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editoriaL

Acabo de voltar de um
jantar delicioso com
uma amiga querida e
profissional que ad-

miro muitíssimo: Tereza Rangel,
que foi minha editora nos tempos
de repórter na Agência Folha, da
Folha de S.Paulo. Faz exatamente
20 anos que nos conhecemos, no
prédio da Rua Barão de Limeira,
no centro de São Paulo.

Muita coisa mudou nessas
duas décadas, inclusive nossas
conversas. Se antes falávamos
sobre bastidores do jornalismo,
planos de viagens e ideias malu-
cas para revolucionar a comuni-
cação, hoje nossos papos incluem
muitos tópicos que discutimos
aqui na revista Aptare. Com pais
idosos, Tereza vem há alguns
anos lidando com as ques tões do
envelhecimento: o limite entre o
cuidado e o res peito à autonomia,
a atenção aos problemas de saúde
de ambos, a discussão das von-
tades para o final de vida, entre
tantas outras. Prestes a completar
50 anos, ela mesma vem sendo
obrigada a refletir sobre o futuro:
Como quer envelhecer? Sem fi -
lhos, quem se encarregará de seus
cuidados? Quer viver tanto?

Tereza não se esquiva das
perguntas difíceis e navega com
graça e coragem pelos novos
caminhos que se apresentam.
Procura se informar, busca ajuda,
mantém os canais de comuni-
cação abertos e, acima de tudo,
encara os desafios com bom
humor. O envelhecimento é difí-
cil e chega para todos. Como pas-
saremos por ele é que são elas.

Minha editora – Tereza será
para sempre minha editora! – é
um ponto fora da curva. As con-

versas sobre envelhecimento e
final de vida ainda são difíceis, e
muita gente, incluindo profissio -
nais de saúde, segue preferindo
evitá-las, mesmo em tempos em
que o tema perde seu status de
tabu. Por isso, vejo como essencial
a criação de espaços seguros para
a discussão dessas questões, em
ambientes esclarecidos, sem jul-
gamentos ou preconceitos.

A iniciativa “Ensaios sobre o
EnvelheSER”, desenvolvida pelo
Centro de Referência da Zona
Norte (CRI Norte), com apoio do
Hospital Santa Catarina, da re-
vista Aptare e da SBGG-SP, vem
ao encontro dessa necessidade.
Uma vez por mês, dois especia -
listas participam de uma roda de
conversa sobre temas do enve -
lhecimento que fogem do binô -
mio saúde-doença. O evento é
gratuito e reúne em média 150
pessoas, entre público leigo e
pro fissionais de saúde. Já foram
debatidos assuntos como inter -
geracionalidade, mídia e pers -
pectivas para 2050, com convida-
dos que incluem o professor ti -
tular de geriatria da Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo Wilson Jacob Filho e a
professora de gerontologia da
PUC-SP Beltrina Corte. O obje-
tivo é oferecer a oportunidade de
compartilhar experiências, obter
respostas e desmistificar o enve -
lhecimento. O retorno tem sido
extremamente positivo.

Outra ação que se encaixa
nesse perfil é o recém-realizado
Fórum de Serviços de Cuidados
Paliativos, uma iniciativa do Hos-
pital Premier/Grupo Mais. Profis-
sionais de saúde de todo o Brasil
se reuniram numa manhã de

sábado para ouvir o médico e es-
pecialista em bioética José Eduar -
do de Siqueira falar sobre o esta -
do atual da medicina e da saúde,
a importância da relação médico-
paciente, o significado real de
cui dado e a necessidade das con-
versas sobre o final de vida. A 
apresentação foi seguida de uma
discussão com especialistas co -
mo Maria Goretti Maciel, presi-
dente da Academia Nacional de
Cuidados Paliativos, e Maria Júlia
Kóvacs, coordenadora do Labo-
ratório de Estudos sobre a Morte,
do Instituto de Psicologia da USP.
O encontro gratuito, que a princí-
pio seria um evento para 30 pes-
soas, teve 140 participantes –
sinal claro da necessidade e do
interesse do público.

Essas são apenas algumas
ações, claro. Há muitas outras ini-
ciativas Brasil afora que promo -
vem o diálogo e o debate sobre o
envelhecimento e seus desdobra-
mentos, educando população e
profissionais de saúde. Mas pre-
cisamos de mais, muito mais, para
gerarmos as mudanças culturais e
sociais necessárias para acolher 
o envelhecimento sem medo, 
sem dúvidas e com dignidade. A
Aptare se propõe a ser um desses
espaços. Sejam bem-vindos.

