerontóloga graduada na primeira turma da Universidade de São Paulo. Atualmente é res
ponsável técnica e proprietária do Cari Nonni CentroDia para Idosos e do Anni Azzurri Vida 

e Lar para Idosos.
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tância. Hoje temos que entender uma dinâmica familiar 
à distância. Usamos muito o WhatsApp, mas mesmo o 
uso da tecnologia às vezes é difícil, porque muitos fami-
liares são idosos que cuidam de idosos.

Em relação à ILPI, do dia para a noite criamos os 
POPs (procedimentos operacionais padrão), para tratar 
de protocolos de isolamento, de higiene, como agir caso 
tivéssemos alguma ocorrência. Foi muito angustiante fa-
zer um documento pensando num caso de óbito, no caso 
de a pandemia invadir sua ILPI e dizimar metade dos mo-
radores, mas tínhamos que estar preparados.

Mudamos toda a rotina. Passamos a ter cuidado redo-
brado, com tapete sanitizante, pontos de álcool em gel, a 
equipe precisa tomar banho, trocar de roupa, usar as 
EPIs, já que isso pode impactar o índice de contaminação. 
Essas coisas vão ficar, porque entendemos que isso não 
beneficia só numa situação de Covid-19, mas de qualquer 
outro tipo de doença. Um dos desafios é sensibilizar nos-
sos idosos em relação ao que está acontecendo. Traba-

lhamos com idosos com demência moderada, avançada, 
frontotemporal, e temos que explicar a situação diaria-
mente, pois muitos deixaram de receber visitas.

Todos os dias esbarramos em desafios, com notas 
técnicas específicas. Temos recebido muito apoio da Vigi-
lância Epidemiológica e da Vigilância Sanitária, no senti-
do de entender o contexto. Eles estão conosco nessa luta, 
mas não temos previsão de reabertura.

No meio desse processo fiz um contato com a douto-
ra Karla Giacomin (geriatra e consultora da Organização 
Mundial da Saúde para o envelhecimento) e ingressei na 
Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs para traba-
lharmos em prol desses idosos, pensando de que manei-
ra poderíamos trabalhar como rede de fortalecimento.

A pandemia me ensinou que, mais do que gestores, 
precisamos ser líderes. Ela me ensinou também quão frá-
gil é nossa população idosa e quanto a nossa sociedade a 
marginaliza. Esse período me mostrou que trazemos 
uma sensibilidade e uma luta que não são de todos. 

p10-12 quem faz.indd   2p10-12 quem faz.indd   2 25/07/20   18:1425/07/20   18:14



Aptare
jul | ago | set 2020

12

 DIEGO FÉLIX MIGUEL

Mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo; especialista em Gerencia de Salud para Per
sonas Mayores (OPAS – OMS); docente em cursos de pósgraduação em gerontologia e saúde 

pública. Atua hoje como gerente institucional do Convita, serviço gerido pelo Patronato Assisten
cial Imigrantes Italianos e voltado para atendimento socioassistencial de pessoas idosas imigrantes.

O Convita atende em duas frentes: centro de convi-
vência, voltado para a prevenção e o estímulo do 

envelhecimento ativo por meio de uma programação di-
versificada, com mais de 15 cursos e diversos eventos 
mensais, com palestras, bate-papos, workshops, pas-
seios e festas; e atendimento assistencial, um programa 
destinado a pessoas idosas, crianças e famílias em situa-
ção de vulnerabilidade. O serviço social realiza, através 
de um atendimento personalizado, composto por ca-
dastro e avaliações individuais, a identificação das ne-
cessidades de cada usuário e acompanha ciclicamente 
os assistidos, promovendo a sua inserção na rede socio-
assistencial ou em outras políticas setoriais, visando ao 
fortalecimento de seus vínculos afetivos e à ampliação 
da rede de suporte social.

Na primeira semana de março iniciamos uma campa-
nha interna com orientação e prevenção do coronavírus 
e adotamos novas posturas para as atividades presen-
ciais, como distanciamento social e utilização de espaços 
abertos para as atividades em grupos. Com o avanço de 
casos, cancelamos as atividades presenciais e estrutura-
mos novas estratégias de atuação. Os idosos foram 
orientados quanto às condutas de prevenção e informa-
dos sobre os acompanhamentos por teleatendimento.

Foram inúmeros ajustes para continuar nosso traba-
lho. Nos atendimentos do centro de convivência, adap-
tamos todas as atividades para o WhatsApp, como  
forma de priorizar o acesso da maioria dos idosos parti-
cipantes. Criamos um grupo específico para a realiza - 
ção das oficinas e palestras, com horário de abertura  
e fechamento das atividades, e organizamos progra-
mações quinzenais, que são revistas periodicamen te. 
Tam bém desenvolvemos campanhas para esse período, 
com ações intergeracionais que estimulam o protago-
nismo dos 60+.

 Nos atendimentos assistenciais, a atualização cadas-
tral está sendo realizada por telefone, assim como a in-
serção das pessoas idosas nos benefícios que oferece-
mos. Criamos um protocolo de teleatendimento, no qual 

nossa equipe contata os idosos para apresentar as ativi-
dades virtuais e acolher possíveis demandas oriundas do 
isolamento social. Além disso, organizamos uma logísti-
ca que permite que idosos e famílias assistidas recebam 
as cestas básicas, medicamentos e fraldas em domicílio, 
e dessa forma reforçamos a orientação para que cum-
pram a quarentena de modo seguro.

Uma das dificuldades foi favorecer o acesso dos ido-
sos às atividades e manter um canal de contato eficiente 
e eficaz. Ligar e conversar com eles foi a melhor decisão 
que tomamos, pois muitos vivem sozinhos e parte das 
demandas que percebemos vem da sensação de solidão 
e da ansiedade pelas incertezas do momento.

Outro aspecto desafiador foi a limitação ao acesso 
tecnológico, tanto pela falta de conhecimento quanto 
em função dos aparelhos. Mas muitos idosos percebe-
ram a importância do acesso tecnológico, por isso acredi-
to que haverá uma maior cobrança dos serviços em ofer-
tar cursos que favoreçam esse processo. Por outro lado, 
há uma necessidade de os serviços manterem seu com-
promisso com o atendimento das pessoas idosas, mes-
mo diante de uma crise sanitária como a que vivemos.

Essa experiência me remete à importância da tecno-
logia aliada ao cuidado, não apenas pela perspectiva 
médico-assistencial, mas também para amenizar os 
efeitos do isolamento social, reforçar os vínculos afeti-
vos, a produção, seja ela intelectual, cultural, afetiva ou 
até mesmo financeira, como oportunidade de novas 
aprendizagens. 

A pandemia me mostrou que somos resilientes! Sen-
timos na pele diariamente que, apesar de tudo, há muita 
gente precisando de nós. Aprendi que quando a criativi-
dade se esgota é hora de reforçar nossas parcerias e vín-
culos, conhecer outras práticas e se permitir experimen-
tar novas percepções do  fazer. Aprendi que não estamos 
no mesmo barco, e que as oportunidades de uns não são 
as mesmas de outros, porém, podemos nos reinventar e 
criar oportunidade de acesso, atenção e cuidado consi-
derando essa diversidade que é o envelhecer.
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uma visão geral
A Aptare convidou especialistas para discorrer sobre os principais  
debates relacionados aos idosos no contexto da Covid-19

Por Luciana Fleury

Era só uma questão de tempo. Como revela de forma 
didática o documentário Pandemic – How to prevent 
an outbreak, exibido pela Netflix, infectologistas, 

doutores em saúde pública, pesquisadores e diversos ou-
tros especialistas de várias partes do globo já sabiam que o 
mundo reunia as condições perfeitas para vivenciar uma 
epidemia viral – só faltava saber quando. Não falta mais. O 
ano de 2020 passa a ocupar um lugar de destaque na histó-
ria contemporânea pela circulação do SARS-CoV-2, o vírus 
causador da Covid-19, doença que, até o momento do fe-
chamento deste texto, somava 13.996.879 casos confirma-
dos e 593.776 mortes em todo o mundo, números impres-
sionantes, mas cuja precisão é notadamente prejudicada 
pela subnotificação.

Inimiga desconhecida e que pode se expressar em di-
versos graus de severidade, tanto de forma inexpressiva, 
com pacientes assintomáticos que só descobriram que esta-
vam contaminados após realizarem o teste, quanto com 
muita agressividade, levando rapidamente ao óbito depois 
dos primeiros sintomas, a Covid-19 se mostrou altamente 
desafiadora para os profissionais de saúde que atuam na 
linha de frente do atendimento e para os infectologistas 
que tentam desvendá-la, mas fez também acender a luz ver-
melha para geriatras e especialistas em gerontologia, pela 
alta incidência de casos graves e mortes em pacientes aci-
ma dos 60 anos. A doença já não é mais, como no início, 
considerada muito perigosa somente para pessoas mais 
velhas (os falecimentos registrados em todas as faixas etá-
rias constatam isso), nem também uma sentença de morte 
para quem tem mais idade: o noticiário está repleto de his-

tórias de pessoas acima dos 80 anos, e até mesmo de cente-
nários, que se recuperaram. Mesmo assim, no mundo todo, 
a letalidade entre os idosos se mostra maior. No Brasil, os 
dados oficiais apontam que as três faixas etárias com maior 
concentração de óbitos são, pela ordem, de 70 a 79 anos, de 
60 a 69 e de 80 a 89.

Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos profis-
sionais que atendem os 60+ é como orientar essa população 
de maior risco, pelo ainda pouco conhecimento mundial do 
comportamento do vírus, pela inexistência de um tratamen-
to específico para a doença e, principalmente, pela falta de 
uma vacina ou equivalente preventivo. E, para o geriatra 
Clineu de Mello Almada Filho, professor da disciplina de 
geriatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), essa tarefa se tornou ainda 
mais complexa no Brasil. “Não há uma orientação homogê-
nea dos vários órgãos governamentais, com uma dissocia-
ção muito grande entre governo federal, Ministério da Saú-
de, governos e secretarias de saúde estaduais e municipais, 
o que dificulta o entendimento do que está acontecendo. 
Não se sabe o que é exagero e o que não é, e isso gera uma 
insegurança muito grande e afeta também os profissionais 
de saúde”, destaca, lamentando que, na divulgação de infor-
mações importantes, tenha predominado a polaridade polí-
tica. “Especialmente os médicos que estão em regiões mais 
afastadas, ou que não atuam dentro de universidades e ou 
em grandes centros, dependem muito dessas informações. 
Além disso, a maioria das referências está na língua inglesa 
e muitos não leem inglês”, comenta. “E, embora tenha havi-
do posicionamento da maioria das sociedades de especiali-
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A PANDEMIA E OS 60+:
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dades, foi tudo muito tímido e não conseguiu atingir grande 
parte dos profissionais. Isso fica visível nas conversas de 
grupos de WhatsApp que mantenho com colegas de profis-
são que atuam em diversos locais do país: eu vejo que mui-
tos acabam acreditando em fórmulas mágicas ou replicando 
informações sem base científica.”

Para contribuir com a disseminação de informações de 
qualidade, a revista Aptare ouviu especialistas sobre os prin-
cipais temas envolvendo a população idosa e os efeitos da 
pandemia do novo coronavírus. Acompanhe.

O perigo das comorbidades 
É considerada um consenso a relação entre presença de co-
morbidades e desfechos menos favoráveis para pacientes 

com Covid-19. “Isso é válido para pessoas de qualquer ida-
de, mas essa condição chama atenção para a população 
mais velha porque o idoso, em geral, tem pelo menos qua-
tro comorbidades”, diz o geriatra João Senger, presidente 
da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio 
Grande do Sul (SBGG/RS). Ele explica que, quanto mais co-
morbidades, maior o risco de ocorrer o chamado “efeito do-
minó”, em que o vírus causa uma descompensação, que 
leva a outra, e assim sucessivamente, promovendo uma “fa-
lha geral do sistema”.

Ele diz que, no caso da Covid-19, a comorbidade com 
maior risco de complicações é a diabetes. “Uma gripe co-
mum já descompensa a diabetes mesmo em pacientes com 
essa doença controlada. Imagine uma infecção viral tão 
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agressiva como a do novo coronavírus”, diz.  Em segundo 
lugar, está a hipertensão. A Covid-19 promove uma reação 
exagerada do sistema imunológico, conhecida como tem-
pestade de citocina, o que favorece o aumento ainda maior 
da hipertensão, gerando problemas renais (com alguns pa-
cientes precisando, inclusive, de hemodiálise) e problemas 
neurológicos, como o AVC (acidente vascular cerebral). “Pre-
ocupante, também, é a presença de doenças pulmonares, 
como DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e asma, 
pois o vírus tem uma predileção pulmonar e vai atacar um 
pulmão já fragilizado”, complementa.