Boa leitura!

Lilian Liang

Editora

3

Espaços abertos
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coLóquio

AHolanda tem feito
manchetes quan -
do se trata de ini-
ciativas inovado-

ras para o envelhecimento. Há
não muito tempo circulou a
notícia de uma instituição de
longa permanência que dei -
xava que estudan tes univer -
sitá rios mora ssem lá de graça
em tro ca de algumas horas 
de trabalho voluntário com os
residentes. A situação era de
ganha-ganha: enquanto os
alu  nos economizavam no alu -
guel, os idosos aprendiam a
mexer na internet.

Outra iniciativa que tam-
bém teve destaque foi a vila
de Hogewey, nos arre do res de
Amsterdã. O lugar, ape lidado
de Vila da Demência, tem
praça, correio, teatro e jardins.
Mas, por causa da con dição de
seus residentes, lá também ex-
istem câmeras, cui dadores à
paisana e apenas uma porta
de entrada e saída da comu-
nidade. A ideia é que os
idosos consigam manter a in-
dependência e a autonomia,
levando uma vida normal,

mes mo que num ambiente
controlado. Alguns relatórios
mos tram que residentes des -
sas vilas usam menos medica -
ções, comem melhor, vivem
mais e parecem mais felizes
do que aqueles que moram
em ILPIs padrão.

As inovações holandesas
na área do envelhecimento já
viraram até documentário. Ali -
ce Cares, ainda não lançado no
Brasil, acompanha a fase piloto
de um projeto da Free Univer-
sity, em Amsterdã, que testa
um robô cuidador emocional-
mente inteligente, em forma
de boneca, para cuidar de ido -
sos. O robô, batizado de Alice,
faz mais do que simplesmente
lembrar o indivíduo da hora da
medicação, por exemplo. Ele
também faz compa nhia e
afasta a solidão, tão co mum
entre os idosos, resolven do
dois problemas de uma só vez.

Não se trata de coincidên-
cia – a Holanda leva a sério o
envelhecimento de sua popu-
lação. O país tem hoje 17 mi -
lhões de habitantes, dos quais
2,5 milhões têm mais de 65

anos. Desses, 80% vivem de
maneira independente. Esse
número incrivelmente alto é
resultado de políticas bem ar-
ticuladas, que começam com a
inclusão das Ciências da Vida
e da Saúde como uma das no -
ve áreas prioritárias para o go -
verno. Dentro dessa área, o en-
velhecimento saudável é um
dos destaques, com foco pe-
sado em prevenção.

Além de ter um dos me -
lho res sistemas de saúde da
Europa, a Holanda investe sis -
te maticamente em pesqui sa 
e de senvolvimento. Um dos
prin cipais polos de pesquisa
sobre o envelhecimento no
país é o The Healthy Ageing
Campus, no University Me -
dical Center Gro  ningen, na
cidade de Gro ningen, a quase
200 quilô me tros da capital.
Trata-se de um ecossistema
co laborativo de pes quisadores
e empreen de dores, trabalhan -
do com governos em projetos
de inovação em tecnologias e
apa relhos médicos, novas mo -
lé culas e materiais e medica-
mentos. 

De olho em cooperações
internacionais, o Consulado
Geral do Reino dos Países
Baixos em São Paulo vem de-
senvolvendo parcerias com
empresas e universidades bra -
sileiras em projetos de saúde,
muitos deles com foco no en-
velhecimento. Uma das prin-
cipais ações nesse sentido foi
uma iniciativa com a Fede -
ração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) na
avaliação do ambiente para
empreendimentos em saúde
no Brasil e a identificação de
possíveis colaborações. O re-
latório desse mapeamento foi
apresentado a um comitê for-
mado pelas principais lide -
ranças em saúde no país.

À frente dessa iniciativa
estão Nico Schiettekatte, con-
selheiro para ciência, tecnolo-
gia e inovação do Consulado, e
Michiel Kortstee, consultor na
área de inovação e mudanças
em gerenciamento em siste -
mas de saúde. Eles falaram
com exclusividade à Aptare
sobre saúde, envelhecimento e
parcerias com o Brasil.

Polo de inovação
Por Lilian Liang

Nico Schiettekatte
Conselheiro para Inovação, Tecnologia e Ciência; 

diretor executivo da Holland Innovation Network,

Consulado Geral do Reino dos Países Baixos

Michiel Kortstee
Doutorando no Programa de Doutorado 

em Administração de Empresas da FGV EAESP;

consultor na área de inovação e mudanças 

em gerenciamento em sistemas de saúde
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Aptare – como é envelhecer
na Holanda hoje? 