Por tudo isso, é importante, para os profissionais de saú-
de que atendem a população idosa, reforçar a atenção para 
seus pacientes com comorbidades. Senger alerta que as situ-
ações trazidas pela própria pandemia podem ter piorado a 
qualidade de autocuidado dos pacientes, comprometendo 
até mesmo a manutenção dos tratamentos para as condi-
ções crônicas. Entre os diversos exemplos para isso estão 
receitas vencidas e a dificuldade em obter novas prescri-
ções; alterações drásticas no dia a dia, levando a uma quebra 
da rotina, menor regularidade nos horários de tomada das 
medicações e maior possibilidade de pular administrações; 
ausência ou mudança de quem fazia a função de cuidador, 
como a doméstica que ajudava na separação dos remédios, 
por exemplo; idosos que moram sozinhos e não contam 
com uma rede de apoio e que, por medo de sair de casa e ser 
contaminados, não adquiriram medicamentos.

Conta, ainda, o grande volume de informações desen-
contradas em circulação, sejam contraditórias, sejam de pes-
quisas iniciais, sejam notícias falsas. Senger exemplifica 

com as reportagens publicadas em diversos veículos da im-
prensa leiga, logo no início da pandemia, que associaram o 
uso de remédios para pressão alta, como captropil, a um 
maior agravamento da infecção pelo SARS-CoV-2. “Isso se 
originou de um estudo observacional italiano que apontou 
que, entre os pacientes graves, de 40% a 50% faziam uso 
desses remédios — mas isso era porque eles tinham hiper-
tensão, por isso tomavam a medicação. A hipertensão era o 
problema, não o remédio. No entanto, a informação divul-
gada foi: melhor não tomar a medicação, e foi isso que ficou 
gravado pela maioria das pessoas”, afirma.

A recomendação é apoiar o paciente para a retomada de 
seus tratamentos para as doenças crônicas, abrindo espaço 
para o entendimento dos motivos que levaram ao abandono 
e a definição de estratégias para contornar as dificuldades, 
de acordo com as necessidades de cada paciente.

A busca pelo tratamento 
Apesar de já contabilizar 8.319.703 recuperados*, o mundo 
ainda não dispõe de um medicamento para tratar a Co-
vid-19. E isso não acontecerá tão cedo. “Dificilmente tere-
mos, em menos de dois anos, um remédio especificamente 
desenvolvido para a Covid-19”, diz, categórico, o geriatra 
João Toniolo Neto, professor da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp). A explicação para isso está nas fases 
de desenvolvimento de uma nova droga, que, mesmo que 
tenha seu tempo encurtado, não podem ser puladas. “Qual-
quer medicamento precisa passar pela fase 1, para ver a se-
gurança; pela fase 2, para ver se é efetivo e em qual dosa-
gem; e, depois, pela fase 3, para ser usado num contingente 
maior e ver como funciona. Só depois disso é que se parte 
para a fabricação. Em condições normais, é algo que nor-
malmente leva de cinco a oito anos”, descreve.

Diante disso, os médicos da linha de frente de atendi-
mento aos pacientes com Covid-19 precisarão continuar da 
forma como estão agindo diante das principais complica-
ções da doença, ou seja, lançando mão de medicamentos 
utilizados para outras indicações formais na modalidade de 
off label (fora da prescrição). Enquanto isso, pesquisadores 
começam a ter o mínimo de tempo e condições para efetiva-
mente testar esses usos e publicar os resultados. “Até agora, 
o que tínhamos eram estudos observacionais, aqueles em 
que se olha para trás e se analisa o que aconteceu, bem dife-
rente de estudos randomizados, duplos-cegos, nos quais são 

 Não se tem nenhuma 
evidência de qualquer medicamento 
que sirva como prevenção à 
Covid-19. Informações incorretas 
sobre profilaxias [...] geram o 
perigo de que as pessoas relaxem 
nos protocolos realmente 
válidos para prevenção. 
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selecionadas pessoas com condições semelhantes: parte de-
las recebe o remédio, parte delas recebe placebo ou outra 
medicação, e daí são analisadas causas e efeitos. Estudos 
como esses vão começar a sair agora, a partir do mês de ju-
nho”, diz Toniolo. Ele destaca, inclusive, o trabalho realiza-
do pela Coalizão COVID Brasil, que reúne cerca de 50 hos-
pitais, entre eles o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, cujos 
resultados de pesquisas já devem começar a ser divulgados.

Essa procura por alternativas em uma corrida contra o 
tempo na busca por salvar o maior número possível de pes-
soas explica, pelo menos do lado médico e científico, por 
que, a cada momento, um novo remédio ganha destaque 
como uma nova “esperança” para as principais batalhas dos 
médicos, que são combater a infecção (impedindo que a 
doen ça se torne mais grave) e a inflamação (com efeitos al-
tamente danosos ao organismo) causadas pela Covid-19. 

Foi o caso da cloroquina e hidroxicloroquina e da iver-
mectina. Toniolo explica que experimentos in vitro mostra-
ram que essas substâncias impedem a entrada do novo co-
ronavírus nas células, mas não se verificou, até agora, que 
isso ocorra da mesma forma no corpo humano. “O problema 
é que se levantou uma polêmica polarizada, um lado dizen-
do que esses medicamentos servem para tudo e o outro lado 

dizendo que não servem para nada. E não é nem uma coisa 
nem outra”, comenta. “Eles podem até ser utilizados em fa-
ses específicas da doença, sob indicação médica, avaliando 
inclusive se os efeitos colaterais compensam, mas de modo 
algum como profilaxia”, diz.

Como era esperado, outra classe de medicamentos que 
se destacam são os antivirais, que ou não deixam o vírus 
entrar na célula ou impedem sua replicação. “Um dos que se 
mostram mais promissores é o remdesivir, desenvolvido 
para combater o ebola, sem ter sucesso nesse caso, mas que 
tem demonstrado funcionar para impedir a reprodução do 
SARS-CoV-2. A desvantagem é que ele só pode ser usado em 
uma fase mais avançada da doença, por ser endovenoso, ou 
seja, de aplicação hospitalar. Outro ponto é que ele ainda 
não é produzido no Brasil. No entanto, podemos ter como 
alternativa o tenofovir, cujos estudos e rota para produção 
em escala estão bem avançados na Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto e na Faculdade de Medici-
na de Ribeirão Preto”, comenta. Mais recentemente, foi a vez 
de a dexametasona ganhar os holofotes, pelo efeito anti-in-
flamatório muito potente dos corticoides. “Em fases mais 
avançadas, quando o pulmão está muito inflamado, a indi-
cação é pela utilização”, destaca o geriatra.

RESTRIÇÕES MENOS RÍGIDAS 

Os primeiros a entrar, os últimos a sair. Essa é a  
realidade, pela condição de grupo de risco, dos 60+ 
com relação ao distanciamento social. Diante das 
iniciativas de relaxamento da quarentena, com a 
abertura do comércio e de escritórios, como fi cam 
as orientações para os idosos? Para o geriatra Clineu 
de Mello Almada Filho, professor da disciplina de 
geriatria da Escola Paulista de Medicina da Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp), os profis
sionais de saúde precisam medir os prós e os con-
tras de recomendações muito restritivas, exa  - 
ta mente pelas consequências causadas pelo isola-
mento social muito prologado na cognição e na saú-
de mental das pessoas acima dos 60 anos. “Para 
uma senhora de 90 anos, cuja única atividade social 

é ir ao supermercado, ser privada disso é muito  
angustiante e pode levar a prejuízos físicos e men-
tais sérios”, afirma.

Por isso, ele defende uma conversa tranquila e 
transparente sobre as formas de transmissão da  
doença e das estratégias de prevenção, como o uso 
de máscaras (cobrindo a boca e o nariz), o cuidado 
para evitar tocar a boca, o nariz e os olhos antes de 
higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel, 
evitar aglomerações e manter a distância de 1 me-
tro das outras pessoas. “É preciso dizer que a trans-
missão só acontece pelo contato desprotegido e re-
forçar que se trata de uma doença séria, grave e que 
é preciso procurar ajuda médica diante de qualquer 
sintoma”, diz. A ideia é possibilitar a retomada de 
algumas atividades, como dar uma volta no quartei-
rão ou ir à padaria, mas de forma segura.
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Toniolo aponta que, após um período para uma curva de 
aprendizagem, os médicos que estão na linha de frente do 
atendimento de ponta já começam a manejar melhor essas 
medicações, com mais conhecimento de qual delas utilizar, 
quando utilizar e quando associá-las, sempre de acordo com 
a condição e a evolução de cada paciente. A grande mensa-
gem, porém, é sobre o uso preventivo. “Não se tem nenhuma 
evidência de qualquer medicamento que sirva como pre-
venção à Covid-19. Informações incorretas sobre profilaxia, 
além de riscos à saúde por possíveis efeitos colaterais, ine-
rentes a qualquer remédio, geram o perigo de que as pesso-
as relaxem nos protocolos realmente válidos para preven-
ção, como distanciamento social, lavagem de mãos etc., 
aumentando o risco de contaminação”, destaca.

Se faltam boas-novas para tratamentos preventivos, 
mais esperançosas são as notícias sobre vacinas. Já são 130 
os estudos em andamento no mundo, dez dos quais estão 

em estágios avançados e, desse grupo, dois já se encontram 
na fase 3, inclusive com o Brasil sendo escolhido para parti-
cipar dos testes em humanos. “A Universidade de Oxford se 
associou ao laboratório AstraZeneca, que bancou o risco 
de, paralelamente à fase 3, começar a produção da vacina. 
Então, existe a perspectiva de os resultados serem anuncia-
dos em setembro e, se tudo correr bem, haver vacinas dis-
poníveis já em outubro deste ano”, afirma Toniolo, que 
menciona também o trabalho desenvolvido pelo Instituto 
Butantã, com previsão para chegada no mercado em 2021.

 
 *Dado de 17/07/2020

Vitamina D: no meio das controvérsias
Entre as diversas controvérsias relacionadas a tratamento e 
profilaxia da Covid-19 se destaca a que envolve a vitamina 
D. As atenções voltaram-se para ela porque médicos italia-

PRECONCEITO ETÁRIO: 
A PRINCIPAL MARCA DA PANDEMIA 

Apesar de a população idosa ter sido identificada, desde 
o início, como o grupo de maior risco dentro do contexto 
da pandemia do novo coronavírus, ela foi a menos con-
siderada no momento de definir as estratégias para o 
enfrentamento da crise sanitária. 

A explicação para isso, na opinião de Egídio Lima Dó-
rea, coordenador da USP 60+ e diretor do Aging 2.0 São 
Paulo e da Ativen, está no idadismo, o preconceito etá-
rio, estruturado em uma sociedade centrada na juventu-
de e que ganhou contornos ainda mais evidentes nesse 
período. Segundo Dórea, a raiz do idadismo está na visão 
estereotipada dos idosos, apontados como vulneráveis, 
de saúde fragilizada, não produtivos, com papel social 
pouco relevante para a sociedade. Essa construção nega-
tiva se reflete no mercado de trabalho, com pessoas aci-
ma dos 50 anos tendo maior dificuldade de permanência 
e recolocação profissional, e até mesmo no âmbito da 
saúde, com pesquisas mostrando, por exemplo, que a 
consulta de um idoso tem menor duração que a de um 

jovem. Uma cristalização de preconceitos que não é ven-
cida nem pela realidade, que, como frisa Dórea, é com-
pletamente diferente. Há muitos idosos independentes, 
responsáveis pelo próprio sustento e que, em muitos ca-
sos, são arrimo de família. A longevidade é diversa, pro-
dutiva e detentora de conhecimentos.

Na pandemia, o ponto mais visível do preconceito 
etário foram as discussões iniciais — com a perspectiva 
de falta de equipamentos diante de uma demanda im-
prevista — de estabelecer critérios baseados na idade 
para definir quem seria elegível aos recursos (algo que 
depois foi alterado para uma avaliação geral das condi-
ções de cada paciente e respectivo prognóstico). No en-
tanto, para Dórea, o que mais se destaca como idadismo 
é a falta de criação de protocolos específicos para a po-
pulação idosa. Do ponto de vista de tratamento, não fo-
ram desenvolvidas abordagens que considerassem o 
fato de que alguns medicamentos podem, pelo próprio 
envelhecimento do indivíduo, ter efeitos adversos e gra-
ves mais frequentes nessa população. “Vimos situações 
de convênios médicos distribuindo cloroquina, hidroxi-
cloroquina e azitromicina para tratamento indiscrimina-
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nos, em estudos observacionais, correlacionaram a hipovi-
taminose D com maior risco de aumento de agravamento ou 
de mortalidade pelo novo coronavírus. No Brasil, a Associa-
ção Brasileira de Harmonização Orofacial (ABRAHOF) che-
gou a recomendar o uso de altas doses de colecalciferol 
como estratégia de otimização de imunidade diante do 
SARS-Cov2, uma posição repudiada, em nota pública, pela 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM). “A vitamina D sempre foi vista como uma grande 
aliada da osteopenia e da osteoporose quando os níveis de 
25-hidroxi-vitamina D estão acima de 30 ng/mL, por isso, 
ela deve ser mantida em níveis adequados. Mas não existe 
qualquer comprovação de que níveis maiores sejam benéfi-
cos para combater qualquer infecção, inclusive a Covid-19”, 
afirma a geriatra Maisa Kairalla, coordenadora da Comissão 
Especial Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Ge-
rontologia (SBGG). Para ela, a suplementação só deve ser  
realizada mediante testagem que indique insuficiência ou 

deficiência, com posologia definida segundo cada paciente, 
e sempre visando ao benefício osteomuscular. 

Já o ginecologista Odair Albano, consultor da área de 
saúde, defende que há outros aspectos a serem considera-
dos sobre a vitamina D, que, segundo ele explica, possui 
“propriedades amplas”. Uma dessas propriedades está re-
lacionada ao fato de pesquisas terem indicado a presença 
de receptores de vitamina D tanto nos macrófagos, respon-
sáveis pela imunidade nata, quanto nos linfócitos, respon-
sáveis pela imunidade adquirida, ou adaptativa. “Em resu-
mo, a vitamina D estimula os macrófagos e modula a ação 
dos linfócitos. Então, quem tem bons níveis dessa vitami-
na tem maior possibilidade de proteção à replicação viral, 
pela ativação dos macrófagos, e maior condição de se de-
fender de uma liberação exagerada de citocina, pela modu-
lação do linfócitos”, comenta. Apesar de não haver estudos 
que relacionem essas proteções especificamente à Co-
vid-19, Albano comenta que pesquisas mostram que, em 

do de pessoas idosas, sabendo-se que os riscos de efei-
tos adversos desses medicamentos, potencializados, 
inclusive quando utilizados de forma associada, são 
maiores na população longeva”, exemplifica.

Além disso, as autoridades públicas, ao detectarem 
que era preciso estabelecer uma quarentena e o distan-
ciamento social, não observaram as necessidades dos 
60+ e como elas seriam atendidas. “Simplesmente pro-
puseram o isolamento sem considerar que muitos idosos 
vivem sozinhos e não têm nenhum suporte social; que 
muitos não tem acesso digital, como mostra pesquisa da 
PNAD 2017, apontando que somente 30% dos idosos 
brasileiros têm acesso à internet; e que, ainda, a grande 
maioria é portadora de doenças crônicas e ficou sem 
orientação e atendimento. Essas desigualdades ficam 
ainda mais evidentes quando se considera um idoso de 
estrato social mais baixo”, destaca. “É obvio que eles de-
veriam ficar isolados como estratégia para o achatamen-
to da curva de contágio, mas o suporte básico para isso 
deveria ter sido contemplado, por meio de uma busca 
ativa das demandas e do atendimento a elas.”

A mensagem principal de Dórea é para o papel de to-

dos no combate ao idadismo, com uma maior sensibili-
zação e atenção para atitudes e posturas, inclusive por 
parte dos profissionais de saúde. “É preciso ter consciên-
cia de que o preconceito etário pode ser praticado de for-
ma inconsciente, sem que se note. A primeira coisa a fa-
zer para evitar isso é perceber cada idoso como um ser 
individual. Não se pode homogeneizar e achar que tudo 
decorre do processo de envelhecimento, ou seja, que 
uma determinada queixa não precisa ser mais bem in-
vestigada, associando-a simplesmente à velhice”, alerta. 
Outra expressão de idadismo é, em uma consulta na qual 
o idoso comparece acompanhado por um cuidador ou 
um filho, ocuparse em passar as recomendações e orien-
tações dirigindo-se ao acompanhante e não ao paciente. 
Também é preconceito etário a infantilização, que ocorre 
quando se adota uma postura paternal ou maternal, tra-
tando a pessoa idosa como uma criança. “Finalmente, é 
preciso lembrar que os idosos têm anseios e desejos, que 
devem ser preservados. As duas formas mais profundas 
de idadismo é quando se elimina a capacidade de um 
idoso de produzir e quando se desconsidera a capacida-
de de um idoso de amar”, diz.
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quadros respiratórios inflamatórios por influenza, há uma 
maior proteção quando os níveis de vitamina D do pacien-
te estão adequados.

Para ele, a suplementação de vitamina D é recomenda-
da pela dificuldade da reposição natural, já que 80% dela 
ocorre por meio da exposição regular à luz solar de quali-
dade, o que depende de índice de radiação, da ausência  
do uso de filtro solar e, ainda, de condições específicas  
da pele para boa absorção, entre outros aspectos. “Os ido-
sos são considerados grupo de risco para a hipovitaminose 
D porque, em geral, têm pele do tipo fina, com baixos teo-
res de gordura, e costumam ter menores índices de exposi-
ção solar”, ressalta.

Albano defende uma dosagem de reposição nutricional 
visando à manutenção de níveis adequados de vitamina D. 
“A Anvisa, em sua Instrução Normativa 28/2018, classifica 
dosagens entre 1.000 UI/dia e 2.000 UI/dia como alimento, 
ou seja, a venda acontece sem prescrição médica, diferente 
das dosagens maiores, consideradas tratamento e que exi-
gem receita”, explica. O alerta é com relação ao uso indiscri-
minado de altas doses. Ele complementa dizendo que, no 
geral, o risco de toxicidade é baixo e que, na dosagem de 
1.000 UI/dia e 2.000 UI/dia, o risco não existe. “Este é o re-
comendado para que a concentração no sangue se mante-
nha adequada, ou seja, 25-hidroxi-vitamina D em níveis 
que variam entre 30 ng/mL e 60 ng/mL; a toxicidade só 
acontece acima de 90 ng/mL, nível a que com essa reposi-
ção não se chega”, finaliza.

Grupo de risco na pandemia, 
vulnerável no mundo pós-pandêmico
Os profissionais que lidam com a população 60+ precisam 
estar preparados. A expectativa é de muitos desafios nos 
próximos atendimentos, com grande possibilidade de pro-
fundas alterações nos pacientes pelos efeitos colaterais da 
pandemia e do distanciamento social adotado para reduzir 
a curva de contágio. A primeira consequência esperada é a 
chamada “terceira onda”, que deve pressionar o sistema de 
saúde, como consequência do impacto da interrupção da 
busca por atendimento médico regular. “Houve uma grande 
falha na orientação que foi passada no começo da pande-
mia, de que as pessoas só deveriam buscar os serviços de 
saúde para situações graves, devido ao risco. Parecia que ir 
a um hospital significava ser contaminado, o que não é ver-

dade. Há triagem, separação de pacientes, toda uma série 
de protocolos. No entanto, com isso, muita gente, com 
medo, deixou de ir ao médico, mesmo que fosse necessá-
rio”, diz o geriatra João Senger. Assim, o que se verificou foi 
o abandono de tratamentos, até em condições graves, como 
câncer, e pessoas com diversos sintomas que não buscaram 
ajuda médica. A consequência é que doenças que poderiam 
ter sido identificadas precocemente terão diagnóstico tar-
dio, com maior possibilidade de complicações ou necessi-
dade de tratamentos mais agressivos. 

Além disso, toda a reclusão imposta pelo distanciamen-
to social tornou muito complexo colocar em prática, com 
qualidade, os já consagrados pilares do envelhecimento ati-
vo (exercício físico, sociabilidade, aprendizagem contínua 
e propósito). As consequências serão visíveis. “Os idosos 
estão ficando menos funcionais”, comenta Senger ao obser-
var pacientes e conversar com colegas de profissão sobre 
isso. “Uma colega comentou que percebeu que a mãe, que 
antes da pandemia subia e descia as escadas de casa com 
desenvoltura, passou a usar o corrimão para se apoiar; é um 
efeito da redução drástica de atividades que antes ela fazia, 
como hidroginástica, passeios, ida a bailes”, exemplifica.

Outro ponto é a saúde mental. “Podemos esperar qua-
dros de transtorno de estresse pós-traumático, além do sur-
gimento de fobias e da agudização de problemas emo-
cionais anteriores e que já estavam sob controle, como 
an  sie dade e depressão. Para muitos idosos, o isolamento 
devido à pandemia reativou isolamentos vividos por outras 
questões, como abandonos e separações, e potencializou 
vivências traumáticas e lutos não elaborados”, descreve a 
psicóloga Valmari Cristina Aranha, membro da di re toria da 
SBGG e docente do Centro Universitário São Camilo. Por 
isso, ela defende uma postura mais acolhedora por parte 
dos profissionais que trabalham com essa população, que 
devem estar mais abertos e ser mais respeitosos e atentos 
aos comportamentos que podem surgir. “É preciso sensibi-
lidade para perceber que a dor relatada pode talvez não ser 
algo que se justifique do ponto de vista funcional, mas uma 
forma de expressar um sofrimento emocional”, destaca, de-
fendendo a importância de se abrir espaços de fala, de es-
cuta e de troca e de compreensão de limitações. “Não será o 
momento de começar dietas, de parar de fumar; o esforço 
deve ser reunir forças para lidar com todos os contratempos 
vivenciados”, diz.  A  
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Covid-19 em instituições de longa 
permanência para idosos

A rápida disseminação da Covid-19 precipitou ini-
cialmente uma crise de saúde pública sem prece-
dentes em países de alta renda e está afetando ig-

ualmente os países de renda média ou baixa – por vezes 
com taxas de letalidade até mais significativas. 

Entre os grupos mais acometidos pela Covid-19 temos 
os portadores de doenças crônicas, como hipertensão arte-
rial, diabetes mellitus e as cardiovasculares, idosos frágeis 
e residentes de instituições de longa permanência para 
idosos (ILPIs) (Wang et al. 2020; D’Adamo, Yoshikawa, e 
Ouslander 2020).

A vulnerabilidade das ILPIs a surtos de doenças respi-
ratórias, incluindo influenza e outros coronavírus huma-
nos, é bem reconhecida de episódios pandêmicos anterio-
res (McMichael et al, 2020). Diversos fatores guardam 
relação com essa maior vulnerabilidade, destacando-se a 

elevada prevalência de fragilidade e dependência funcio-
nal nessa população, a imunossenescência associada a ida-
des mais avançadas, o contato próximo com terceiros (cui-
dadores e profissionais) e outros coabitantes, e o impacto 
de comorbidades crônicas em estágios avançados, incluin-
do as síndromes demenciais (D’Adamo, Yoshikawa, e Ous-
lander 2020; Fallon et al. 2020; Moraes 2020). 

A infecção pelo coronavírus aumenta o risco de evolu-
ção para desfechos negativos nas pessoas idosas, como  
hospitalização, perda da capacidade funcional e óbito, par-
ticularmente as portadoras de fragilidade e com multi-
morbidades (CDC 2020; Andrew et al. 2020). Em pessoas 
idosas, as formas graves da Covid-19 se associam com au-
mento linear nas taxas de mortalidade com idade: na faixa 
etária entre 60-69 anos é de 3,6%, e naqueles com mais de 
80 anos, de 14,8% (Fallon et al, 2020; Zhou et al, 2020). 
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Os idosos acometidos pela Covid-19 podem apresentar 
sintomas semelhantes aos mais jovens, como febre, tosse, 
dispneia e fadiga, mas também sintomas atípicos, como 
alteração da cognição, delirium e piora da capacidade fun-
cional, à semelhança do observado em outras condições 
(Wang et al. 2020; Aprahamian e Cesari 2020). 

Como os idosos de ILPIs apresentam manifestações atí-
picas no curso de infecções respiratórias, isso pode contri-
buir para o atraso no diagnóstico dos casos suspeitos. Es-
ses achados têm implicações importantes para o controle 
de infecções, pois intervenções recomendadas para pre-
venção da transmissão da Covid-19 dependem principal-
mente da presença de sinais e sintomas para identificar e 
isolar os residentes que podem estar infectados. Um estu-
do mostrou que os residentes assintomáticos ou pré-sinto-
máticos desempenham papel importante na transmissão 
nessa população de alto risco (Kimball et al, 2020). 

Dados de 30 de junho de 2020 relatam que no Canadá 
os idosos residentes em ILPIs representaram mais de 80% 
do total de óbitos por Covid-19 registrados no país (Comas-
Herrera et al. 2020). As mortes por Covid-19 também foram 
mais significativas para a população residente em ILPIs na 
Alemanha (com 39% do total de óbitos), Austrália (31%), 
Bélgica (64%) e França (49%) (Comas-Herrera et al. 2020). 
Nos Estados Unidos ocorreram 50.185 mortes de residen-
tes de ILPIs (45% do total de mortes por Covid-19), enquan-
to na Inglaterra cerca de 41,5% das ILPIs foram acometidas 
por surtos da doença (Public Health England 2020).

A transmissibilidade do SARS-CoV-2 nas ILPIs mostra -
se superior a 60% (Gandhi, Yokoe, e Havlir 2020; Kimball 
et al. 2020). Um estudo realizado em ILPI americana su-
gere que mais da metade da população com infecções con-
firmadas por Covid-19 era assintomática ou pré-sintomá-
tica no momento da realização da testagem laboratorial 
(Arons et al. 2020). Do mesmo modo, dados belgas su-
gerem que 73% dos profissionais e 69% dos residentes  
que testaram positivo para Covid-19 eram assintomáticos 
(Comas-Herrera, 2020). 

Um estudo mostrou que, dezesseis dias após a detecção 

do primeiro caso de Covid-19 em ILPI, a prevalência de in-
fecção confirmada por exames laboratoriais era de 30,3% 
entre os residentes, a despeito da adoção de medidas de 
prevenção e controle de infecções após a detecção do caso 
índice (Kimball et al. 2020). Muitos dos residentes com re-
sultados positivos eram assintomáticos no momento do 
teste e, portanto, não foram isolados, o que provavelmente 
contribuiu para a disseminação do surto nessa investiga-
ção (Kimball et al. 2020).

Não há dados oficiais sobre o impacto da pandemia  
de Covid-19 nas ILPIs brasileiras. As informações disponí-
veis sugerem que a letalidade da infecção nessa população 
seja superior a 18% (Wachholz et al. 2020). As ILPIs in-
formais e não registradas, as de menor porte e as localiza-
das em áreas economicamente menos privilegiadas esta-
riam em maior risco.

É de fundamental importância considerar que, em vez 
de apenas registrar a quantidade de óbitos pela Covid-19 
nas ILPIs, seria melhor reconhecer o perfil dos residentes 
que evoluíram com óbito, relatando características como 
funcionalidade e fragilidade. As atuais barreiras e obstácu-
los para que se reconheçam esses dados precisam ser en-
frentadas tanto em nível local quanto nacional.

Com a finalidade de orientar as ILPIs no enfrentamen-
to da Covid-19, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Ge-
rontologia, por meio de sua Comissão Especial Covid-19, 
publicou o documento “Recomendações para Prevenção e 
Controle de Infecções por Coronavírus (SARS-Cov-2) em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)”, 
que pode ser acessado na íntegra no link: https://sbgg.org.
br/recomendacoes-para-prevencao-e-controle-de-infecco-
es-por-coronavirus-sars-cov-2-em-instituicoes-de-longa -
permanencia-para-idosos-ilpis/.

O documento recomenda que as ILPIs elaborem planos 
de ação e vigilância adaptados às características de cada 
instituição, visando a evitar o surgimento local de contami-
nação e surtos da doença provocada pela Covid-19. Apre-
sentamos a seguir, de forma resumida, os principais tópi-
cos recomendados, nas tabelas 1 e 2.
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RECOMENDAÇÕES AO GESTOR  

• Definir o profissional responsável pela organização dos fluxos e do plano de ações.
• Suspender visitas para reduzir o risco de transmissão.
•  Realizar atividades de treinamento para educação em saúde direcionadas aos profissionais da área de 

saúde (PAS), cuidadores e demais profissionais da instituição, e para os residentes sobre as medidas pre-
ventivas (higienização das mãos) e utilização de equipamentos de proteção individual.

• Organizar áreas para isolamento respiratório de residentes sintomáticos.
• Disponibilizar dispensadores com solução de álcool em gel 70%.
• Disponibilizar produtos para higienizar as mãos nos banheiros e lavatórios.
• Suspender as saídas dos idosos das ILPIs.
• Disponibilizar visitas virtuais por meio de vídeos e ligações telefônicas.
• Restringir atividades em grupo e circulação nas áreas coletivas.
• Restringir as visitas de profissionais e voluntários que prestam serviços não essenciais periódicos.
•  Em caso de visita/entrada de fornecedores e profissionais da saúde na instituição, orientar os visitantes 

a usar máscara facial e restringir a sua visita apenas ao local da pessoa a ser visitada e a realização de 
outras medidas. Em caso de visita de familiar, manter distanciamento de 2 metros, em área aberta com 
ventilação natural, e utilizar de máscaras de proteção.

MEDIDAS FÍSICAS, HIGIÊNICAS E DE LIMPEZA

• Manter ambientes arejados com ventilação natural.
•  Garantir limpeza adequada (com álcool 70% ou solução com hipoclorito de sódio a 1%) e frequente das 

superfícies e espaços, sobretudo de superfícies muito tocadas e equipamentos que sejam compartilha-
dos (maçanetas, controles de TV, barras de proteção e corrimãos, entre outros).

•  A equipe de limpeza deverá receber treinamento e informações antes de fazer a primeira entrada no 
dormitório e deverá usar equipamento de proteção individual apropriado.

•  O processo de limpeza e desinfecção de todas as superfícies deve ser realizado com álcool 70% para ma-
teriais de uso compartilhado ou hipoclorito de sódio a 1%. No caso de a superfície apresentar matéria 
orgânica visível, deve-se inicialmente proceder à retirada do excesso da sujidade com papel/tecido ab-
sorvente e posteriormente realizar sua limpeza e desinfecção.

•  Atentar para as recomendações previstas na Norma Regulamentadora 32 (NR 32) para segurança e saú-
de no trabalho em serviços de saúde, disponível em http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/
NR/NR32.pdf.

•  A higienização das mãos deverá ser realizada antes e imediatamente após qualquer toque no morador. 
Após o uso de luvas, a higiene de mãos é igualmente obrigatória.

Tabela 1

Tabela 2
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Conclusões
A pandemia da Covid-19 atinge particularmente idosos frá-
geis e/ou residentes de ILPIs, colocando os profissionais de 
saúde diante de desafios médicos e éticos. Diretrizes de di-
ferentes países recomendam a avaliação da capacidade fun-
cional e da fragilidade para a tomada de decisões sobre os 
cuidados a serem dispensados nos residentes de ILPIs com 

suspeita ou caso confirmado de Covid-19.
Como relatado, têm ocorrido surtos de Covid-19 em  

ILPIs. Essas instituições devem estar bem preparadas para 
gerenciar a doença, devido à alta transmissibilidade (Lai et 
al. 2020). Medidas de enfrentamento devem ser estabeleci-
das e rigorosamente seguidas na tentativa de impedir que 
a doença entre nessas instalações e determine um surto.  A  
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Perda muscular nos idosos  
durante a pandemia em virtude 

do isolamento social  

Em 2020, mais de 230 países e 
territórios tiveram contato com 
o novo coronavírus (SARS-

CoV-2), causador da síndrome respi-
ratória aguda grave, numa pandemia 
declarada pela Organização Mundial 
de Saúde em março do mesmo ano. 
Até o presente momento mais de 8 
milhões de pessoas no mundo inteiro 
foram infectadas com o vírus, re-
sultando em mais de 450 mil mortes1.

Por ser uma doença altamente in-
fecciosa e com alta taxa de transmis-
são, as sociedades logo se mobiliza-
ram para entendê-la. A SARS-CoV-2 
interrompeu o direito de locomoção 
globalmente, com severas restrições 
que obrigaram os indivíduos a perma-
necer isolados em seus domicílios2.  

Este período de movimento restri-
to afeta a todos, independentemente 

de idade, sexo e etnia. Mesmo as pes-
soas mais jovens e aptas foram obri-
gadas a se tornar subitamente inati-
vas e a adotar comportamentos mais 
sedentários.

Trata-se de um quadro preocupan-
te, já que um estilo de vida inadequa-
do como o sedentarismo, aliado ao 
aumento do consumo de alimentos 
industrializados de alto teor energéti-
co, é fator de risco para a obesidade e 
outras doenças crônicas.

Nesse cenário, os idosos merecem 
atenção especial. População que mais 
cresce nos países desenvolvidos e gru-
po de maior vulnerabilidade durante 
a pandemia, as pessoas com mais de 
60 anos foram orientadas a seguir ri-
gorosamente as normas técnicas e o 
posicionamento em relação ao isola-
mento social, que é, até o momento, a 

  TAKE HOME  
MESSAGE

- Nesta época de pandemia, 
profissionais de saúde devem 
es timular os idosos a se mo-
vimentar, para que façam o 
mínimo de exercício possível, 
mesmo dentro de casa.

- Uma alimentação balancea-
da, com aporte proteico ade-
quado, tem papel fundamental 
na prevenção da sarcopenia.
 
- Embora as medidas de iso-
lamento tenham sido flexibi-
lizadas, sugere-se que profis-
sionais de saúde continuem a 
estimular seus pacientes ido-
sos, um dos principais grupos 
de risco da pandemia, a ficar 
em casa.

MARCELO A. STARLING Graduação em medicina e educação física; especialização  
em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); residência  
médica em medicina física e reabilitação pela Unifesp; especialização em geriatria pelo  
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HCUFMG); título de especialista 
em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia/Associação Médica  
Brasileira; professor responsável pelo Ambulatório de Doenças Musculoesqueléticas  
do Serviço de Geriatria do HCUFMG
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melhor forma de prevenção.
No entanto, uma redução da mobi-

lidade ou dos níveis de atividade físi-
ca desse grupo acaba se tornando bas-
tante crítico: além de ser um dos 
principais fatores de risco para o de-
senvolvimento da sarcopenia, o se-
dentarismo é responsável por mais de 
5 milhões de mortes por ano em todo 
o mundo3.

O envelhecimento é um processo 
universal, pelo qual todos passarão. 
Após os 60 anos, há mudanças mar-
cantes em vários tecidos e órgãos do 
corpo humano, que juntas compõem a 
síndrome geriátrica da fragilidade 
multidimensional. Ela é caracterizada 
pela “redução da reserva homeostática 
e/ou capacidade de adaptações às 
agressões bio psicossociais e, conse-
quentemente, maior vulnerabilidade 
ao declínio funcional, institucionali-
zação e óbito” 4.

Algumas doenças crônicas infla-
matórias, como a obesidade e a osteo-
artrite, estão intimamente relaciona-
das com o sedentarismo e com a perda 
da força e massa muscular. Tal perda é 
bastante prevalente nos idosos, po-
dendo chegar a 50% da população aci-
ma dos 60 anos, principalmente nos 
portadores dessas doenças. A gordura 
corporal e a massa muscular estão inti-
mamente ligadas, e a própria incapaci-
dade física, com as consequentes limi-
tações funcionais, está também 
relacionada com o índice de massa 
corporal (IMC)5.

 Entre as maiores preocupações em 
saúde pública nos países desenvolvi-
dos estão o envelhecimento populacio-
nal e a obesidade generalizada. Em 

virtude das tendências demográficas, a 
população idosa e obesa vem aumen-
tando em taxas sem precedentes, ge-
rando um grande desafio para os siste-
mas de saúde6.

Com o processo de envelhecimen-
to, o músculo responsável pelo movi-
mento humano, graças à sua capacida-
de de gerar contrações e por concentrar 
60% das reservas de proteínas do cor-
po, passa por drásticas mudanças. En-
tre elas inclui-se a perda de força, que é 
relatada consistentemente como fator 
de risco independente para alta morta-
lidade em adultos mais velhos. Como 
a força muscular também parece ser 
um componente crítico na manuten-
ção da função física, da mobilidade e 
da vitalidade na velhice, é fundamen-
tal identificar os fatores que contri-
buem para a perda de força em adultos 
e, principalmente, em idosos. 

Notavelmente, a atrofia muscular é 
um fenômeno muito rápido e já detec-
tável depois de apenas dois dias de 
intensa imobilidade, ou com o desuso 
prolongado7.

Quando estamos diante do enve-
lhecimento patológico, a perda da for-
ça e da massa muscular se torna mais 
acelerada, e isso leva à perda da fun-
ção física, num processo denominado 
sarcopenia8. Essa doença, descrita pri-
meiramente em 1987, ganhou maior 
notoriedade em 2011, quando foram 
definidos seus critérios diagnósticos, 
e em 2018, quando revisado seu con-
senso. Sabe-se que a sarcopenia está 
correlacionada com desfechos negati-
vos, como piora da funcionalidade e 
declínio funcional, piora da qualidade 
de vida e morte precoce8. A prevalên-
cia de sarcopenia ainda não é muito 
bem conhecida. Dependendo dos cri-
térios utilizados para a sua definição, 
as estimativas de prevalência são rela-
tadas entre 10% e 70% em indivíduos 
com 60 anos ou mais. Mesmo com 
uma estimativa mais conservadora, a 
condição pode afetar hoje mais de 50 
milhões de idosos, com possibilidade 
de atingir 200 milhões de idosos nos 
próximos 40 anos6.

A sarcopenia aumenta o risco de 
que das e fraturas e prejudica a in-
dependência e a autonomia, aceleran-
do o declínio funcional, associado a 
doenças cardiorrespiratórias e neuro-
degenerativas8.

Alguns aspectos do envelhecimen-
to afetam a propensão à sarcopenia, 
como a ingestão reduzida de proteí-
nas, o aumento da infiltração gorduro-
sa no músculo esquelético, a diminui-
ção da energia mus cular e as alterações 
do metabolismo muscular, assim 
como a redu ção nas secreções de hor-
mônios anabó licos e o aumento do 
catabolismo muscular9.

 [...] o isolamento 
social, levando a uma 
redução da atividade 
física entre idosos, 
exacerba a perda 
muscular relacionada 
à idade e aumenta o 
risco de desfechos como 
quedas e fraturas. 
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Constatou-se durante a atual pan-
demia de Covid-19 que o isolamento 
social, levando a uma redução da ati-
vidade física entre idosos, exacerba a 
perda muscular relacionada à idade e 
aumenta o risco de desfechos como 
quedas e fraturas. Estudos têm de-
monstrado que a redução do número 
de passos diários em 75% reduz a for-
ça muscular em 8%, principalmente 
nessa população de maior risco10.

Uma recente publicação de dados 
de uma empresa de relógios inteligen-
tes que controlam o número de passos 
diários de quase 30 milhões de indiví-
duos demonstrou que, conforme as 
comunidades se adaptaram ao isola-
mento social, usuários chegaram a di-
minuir em quase 38% a contagem de 
passos durante uma semana.

Observações relevantes demons-
tram que apenas alguns dias de redu-
ção de passos podem alterar o meta-

bolismo e induzir o aumento da 
re sistência e alterações na sensibilida-
de à insulina, que promovem altera-
ções na composição corporal como 
atrofia muscular. A redução no núme-
ro de passos e o aumento do repouso 
também interferem na capacidade ae-
róbia, assim como no resultado do 
VO2máx, sendo duas vezes maior nos 
idosos quando comparado a indiví-
duos mais jovens. Essa redução do 
VO2máx está associada a um aumen-
to da taxa de mortalidade7. 

Contrariamente, indivíduos mais 
velhos com melhor aptidão cardiovas-
cular apresentam melhores respostas 
às vacinas, menor inflamação e marca-
dores imunológicos melhorados3.

Assim, uma importante orientação 
nesse período de isolamento social e 
de restrição da liberdade de locomo-
ção, principalmente para os idosos, é 
manter uma rotina com exercícios, 

mesmo que domiciliares, além de 
uma alimentação balanceada com 
consumo proteico adequado – dentro 
das intervenções contra o processo da 
sarcopenia, essa é a combinação mais 
efetiva. Nessa população, os músculos 
são menos responsivos aos estímulos 
anabólicos quando comparada aos jo-
vens, mas, diante de estímulo adequa-
do, há uma clara resposta com melho-
ra da força muscular e da função física.

O cuidado ideal para os idosos que 
já desenvolveram a sarcopenia ou apre-
sentam os principais fatores de risco 
após o isolamento social é essencial, já 
que essa condição apresenta não ape-
nas altos ônus pessoais, mas também 
sociais e econômicos, o que já vem sen-
do observado na maioria das socieda-
des nesta época de pandemia.  A  

 Branded content

Referências bibliográficas

1. WHO. Coronavirus disease 2019 
(COVID-19) situation report – 113. World 
Health Organization, Geneva. May 12,2020.
2. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
CDC Centers for Disease Control and  
Prevention 2020. 
3. Roschel H, Artioli GG, Gualano B. Risk 
of Increased Physical Inactivity During 
COVID-19 Outbreak in Older People:  
A Call for Actions. JAGS 00:1-3, 2020.
4. Moraes EN, Moraes FL, Jansen AK, Viana 
BM, Silva DF, Bicalho MAC, Cintra MTG,  
Starling MA, et al. Avaliação Multidimensional 
do Idoso. 5 ed. Belo Horizonte: Folium, 2016. 
5. Zoico E, Francesco V Di, Guralnik JM,  
Mazzali G, et al. Physical disability and  

muscular strength in relation to obesity  
and different body composition indexes in a 
sample of healthy elderly women. Internation 
Journal of Obesity (2004) 28, 234-241.
6. Kalinkovich A, Livshits. Sarcopenic obesity 
or obese sarcopenia: A cross talk between 
age-associated adipose tissue and skeletal 
muscle inflammation as a main mechanism  
of the pathogenesis. Ageing Research Reviews 
35 (2017) 200-221.
7. Narici M, Vito GD, Franchi M, Paoli A, Moro 
T, Maganaris C, et al. Impact of sedentarism 
due to the COVID-19 home confinement on 
neuromuscular, cardiovascular and  
metabolic health: Physiological  
and pathophysiological implications and 

recommendations for physical and nutritional 
countermeasures. European Journal of Sport 
Science, 2020. 
8. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, 
Bruyere O, et al. Sarcopenia: revised European 
consensus on definition and diagnosis. Age 
and Ageing 2018; 0:1-16.
9. Burton LA, Sumukadas D. Optimal  
management of sarcopenia. Clinical  
Interventions in Aging. 2010:5 217-228.
10. Reidy PT, McKenzie AI, Mahmassani Z,  
et al. Skeletal muscle ceramides and  
relationship with insulin sensitivity after  
2 weeks of simulated sedentary behaviour 
and recovery in healthy older adults. J Physiol. 
2018; 596:5217-5236.

p28-30 sarcopenia.indd   3p28-30 sarcopenia.indd   3 25/07/20   18:4225/07/20   18:42



p31 apsen extima.indd   1p31 apsen extima.indd   1 24/07/20   15:4424/07/20   15:44



Aptare
jul | ago | set 2020

32 IMUNOLOGIA

Influência da microbiota sobre a imunidade

As discussões a respeito do sistema imunológico e 
dos diferentes mecanismos envolvidos no seu fun-
cionamento sempre foram motivo de diversos estu-

dos. Nos últimos anos, têm ganhado força as discussões rel-
acionadas à interface entre imunidade e microbiota.

Em tempos de pandemia, a preocupação com a imunida-
de é crescente e as discussões sobre o sistema imunológico 
são cada vez mais comuns. 

Definição de microbiota
De uma maneira simples, a microbiota nada mais é do que 
o conjunto de microrganismos que habitam o corpo huma-
no. Esses microrganismos, sejam eles bactérias, fungos ou 
vírus, se apresentam em grande número – as células micro-
bianas chegam a ser dez vezes mais numerosas que as célu-
las humanas. Essa imensa quantidade de células interage 
de forma simbiótica e saudável com o organismo do hospe-
deiro – essa relação de equilíbrio é chamada de eubiose. 
Quando o equilíbrio é comprometido acontece a disbiose, 
que pode estar associada a diversas doenças.

Esse complexo ecossistema chamado microbiota possui 
uma diversidade de microrganismos, que estão espalhados 
e colonizam diversos locais do corpo, como pele, vagina, 
boca, vias respiratórias e intestinos. Sua distribuição depen-
derá de diversos fatores, tais como acidez, temperatura e 
disponibilidade de nutrientes no local em que se encon-
tram. O trato gastrointestinal, em especial o intestino, apre-
senta um grande número e variedade de microrganismos, o 
que faz com que a microbiota intestinal exerça grande influ-
ência sobre a homeostase do corpo humano.

Com o estabelecimento de uma relação de simbiose, tan-
to microrganismos quanto o organismo humano se benefi-
ciam da associação. Os microrganismos produzem diversas 
substâncias importantes para o equilíbrio do corpo, como 
vitaminas, ácidos graxos de cadeia curta e até mesmo neu-
rotransmissores comuns encontrados no cérebro e que terão 
implicações na imunidade e no metabolismo. 

 TAKE HOME MESSAGE

- Existe uma relação de simbiose entre a microbiota 
e o organismo humano, e ambos se beneficiam dessa 
associação.
 
- Fica evidente o impacto dos primeiros anos de vida 
na evolução da microbiota intestinal, mas é impor-
tante lembrar que diversas particularidades do estilo 
de vida moderno vão influenciar na composição da 
microbiota e contribuir para a construção de uma mi-
crobiota saudável ou não.
 
- As evidências demonstram que os fatores microbia-
nos derivados do intestino não se limitam ao microam-
biente intestinal, mas também sinalizam para células 
imunes de outros órgãos, como o pulmão e o cérebro, 
por meio dos chamados eixos intestino-cérebro.

WILLIAMS SANTOS RAMOS Graduação em medicina pela Universidade de Taubaté;  
pós-graduação em saúde pública pela Universidade Cruzeiro do Sul; mestrado em  
bioengenharia pela Universidade Camilo Castelo Branco; MBA em gestão empresarial 
pela Fundação Getúlio Vargas
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Um pouco de história
Essa história não é recente. No início do século passado, o 
cientista russo Elie Metchnikoff começou a realizar pesqui-
sas que conduziram a importantes descobertas, tais como o 
fato de que certas bactérias ofereciam benefícios à saúde, 
contribuindo para a longevidade. Ele notou que certas po-
pulações camponesas da Bulgária tinham por hábito o con-
sumo regular de produtos lácteos fermentados, como o io-
gurte, e apresentavam boa saúde e maior expectativa de 
vida. Metchnikoff associou esse fenômeno às bactérias do 
ácido láctico presentes nos derivados lácteos fermentados 
e, posteriormente, conseguiu demonstrar como as bacté-
rias saudáveis do iogurte ajudavam a digestão e melhora-
vam o sistema imunológico. 

A justificativa científica para o benefício à saúde das bac-
térias do ácido lático foi fornecida em seu livro O Prolonga-
mento da Vida (tradução livre do título em inglês The Prolon-
gation of Life: Optimistic Studies), publicado em 1907. 

Desenvolvimento da microbiota intestinal 
A formação de nossa microbiota é influenciada por diver-
sos fatores. Essa colonização do trato gastrointestinal já se 
inicia antes do nascimento e se manterá de forma contínua 
e progressiva ao longo do tempo, devido ao contato do re-
cém-nascido com os familiares e profissionais de saúde e, 
posteriormente, à alimentação e ao ambiente.

Atualmente, existem evidências de que desde o período 
pré-natal, ou seja, durante a gestação, já há a colonização de 
bactérias em um ambiente que anteriormente se considera-
va estéril. Dessa forma, diversos fatores desse período são 
importantes e devem ser considerados, como dieta mater-
na, uso de tabaco, estresse, entre outros. Logo após o nasci-
mento, as escolhas realizadas continuarão a influenciar na 
composição da microbiota do recém-nascido e de sua di-
versidade microbiana. 

A escolha do tipo de parto, da manutenção do aleita-
mento materno, do momento de introdução de novos ali-
mentos e da utilização de medicamentos, em especial os 
antibióticos, terá forte influência no estabelecimento da 
microbiota da criança. Todas as escolhas feitas nos primei-
ros anos comporão a microbiota intestinal e servirão como 
uma memória para toda a vida.

Um exemplo dessa influência na colonização microbia-
na dos recém-nascidos é o tipo de parto realizado. No parto 

normal, o recém-nascido passa pela vagina, ficando em 
contato com os microrganismos que fazem parte dessa mi-
crobiota materna e que irão influenciar na imunidade e no  
metabolismo. Já no caso de parto cesárea, o bebê será apre-
sentado a microrganismos bastante distintos, e a composi-
ção de sua microbiota será diferente.

Outro fator que influencia de maneira importante o tipo 
de colonização intestinal é a amamentação. Em crianças 
amamentadas, é possível observar que o principal gênero 
bacteriano presente na microbiota é o Bifidobacterium, que 
permite a metabolização de açúcares em ácidos e confere 
proteção contra patógenos intestinais. No caso da utilização 
de fórmulas infantis, o tipo de população intestinal que se 
observa é composto principalmente de Lactobacillus.

Fica evidente o impacto dos primeiros anos de vida na 
evolução da microbiota intestinal, mas é importante lem-
brar que diversas particularidades do estilo de vida moder-
no irão influenciar na composição da microbiota e contri-
buirão para que ela seja saudável ou não. 

Essa variação na composição e função da microbiota 
durante a infância e a sua construção ao longo da vida terão 
repercussões na saúde do indivíduo na idade adulta e até 
mesmo no envelhecimento.

Microbiota e sistema imunológico
Hoje já se sabe que o conteúdo microbiano do intestino 
tem um papel essencial no desenvolvimento imunológico.

O sistema imunológico é composto de órgãos linfoides, 
que são estruturas onde as células relacionadas à imunida-
de se desenvolvem, tornando-se capazes de realizar suas 
funções. Esse conjunto de estruturas é chamado de sistema 
linfoide e pode ser dividido em primário e secundário. Os 
órgãos linfoides primários incluem o timo e a medula ós-
sea; os secundários incluem órgãos onde os linfócitos exis-
tem em grande quantidade e exercem importantes funções 
de reconhecimento de antígenos e de desencadeamento de 
respostas imunitárias, como o baço e os linfonodos.

Apesar de representar um desafio à imunidade, a micro-
biota intestinal desempenha um papel importante no de-
senvolvimento e na expansão dos tecidos linfoides e na 
manutenção e regulação da imunidade intestinal.

As evidências têm demonstrado que os fatores micro-
bianos derivados do intestino não se limitam ao microam-
biente intestinal, mas também sinalizam para células imu-
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nes de outros órgãos, como o pulmão e o cérebro, por meio 
dos chamados eixos intestino-cérebro. Essa comunicação 
do cérebro com o intestino é importante pois há a liberação 
de diversos mediadores que atuam nessa interface e sinali-
zam outros compartimentos do corpo. Dessa forma, a mi-
crobiota intestinal pode influenciar o sistema imunológico 
em todo o organismo.

Probióticos
Uma maneira de atuar sobre a microbiota, buscando o 
equilíbrio e consequentemente um estado saudável, é  
através da utilização de probióticos. Segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde, os probióticos são definidos co - 
mo microrganismos vivos que, quando administrados  
em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde 
do hospedeiro.

Os probióticos afetam o ecossistema intestinal estimu-
lando os mecanismos imunes da mucosa, interagindo com 
microrganismos comensais ou potencialmente patogêni-
cos, gerando produtos metabólicos finais, como ácidos gra-
xos de cadeia curta, e se comunicando com as células do 
hospedeiro através de sinais químicos.

Os benefícios imunológicos dos probióticos podem ser, 
tanto local quanto sistemicamente, devidos à ativação de 
células de defesa no organismo e à modulação da produção 
de imunoglobulinas, em especial a IgA.

Alguns dos benefícios dos probióticos são: aumentar a 
produção de imunoglobulina A secretória tanto local quan-
to sistemicamente, modular os perfis das citocinas, induzir 
tolerância aos antígenos alimentares, digerir os alimentos e 
competir com os patógenos pelos nutrientes, aumentar a 
função da barreira intestinal, competir pela adesão com os 
patógenos, entre outros.

Microbiota e Covid-19
Os sinais derivados da microbiota intestinal ajustam as cé-
lulas imunológicas para respostas pró e anti-inflamatórias, 
afetando a suscetibilidade a diversas doenças. A disbiose 
associa-se a várias doenças e distúrbios como diabetes tipo 
2, depressão, doença cardiovascular e, como já foi demons-
trado em estudos, pode afetar a saúde pulmonar por meio 
da relação entre a microbiota intestinal e os pulmões, co-
nhecida por eixo intestino-pulmão.

Estudos demonstraram que infecções respiratórias es-
tão associadas a uma mudança na composição da micro-
biota intestinal. Através desse eixo intestino-pulmão, meta-
bólitos microbianos podem impactar o pulmão através do 
sangue e, após a inflamação no pulmão, também podem 
afetar a microbiota intestinal. Isso levanta uma possibilida-
de interessante de que o novo SARS-CoV2 também possa 
ter um impacto na microbiota intestinal.

Como muitos idosos e pacientes imunocomprometidos 
progridem para graves resultados clínicos adversos, especu-
la-se que, na Covid-19, haja uma possível conversa cruzada 
entre o pulmão e a microbiota intestinal que possa influen-
ciar o resultado da manifestação clínica.

Ao contornar uma resposta a infecções patogênicas 
como o coronavírus, um microbioma intestinal saudável 
pode ser essencial na manutenção de um sistema imunoló-
gico ideal para evitar uma série de reações imunológicas ex-
cessivas que acabam se tornando prejudiciais para os pul-
mões e os sistemas de órgãos vitais. 

Tomados em conjunto, pode-se sugerir que, como a mi-
crobiota intestinal desempenha um papel tão importante 
na imunidade, a infecção causada pelo SARS-CoV2 precisa 
ser adequadamente estudada com relação ao papel dos mi-
crorganismos comensais intestinais e pulmonares.  A  
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Dilemas bioéticos no contexto da pandemia

O Brasil teve seu primeiro caso 
de Covid-19 registrado em 26 
de fevereiro, em São Paulo. A 

quarentena foi oficialmente decretada 
no estado cerca de um mês depois. A 
essa altura, os números de mortes na 
Espanha e na Itália, países mais atingi-
dos pela pandemia na Europa, já estar-
reciam o mundo, trazendo uma prévia 
nada otimista do que estava por vir.

O fato de a pandemia ter chegado 
ao Brasil mais tarde na linha do tempo 
não isentou o país do mesmo turbi-
lhão de desconhecimento, dúvidas e 
incertezas. Pesquisadores brasileiros 
das mais variadas áreas têm se debru-
çado para entender não apenas os as-
pectos científicos da doença, mas tam-
bém seu impacto em outros campos 
de conhecimento – entre eles, a bioé-
tica. Como escolher quem tratar numa 
situação de falta de ventiladores? 
Como fica o direito de ir e vir na qua-
rentena? No caso do surgimento de 
vacina, ela deve ser obrigatória?  

Na entrevista a seguir, a geriatra 
Naira Hojaij, médica assistente do 
Serviço de Geriatria do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina  
da Universidade de São Paulo  (HC- 
FMUSP) e coordenadora da área te-
mática de bioética da Disciplina de 
Geriatria da FMUSP, discute as princi-
pais questões trazidas com a pande-
mia e como os princípios éticos são 
fundamentais numa situação como 
essa. A entrevista foi realizada em 3 
de abril de 2020, ainda no início da 
pandemia no país. 

Aptare – Discutiu-se muito nessa 
pandemia a questão do direito 
individual e do direito coletivo. 
Quando a quarentena foi 
instituída, muita gente protestou 
pelo direito de ir e vir. Só que existe 
também o direito coletivo à saúde 
– a quarentena foi decretada para 
preservar a saúde da população. 
Como fazer esse equilíbrio?
É uma discussão bastante apropria-
da no momento, porque a quarente-

na se fez necessária de uma hora 
para outra, com graves impactos 
econômicos. Isso gera uma discus-
são que entra na ética dos valores: 
do que é o valor individual e o valor 
de grupo. Depois da Declaração dos 
Direitos Humanos, após a Segunda 
Guerra Mundial, mas principalmen-
te em 2005, com a Declaração Uni-
versal sobre Bioética e Direitos Hu-
manos, temos priorizado o indivi-
dual em relação ao coletivo. Mas, em 
situações em que a saúde coletiva é 
mais importante do que a individu-
al – e vários estudos comprovam 
que esse é o caso da pandemia –, te-
mos que ter a responsabilidade cole-
tiva também acima da indivi dual. É 
o eticamente correto. Somos corres-
ponsáveis pelo outro, por não trans-
mitir o vírus — e não digo apenas 
para familiares e entes queridos, 
mas do ponto de vista populacional. 
Se uma pessoa passar o vírus para 
outra na rua ele vai se propagar, se-

Por Lilian Liang

NAIRA HOJAIJ Médica assistente do serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas  
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP)Im
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rão usados mais recursos hospitala-
res, mais leitos de UTI, mais ventila-
dores mecânicos, e vai faltar para a 
própria família daquela pessoa que 
acha que não está fazendo mal ao 
sair na rua. A saúde coletiva é priori-
tária em situações de pandemia, por-
tanto neste momento é preciso limi-
tar a liberdade individual. Isso nem 
é mais colocado em discussão, pois 
foram publicados estudos sérios em 
revistas médicas científicas concei-
tuadas, como The New England Jour-
nal of Medicine, JAMA (Journal of the 
American Medical Association) e BMJ 
(British Medical Journal), que já di-
zem que a quarentena foi fundamen-
tal para o controle de recursos hospi-
talares e a saúde da população nos 
países que adotaram tais medidas. 
As pessoas devem ficar em casa, sim. 
Não devem sair e se expor na rua, a 
não ser quando necessário, e sempre 
com proteção. É preciso se proteger e 
proteger o outro. Existe um valor éti-
co e humano interessante quando 
fazemos essa discussão, que é a alte-
ridade. A alteridade quer dizer o se-
guinte: pensando no outro, eu penso 
em mim mesmo. Eu só existo porque 
eu existo em contato com o outro. 
Esse princípio ético da alteridade é 
que faz com que, neste momento, 
entendamos que só vamos sobrevi-
ver se cuidarmos do outro.

Aptare – Ainda não existe vacina 
contra o SARS-CoV-2. O mundo 
todo está mobilizado nessa busca, 
mas como acomodar o movimento 
antivacina nessa discussão? Porque 
muita gente vai recusar a vacina, 
como muitos pais se recusam a 
vacinar seus filhos.

Acho que entramos mais uma vez na 
questão “individual versus coletivo”. 
A responsabilidade coletiva se mos-
tra na solidariedade humana de você 
imaginar que ok, seu filho não vai to-
mar vacina e você vai isolá-lo desse 
movimento necessário e coletivo. 
Mas e quando ele for um executivo e 
tiver que viajar para outro país, ele 
vai se deparar com questões coleti-
vas sociais, não? O país para onde ele 
vai permitirá a entrada sem a vacina-
ção? Acredito que os pais também 
deveriam pensar sobre o que o filho 
vai querer para o futuro. 
Do ponto de vista individual, já está 
provado que a vacinação não leva a 
aumento de doenças autoimunes, 
como se divulga nos grupos antiva-
cina e como os adeptos desse movi-
mento justificam sua decisão. Mas aí 
entramos na seara das crenças, por-
tanto não há como argumentar. Faço 
um paralelo com a transfusão san-
guínea para pacientes que são teste-
munhas de Jeová: é uma crença, e 
temos que respeitar as crenças. Mas, 
se o respeito à crença de não vacinar 
prejudica o outro, a sociedade teria 
que fazer prevalecer a força do cole-
tivo e tornar compulsória a vacina-
ção. Crianças não vacinadas fizeram 
ressurgir o sarampo – uma doença 
grave e fatal reapareceu por falta de 
vacinação! E uma coisa é não vaci-
nar por ignorância, falta de recursos 
ou dificuldade de acesso. Outra coi-
sa é não vacinar por recusa indivi-
dual devido à falta de comunicação 
e entendimento. Isso é uma discus-
são enorme, mas, na minha opinião, 
em algumas situações deveria exis-

tir uma medida compulsória que 
dissesse: “Olha, agora você está pre-
judicando o outro. Agora você está 
prejudicando a saúde coletiva”.

Aptare – A expressão “escolha de 
Sofia” também foi bastante 
utilizada durante a pandemia. 
Médicos na Espanha e na Itália, 
com índices altíssimos de morte e 
sistemas de saúde no limite, 
tiveram que escolher quem seria 
tratado, e geralmente os idosos 
ficavam em desvantagem, em 
virtude da idade ou das menores 
chances de recuperação. Como 
analisar essa situação do ponto de 
vista bioético?
Ontem foi publicado um estudo no 
BMJ sobre a “escolha de Sofia” nesses 
casos, sobre critérios que estão sen-
do desenvolvidos de maneira urgen-
te para acomodar essa angústia com 
que vamos nos deparar aqui no Bra-
sil. Os franceses, italianos e espa-
nhóis tiveram que escolher critérios 
arbitrários naquela ocasião, sem ne-
nhuma reflexão. E é aqui que entra a 
bioética como grupo que faz uma re-
flexão, e nesse caso urgente. 
Sobre critérios, já vivemos isso em 
outras ocasiões na medicina, como 
nos transplantes: há cerca de 15 
anos, os critérios para escolher quem 
receberia um órgão eram baseados 
em fila. Como são poucos órgãos, re-
cebia quem fosse inscrito pelo siste-
ma de saúde antes na fila, indepen-
dentemente de idade ou comorbida-
des. Mas evoluímos muito nas esco-
lhas de critérios nessa situação, 
porque hoje isso acontece com base 
em critérios biológicos e prognósti-
cos — recebe o órgão quem realmen-
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te vai se beneficiar dele, com uma 
sobrevida melhor. Pode ser mais ve-
lho, mais novo, diabético ou não, 
mas a ideia é identificar o indivíduo 
que vai de fato se beneficiar daquele 
órgão. Isso tem muito a ver com um 
conceito principialista da bioética 
que é a equidade, que é diferente da 
igualdade. A equidade é dar aquilo 
de que o indivíduo necessita, que 
nesse contexto significa dar ao pa-
ciente aquilo de que ele necessita, 
desde que haja os recursos. Então 
hoje, por exemplo, os critérios para 
transplantes são objetivos e basea-
dos em prognósticos: níveis de albu-
mina, quanto tempo de doença, qual 
a doença, comorbidades etc. Isso 
acontece porque temos um recurso 
escasso e temos que escolher entre 
muitos.
Essa é a grande dificuldade que esta-
mos vivendo no mundo e vamos vi-
ver aqui no Brasil. Portanto, os crité-
rios adotados pela Itália foram mui-
to parecidos com os critérios antigos 
dos transplantes, que eram discrimi-
natórios, baseados na possibilidade 
de a pessoa chegar mais cedo na fila. 
Havia muitas questões éticas envol-
vidas nisso, porque quem chegava 
primeiro geralmente era quem tinha 
mais dinheiro. E também tinha gen-
te que furava a fila. Esses critérios 

não eram baseados em merecimen-
to, necessidade ou prognóstico, mas 
em quem conseguisse chegar antes. 
Nesse raciocínio, hoje teremos uma 
reflexão maior sobre o que foi feito 
na Itália, onde eles tiveram uma ar-
bitrariedade de escolher um critério 
etário, e escolheram “Se tiver mais 
que 80 anos e chegar em condições 
de insuficiência respiratória grave, 
nós não vamos intubar”, por exem-
plo. Do ponto de vista ético e bioéti-
co não há argumentos para justificar 
essa decisão, mas não podemos jul-
gá-la diante da tragédia que eles vi-
veram em tão pouco tempo. O que 
podemos fazer é refletir. Para nós, 
dentro da bioética, e falando como 
geriatra, a idade nunca deve ser uti-
lizada como critério de exclusão de 
um recurso. Eu vivi essa época, onde 
o critério para entrar na UTI em hos-
pital público era ter menos de 80 
anos. Isso evoluiu para o entendi-
mento de que isso é um etarismo, 
uma discriminação. 
Enfim, o que foi publicado no BMJ 
foram os critérios mais elaborados 
até o momento. Dentro da pande-
mia, órgãos franceses de saúde e de 
cuidados paliativos conceberam pa-
râmetros de alocação de recursos 
porque eles têm, na região ao redor 
de Paris, cerca de 2 mil leitos de UTI 

para uma demanda de possivelmen-
te 40 mil casos. Assim, eles estabele-
ceram um guia de critérios para au-
xiliar os médicos nessa decisão que 
inclui desejo dos pacientes, o que eu 
achei bastante interessante, pois 
considera a escolha do indivíduo; 
condição de base do paciente, como 
idade, escore de fragilidade, estado 
nutricional, estado cognitivo, então 
estamos falando de condições que 
levam a prognóstico; e gravidade do 
vírus, se o paciente está em falência 
respiratória ou também de outros 
órgãos, portanto, também relaciona-
do a prognóstico.
Além disso, foram considerados 
anos de vida a ser ganhos, ou seja, 
quantos anos de vida potenciais o 
paciente vai sobreviver depois que 
fizer uso da ventilação mecânica. 
Isso também se aplica, logicamente, 
às comorbidades e à gravidade do 
paciente. E, por fim, a disponibilida-
de de ventiladores, pois estamos fa-
lando de critérios enquanto ainda 
existem ventiladores. É possível que 
não os tenhamos ou que haja um 
para cada 20 pacientes.
Do ponto de vista técnico, tem havi-
do muitas discussões sobre recursos 
para tirar esses pacientes mais cedo 
do ventilador. Outras possibilidades 
incluem usar um ventilador para 
dois pacientes, ainda não sabemos 
como exatamente; ou fazer uso da 
traqueostomia precoce, na expecta-
tiva de que ela favoreça a ventilação 
própria do paciente, ajudando-o a 
sair logo do ventilador mecânico. Já 
vejo mobilizações, inclusive no Bra-
sil, para a fabricação de novos venti-
ladores, mas principalmente para a 

 A SAÚDE COLETIVA É PRIORITÁRIA 
EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA, 
PORTANTO NESTE MOMENTO É PRECISO 
LIMITAR A LIBERDADE INDIVIDUAL. 
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elaboração de ventiladores baratos e 
de fácil construção. Ou seja, os crité-
rios devem ser reavaliados em cada 
país, em cada local. 
No momento, o que posso dizer é 
que o Brasil, pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (CONASS) 
já lançou um fluxograma de cuida-
dos paliativos, em que foram defi-
nidos critérios específicos para ido-
sos. Que idoso terá mais benefício 
de uma ventilação mecânica secun-
dária a uma pneumonia secundária 
por Covid-19? Portanto são também 
critérios de fragilidade, critérios de 
estado funcional etc. É preciso es-
tabelecer critérios bioéticos e éticos 
aceitáveis. E eles não são defini dos 
por status econômico, idade, cor  
ou raça. Eles têm que ser estabeleci-
dos por prognósticos de doença  
(veja a nota 1).

Aptare – Você acha que o Brasil está 
em uma posição de vantagem em 
relação aos países da Europa? Será 
que a experiência deles nos ajudará 
a lidar com a nossa própria crise? 
Eu quero crer que sim, tenho uma es-
perança muito grande. Estou traba-
lhando atualmente na enfermaria de 
Covid-19 do Hospital das Clínicas e 
o hospital já está lotando. Quero crer 
que teremos mais substrato, porque 
a China e a Europa passaram por 
isso antes de nós. Nós já temos arti-
gos muito bons que abordam mane-
jo clínico, quando pedir uma tomo-
grafia, como avaliar em que dia o pa-
ciente piora de uma hora para outra. 
Esse foi um conhecimento ganho 
pelos outros países e já é um ganho 
para o Brasil. Com isso pudemos es-

tabelecer critérios técnicos, clínicos, 
de acompanhamento do paciente. 
Temos critérios no HC, por exemplo, 
que determinam a antibioticoterapia 
precoce, porque esses pacientes 
complicam para pneumonia bacte-
riana; estamos discutindo a cloro-
quina, que não é um consenso ainda, 
mas é possível que se torne um con-
senso amanhã (veja a nota 2). Então 
as coisas estão evoluindo rapida-
mente porque outros países já testa-
ram. Acho que os médicos do Brasil 
terão uma possibilidade de cuidar 
melhor do paciente com Covid-19 
porque não fomos pegos de surpre-
sa. Porém, do ponto de vista ético vai 
ser a mesma angústia, e eu diria até 
eventualmente pior, porque não te-
mos tanta agilidade para comprar 
respiradores como os EUA estão fa-
zendo, por exemplo, obrigando a Ge-
neral Motors a fabricar respiradores 
em caráter de urgência. A “escolha 
de Sofia” para nós realmente vai ser 
dolorosa. Por outro lado, eu espero 
que até lá já tenhamos critérios bra-
sileiros de realmente otimizar esses 
poucos aparelhos e leitos de UTI 
para quem realmente precise (veja a 
nota 1). E, na medida em que cuida-
mos melhor nas enfermarias, a gente 
também economiza espaços de lei-
tos de UTI. Quem sabe com esse co-
nhecimento adquirido de outros paí-
ses a gente consiga fazer essa força -
tarefa para evitar tantas “escolhas de 
Sofia”? Mas eu acho que a escolha vai 
chegar e minha angústia pessoal 
maior é essa. Eu lido com pacientes 
graves, mas a ideia de ter que decidir 
qual paciente levar para UTI me dá 
até dor no peito. Imagino que todos 

os profissionais de saúde vão, de cer-
ta forma, sofrer com isso. 
Por outro lado, os hospitais hoje con-
tam com uma rede de apoio e acolhi-
mento para seus colaboradores. No 
HC temos a equipe de humanização, 
e a primeira pessoa que me recebeu 
na enfermaria de Covid, por exem-
plo, foi a doutora Izabel Rios, chefe 
dessa equipe. Temos toda uma rede 
de suporte e também temos uns aos 
outros. Somos seis médicos na en-
fermaria, além de todos os outros 
que estão nos apoiando do lado de 
fora, todos mobilizados para o mes-
mo fim: não deixar o barco afundar. 
O profissional de saúde não pode se 
sentir sozinho, porque quando isso 
acontece ele entra em burnout. As-
sim, enquanto nos sentirmos parte 
de um grupo que está unido em um 
mesmo propósito, conseguiremos 
sobreviver a essas questões éticas.

Aptare – Alguma outra questão 
bioética que você gostaria de 
destacar dentro da pandemia?
Acho que falamos das principais, 
mas creio que várias outras ainda 
vão surgir. Na sua área, por exemplo, 
a veracidade das notícias, dos casos 
notificados ou não, a transparência 
dessas informações por parte das 
equipes de saúde, por parte dos go-
vernantes. Eu destacaria também a 
notificação compulsória, que é sem-
pre uma questão bioética, na medi-
da em que envolve quebra de confi-
dencialidade, de sigilo. Também 
vejo muitas situações difíceis, como 
a impossibilidade de fazer um veló-
rio ou mesmo de visitar um ente 
querido no hospital. Isso é ético ou 
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Nota 1: Da evolução dessa reflexão no Brasil nasceram as recomendações propostas pela Associação de Me-
dicina Intensiva Brasileira (Amib), Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede), Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) de aloca-
ção de recursos em esgotamento durante a pandemia por Covid-19, documento publicado posteriormente 
em 01/05/2020, e que contemplaram de maneira justa a escolha de critérios para a escolha de pacientes du-
rante a pandemia no Brasil. Disponível em https://www.amib.org.br/noticia/nid/recomendacoes-da-amib-
-abramede-sbgg-e-ancp-de-alocacao-de-recursos-em-esgotamento-durante-a-pandemia-por-covid-19/. 
[Acesso em 13/07/2020].

Nota 2: Os estudos científicos disponíveis até o momento não indicam o uso da cloroquina por não serem 
comprovados reais benefícios para o paciente, e por trazerem risco adicional à vida por complicações cardio-
lógicas. Até hoje não existe terapêutica específica para a infecção por Covid-19, e o consenso da Associação 
de Medicina Intensiva Brasileira, da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneu-
mologia e Tisiologia manifesta: não há indicação para uso de rotina de hidroxicloroquina, cloroquina, azitro-
micina, lopinavir/ritonavir, corticosteroides ou tocilizumabe no tratamento da Covid-19. A heparina deve ser 
utilizada em doses profiláticas no paciente hospitalizado, mas não deve ser realizada anticoagulação na au-
sência de indicação clínica específica. Antibacterianos e oseltamivir devem ser considerados somente nos 
pacientes em suspeita de coinfecção bacteriana ou por influenza, respectivamente. (Falavigna M et al. Gui-
delines for the pharmacological treatment of COVID-19. Rev. bras. ter. intensiva vol.32 no.2 São Paulo abr./
jun. 2020  Epub 13-Jul-2020, Disponível em https://doi.org/10.5935/0103-507x.20200039). [Acesso em 
13/07/2020].

não? Eu vivi uma situação num hos-
pital de transição em que um senhor 
falou: “Mas eu prefiro morrer com a 
minha esposa. Eu não quero ficar 
longe dela”. Então até onde vamos 
permitir isso? São questões com as 
quais é muito difícil lidar. Vi ontem 
no Estadão uma foto tirada no Equa-
dor: um caixão na porta e um meni-
no de máscara, observando. Será 
que é o neto? Como ele está passan-
do por isso? Como as crianças vão 
vivenciar essas perdas? São refle-
xões que teremos que acompanhar.
A quebra de sigilo e de confidencia-
lidade é uma questão importante 
dentro da bioética, mas necessária 
no contexto em que vivemos. Creio 

que as declarações de óbito também 
vão gerar questões, nesse caso no 
âmbito da ética médica, pois notifi-
car um óbito por Covid-19 sem ter 
antes notificado a doença é uma ati-
tude errada do ponto de vista de éti-
ca médica. São responsabilidades 
sobre as quais os próprios médicos 
estão um pouco perdidos. Vejo mui-
tas questões interessantes surgindo.
Gostaria de salientar que a bioética 
nasceu da ética global, da necessida-
de de reflexões sobre o planeta. Vi-
vemos uma era em que vamos discu-
tir ética global, portanto as relações 
dos seres humanos, dos seres huma-
nos com a natureza, com os animais, 
as aglomerações que acontecem nas 

cidades. Que objetivos de vida e eco-
nômicos virão dessa pandemia de 
Covid-19? Para onde queremos levar 
a nossa humanidade, o nosso plane-
ta? São questões da ética que envol-
vem a bioética. Queremos cuidar de 
seres humanos e promover aprendi-
zado para um mundo melhor. Isso  
também deve ser incluído nas nos-
sas decisões bioéticas nos cuidados 
ao paciente com Covid-19.  A

Para assistir à en-
trevista, acesse o 
QR Code ao lado.

Atualização da entrevista em 13/07/2020
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Tão logo o isolamento social se fez obrigatório em 
São Paulo, a Aptare, núcleo da Dínamo Editora dedi
cado à longevidade, se mobilizou para organizar 

um material de orientação para o público idoso. Que esta
belecimentos continuariam abertos, quais estariam fecha
dos? O que fazer durante a quarentena, que ainda era uma 
incógnita para todos? Como verificar se as informações 
que chegavam pelas redes sociais eram confiáveis?

O Coronavírus: Guia Prático 60+ ficou pronto em tempo 
recorde, trazendo informações de caráter prático para a po
pulação idosa. Com um total de 16 páginas, o material foi 
disponibilizado no site da Dínamo Editora e compartilhado 
nas redes sociais e em diversos grupos de WhatsApp forma
dos por idosos, com boa repercussão. Para Maria do Carmo 
Cunha, 68 anos, especialista em marketing digital, o guia foi 
uma “iniciativa de responsabilidade coletiva, com muitas 
informações úteis”. Por isso, ela compartilhou o material em 
alguns dos grupos sobre envelhecimento que administra no 
Facebook, alguns com mais de 200 mil seguidores.

“Optamos por lançar o guia porque acreditamos no va
lor e no impacto da informação correta. Diante de uma si
tua ção tão incerta, ter à mão um guia que traga uma lista do 

que abre ou fecha ou o que muda nos benefícios faz uma 
diferença imensa”, disse Lilian Liang, diretora de redação 
da revista Aptare e idealizadora da cobertura.

Quarentena estendida
O guia, no entanto, foi apenas o ponto de partida para algo 
maior: a única cobertura da pandemia dedicada inteira
mente ao público 60+ no Brasil.

“À medida que os números da Covid19 subiam, au
mentavam também as dúvidas dos idosos em relação à cri
se. E não eram apenas perguntas referentes a assuntos prá
ticos, como o funcionamento de teleconsultas, por exemplo, 
mas também questionamentos mais profundos, como a 
ética por trás do critério etário usado pelos médicos na Itá
lia para decidir quem receberia os recursos disponíveis nos 
hospitais”, explicou Lilian.

Nascia assim o Boletim Aptare Coronavírus, um infor
mativo disponível em vídeo e podcast, cujo objetivo era 
responder às questões mais frequentes dos idosos durante 
a quarentena, fornecendo informações úteis e, principal
mente, de aplicação prática. O primeiro boletim, sobre bio
ética nos tempos da pandemia, foi ao ar no dia 3 de abril, 

DIFERENÇA

Com guias e vídeos sobre a pandemia, a revista Aptare 
se destaca como o único veículo no Brasil a fazer uma 
cobertura sistemática voltada para o público 60+

Por Alice Maya

UMA MÃOZINHA 
na quarentena
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com uma entrevista com a geriatra Naira Hojaij, médica 
assistente do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O 
primeiro boletim da série trazia um tom cauteloso mas oti
mista, já que o Brasil enfrentaria a Covid19 com a experi
ência e o conhecimento produzidos pelos países que passa
ram antes por ela.

Os boletins procuravam refletir o momento por que pas
savam os idosos na quarentena. Assim, as primeiras edições 
abordaram questões diretamente ligadas à saúde, como me
lhora da imunidade e importância da vitamina D, já que 
todos estavam dentro de casa. Conforme o período de dis
tanciamento social se estendia, começavam a surgir pergun
tas de caráter prático, tais como a renovação de prescrição 
de medicamentos de uso contínuo ou testes de farmácia 
para detecção do coronavírus. Mais uma extensão de qua
rentena e as pautas passaram a discutir estratégias para 
manter a men te ativa e se manter conectado com amigos e 
familiares. Uma pauta bastante comentada foi o aumento 
do consumo de álcool nesse período, já que a happy hour 
está a apenas um clique de distância. “É preocupante cons
tatar as consequências do confinamento e os riscos que cor
remos na ânsia de nos conectarmos e nos relacionarmos. 
Ótimas dicas!”, elogiou a advogada Silvia Triboni, de 62 
anos, que acompanhou de Portugal os boletins da Aptare.

Em respeito às regras de isolamento, os informativos fo
ram gravados por uma equipe de jornalistas à distância via 
plataforma Zoom. Todos os boletins – foram 20 ao todo, 
num período de três meses – contaram com a participação 
de especialistas, e todo o trabalho de reportagem foi condu
zido por telefone ou pelo aplicativo WhatsApp.

“Os boletins tinham o objetivo de ajudar o público 60+, 
um dos principais grupos de risco, a aguentar firme a qua
rentena, dando recursos para que ele se mantivesse em casa 
de forma saudável”, enfatizou Lilian.

 
Esperança em dias melhores
A pandemia impediu que datas importantes do calendário 
fossem comemoradas em família. Para ajudar na situação 
atípica, o Boletim Aptare Coronavírus lançou edições espe
ciais de Páscoa e Dia das Mães, com dicas para que as oca
siões fossem comemoradas sem a necessidade de quebrar a 
quarentena. “No Dia das Mães demos ideias de presentes 

criativos que dispensavam a ida ao shopping. Insistimos 
muito no ‘Fica em casa’”, contou Lilian.

Os informativos também procuraram trazer notícias de 
empatia e solidariedade, de iniciativas que surgiram em de
corrência da pandemia. Entre elas destacamse a cartilha 
“Direitos em tempos de Covid19: o que há de novo?”, orga
nizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); 
ações para auxiliar populações mais vulneráveis, como mo
radores de rua; atendimento psicológico gratuito por telefo
ne para idosos; e um guia para ajudar no novo luto. 

Em um formato mais ágil e de menor duração, a cober
tura trouxe também o Expresso Aptare – Direto ao Assun
to, que contou também com a participação de idosos, com 
sugestões culturais para enfrentar a quarentena. O episó
dio de maior destaque foi a entrevista com Alexandre Sil
va, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, sobre 
racismo, envelhecimento e Covid19, motivada pelas dis
cussões que ganharam o mundo depois do assassinato de 
George Floyd, nos Estados Unidos. As definições de racis
mo e a forma como o preconceito coloca em desvantagem 
a população negra também no contexto da pandemia fo
ram o principal tema da conversa, com exemplos práticos 
de como isso acontece.

 O último informativo foi ao ar em 22 de junho, exata
mente três meses depois do início da quarentena em São 
Paulo. Na edição de encerramento, as jornalistas comparti
lharam a experiência de cobrir a pandemia para o público 
60+, ressaltando de que maneira o convívio com os pró
prios pais ajudou a definir as pautas mais relevantes.

A principal lição da cobertura da Covid19, tanto para 
as jornalistas envolvidas na reportagem quanto para os ido
sos que acompanharam os boletins, foi a necessidade da 
resiliência e da adaptação. “Nós precisamos aceitar que a 
vida é assim, que as crises vêm de repente e que, diante 
delas, nós temos que nos adaptar”, recomendou a geriatra 
Luciana Poyatos, que deu dicas de como manter a qualida
de de vida na pandemia.  A 

Para assistir a todas as edições do  
Boletim Aptare, acesse o QR Code  
ao lado.
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COVID INSPIRA

GUIA DE RITUAIS

 A pandemia de Covid-19 mudou tam-
bém a forma como se pratica o luto. Com o isolamento so-
cial, muitas pessoas foram impedidas de se despedir de 
seus entes queridos por risco de contágio da doença – e, 
portanto, de elaborar o luto de maneira apropriada.

Por isso, o movimento inFINITO lançou um guia de ri-
tuais fúnebres para ajudar a navegar nessa nova realidade. 
Ele fala sobre a importância da celebração, mostrando no-
vas possibilidades de realização da cerimônia e oferecendo 
um passo a passo que mostra como organizá-la. Segundo 
Tom Almeida, idealizador do movimento, os rituais de des-
pedida são muito simbólicos e importantes e a falta deles 
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FALA QUE EU TE ESCUTO

Com o início da pande-
mia, o Instituto Entre-
laços, no Rio de Janei-
ro, disponibilizou uma 
linha telefônica gratuita 

para oferecer apoio e suporte emocional para 
pessoas – muitas delas idosas – que se sentis-
sem impactadas emocionalmente por questões 
relacionadas à Covid-19, como confinamento, 
risco, medo, suspeita ou diagnóstico confirmado 
da infecção em si mesmo ou em pessoas próxi-
mas. A linha fica aberta em esquema de plantão 
e o suporte emocional é oferecido por profissio-
nais capacitados em situações de crise e luto.

A partir da iniciativa do Instituto Entrelaços, 
diversos centros especializados no Brasil se uni-
ram e criaram a Rede de Apoio Solidário, que 
conta com 150 profissionais de diversos locais 
do Brasil e disponibiliza oito linhas para con-
tato. Cada região tem um coordenador à frente 
da equipe local. A ação é supervisionada pelo 
psiquiatra Henrique Ribeiro e pela psicóloga 
Maria Helena Pereira Franco, ambos referências 
em luto, perdas e terminalidade. 

Acesse o QR Code ao lado e 
con fira a entrevista com a psi-
cóloga Erika Pallotino, idea-
lizadora da iniciativa, no Pod-
cast Aptare.

CORA EM CASA

A pandemia inspirou a Cora 
a dar um passo além nos seus 

serviços de cuidado do idoso. Cientes de que muitas 
famílias precisariam de auxílio para cuidar de seus ido-
sos durante esse período, a Cora desenvolveu o serviço 
“Cora em Casa”, que proporciona atendimento diferen-
ciado para o público idoso em casa, por meio de uma 
equipe de profissionais de saúde, que prioriza o bem- 
estar e a socialização.

“Refletimos sobre o lançamento da Cora em Casa 
nesse momento sensível relacionado à pandemia, e 
compreendemos que é uma forma de também contri-
buirmos com a segurança desse grupo de pessoas que 
estão na faixa de risco da doença”, disse Eduardo Grec-
co, CEO da BSL Saúde. 

Através do novo programa, os idosos são atendidos 
por um time de cuidadores e enfermeiros treinados. 
Dependendo das necessidades, as famílias podem con-
tratar também fisioterapeutas, clínicos, psicoterapeu-
tas, entre outros profissionais. No início do trabalho, a 
equipe constrói um plano de vida individualizado, con-
templando desde cuidados diários, como higienização, 
banho, gestão de medicamentos e supervisão alimentar, 
até preferências pessoais, como atividades e hábitos. 
Um dos destaques é a socialização, pois os cuidadores 
são capacitados para estimular os idosos, com entreteni-
mento planejado e atividades por meio da tecnologia no 
tablet disponibilizado pela Cora.
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QUARENTENA SOLIDÁRIA

Se há alguém que re-
almente levou a qua-
rentena a sério foi a 
equipe do Hospital 
Premier, na zona sul 
de São Paulo. Espe-

cializada em cuidados paliativos, a instituição en-
trou em isolamento total no dia 25 de março e per-
manecia de portas fechadas até meados de julho. 
Os 90 funcionários passaram a morar no hospital, 
para evitar a possibilidade de contaminação dos 
46 pacientes internados, em sua maioria idosos e 
com diversas comorbidades.

Assim, o hospital teve que adaptar suas depen-
dências para os novos moradores, criando espaços 
para acomodar suas necessidades. Foram criadas 
alternativas de lazer para a equipe, que ficaram 
todo esse tempo longe de sua família. Para driblar 
a saudade, funcionários, pacientes e familiares 
faziam uso do “vidro das lamentações”, um longo 
muro envidraçado que permitia que as pessoas se 
vissem e conversassem, sem no entanto ter qual-
quer tipo de contato físico.

A quarentena solidária do Hospital Premier foi 
destaque em veículos como O Estado de S. Paulo e 
The New York Times.

Fonte: O Estado de S. Paulo

MUITO MAIS QUE UM PACIENTE

A equipe do Hospital do Servidor Público Es-
tadual de São Paulo tem se empenhado em não 
deixar que os pacientes que seguem para a UTI 
em função da Covid-19 se transformem apenas 
em números. Para isso, além de terem acesso 
a nome, idade e comorbidades do paciente no 
prontuário, os profissionais também podem co-
nhecer parte de sua biografia.

Isso porque, durante o período de internação, 
a equipe de cuidado – médicos, psicólogos, tera-
peutas ocupacionais e assistentes sociais – con-
versa com a família para saber detalhes da vida 
daquele indivíduo e o que ele fazia antes da hos-
pitalização. O objetivo com isso era estabelecer 
um vínculo de acolhimento e afeto entre equipe, 
paciente e seus familiares. Tem dado certo. Tan-
to pacientes quanto familiares relatam os impac-
tos positivos dessa iniciativa.

Segundo Maria Goretti Maciel, diretora téc-
nica do serviço de cuidados paliativos do hos-
pital, a ideia de fazer essa ponte entre familiares 
e equipe de cuidado era auxiliar os médicos da 
UTI, que já estavam sobrecarregados com o alto 
número de casos, e evitar que os familiares saís-
sem de casa para buscar informações. O resulta-
do foi ainda além do esperado, e a ideia agora é 
transformar as muitas histórias da UTI num livro.

nesse momento pode impactar profundamente a vida das 
pessoas que seguem vivendo. 

“Essas cerimônias representam um momento de ma-
terialização da morte aos olhos de quem fica, e o compa-
recimento de amigos e da família reforça o sentimento de 
pertencimento social”, conta ele. “A proposta do guia não é 
substituir os rituais presenciais, mas criar algo novo e que 

seja tão significativo quanto, de forma a ajudar as pessoas 
a apaziguar essa dor.” 

Confira a participação de Tom Almei-
da no Boletim Aptare Coronavírus aces-
sando o QR Code ao lado. Saiba mais: 
rituais.infinito.etc.br/#oguia.

Fonte: Agora

Aptare 
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JULHO

 Brain Experience
24 e 25 de julho •  
on-line
brainexperience.com.br/index.php

 Alzheimer’s Association  
International Conference
27 a 31 de julho •  
on-line
aaic2020.vfairs.com/en/

AGOSTO

 ABN Lab Especial —  
Academia Brasileira de Neurologia
29 e 30 de agosto •  
on-line
abnlab.com.br/index.php

SETEMBRO

 II Congresso do Serviço  
de Geriatria do HCFMUSP
24 a 26 de setembro • 
on-line
www.congressogero.com.br

OUTUBRO

 XVI International Congress 
European Geriatric Medicine  
Society
7 a 9 de outubro • 
on-line
www.eugms.org/2020.html

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

2020

NOVEMBRO

 VIII Congresso Internacional  
de Cuidados Paliativos
4 a 7 de novembro • 
on-line
www.congressopaliativo.com.br/

 GSA 2020 Annual Scientific 
Meeting
4 a 8 de novembro •
Filadélfia, Pensilvânia, EUA
www.geron.org

 XVI Congresso  
Paulista de Urologia
11 a 14 de novembro •
on-line
www.congressopaulistadeuro2020.
com.br/

 75o Congresso  
Brasileiro de Cardiologia
20 a 23 de novembro •
Brasília, DF
www.sbc2020.com.br/

 Congress on Brain,  
Behavior and Emotions
29 de novembro a 2 de dezembro •
Gramado, RS
braincongress.com.br/2020/
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	p41 gero
	p42-43 diferença
	p44-45 covid inspira
	p46 calendario
	p47 resid toniolo
	p48 apsen attiv