Nico Schiettekatte – A Holan -
da tem 17 mi lhões de habi-
tantes, dos quais 2,5 milhões
têm mais de 65 anos. Desses,
80% moram de forma inde-
pendente. Dez por cento vi -
vem em casas com assistên-
cia – e há vários tipos de ca -
sas, com diversos tipos de as-
sistência, segundo demandas
específicas de cada ido so –,
5,5% vivem em alojamentos
e 2,5% em casas de repouso.
No geral, temos alguns con-
ceitos centrais no cuidado
dos idosos na Holanda. Te -
mos um foco individual com
o conhecimento da história
pessoal. O foco é nas deman-
das do idoso. A casa de
Hogewey [cidade onde fica a
Vila da Demência] é um
exem plo disso, mas temos
muitos outros tipos de casas
para idosos e diversos tipos
de assistência. 
O cuidado, o tratamento e o
suporte para os idosos estão
divididos em quatro áreas: o
bem-estar físico, o bem-estar
mental – a questão de vulne -
rabilidade, da importância da
saúde mental, se encaixa aqui
–, as atividades sociais, im-
portantíssimas para a parti -
cipação na vida cotidiana, e o
alojamento, o habitat adap-
tado às demandas do cliente.
Quando cheguei ao Brasil,
em agosto de 2014, achei
mui to interessante a impor -
tância que se dá à socie dade
inclusiva aqui. Na Ho landa

nós falamos muito da so-
ciedade participativa. Qual-
quer que seja a idade do indi-
víduo, é muito importante
que cada um participe de
maneira ativa na sociedade
holandesa. 
É necessário haver um equi-
líbrio entre esses quatro
pon tos, e o cuidado do idoso
tem de estimular uma vida
ativa. Se você visitar a Ho -
landa, vai ver que pessoas
de qualquer idade andam
de bicicleta, que é uma ma -
neira de enve lhecer de for -
ma saudável. Esses concei -
tos foram copiados em vá -
rios países do mundo.

Aptare – como a saúde se 
encaixa nesse contexto?

NS – Antes de avançarmos, é
importante saber que temos
algumas prioridades na Ho -
landa. A primeira priorida-
de é a prevenção. A segunda
prio  ridade é a prevenção. A
terceira prioridade também é
a prevenção. (risos)

Michiel Kortstee – Você sabe
quais são os determinantes
de saúde? Cin quenta por
cento do resultado da sua
saúde vêm de hábitos sau -
dáveis e de viver em um am-
biente saudável. Trinta por
cento têm a ver com fatores
genéticos. Vinte por cento
têm a ver com a qualidade
do sistema de saúde. Pen-
sando nessas porcentagens,
temos muito mais oportu-
nidades de influenciar a nos -

sa saúde fora dos muros de
um hospital. 

NS – Eu falei três vezes em
prevenção porque talvez você
já tenha ouvido falar disso: a
distinção entre a prevenção
primária, que é a questão de
evitar a doença; a prevenção
secundária, que inibe a pro-
gressão dessa “infância” da
doença; e a prevenção ter-
ciária, que mantém as capaci-
dades funcionais. É aí que
entra a questão de tecnologia
de informação, e-health e
vários aparelhos e aplicativos
nas melhorias em saúde e no
envelhecimento. Envelhecer
de maneira saudável e ativa é
e será o maior desafio do
século 21.

MK – Vale falar um pouco 
do que aconteceu depois da
Segunda Guerra Mundial,
quan do a Holanda deu início
a esse welfare state. Criamos
leis para proteger os idosos
que não podem mais traba -
lhar e criamos uma forma de
construir casas para idosos
num formato “tamanho úni -
co” – um modelo que se apli-
cava para todos.
Antigamente, as pessoas se
mudavam para essas casas
quando completavam 65
anos. Com o avanço da me -
dicina, hoje vivemos muito
mais tempo, com mais quali-
dade de vida. Assim, uma
pessoa de 65 anos ainda é
muito ativa, tem poder aqui -
sitivo e é interessante para

todos que continue partici-
pando da sociedade.
Hoje gastamos cerca de 10%
do PIB em saúde. Temos
dois sistemas de saúde den-
tro do sistema: um é a me -
dicina curativa (cure), focada
em curar pessoas; o outro é o
sistema de cuidado (care),
que cuida de idosos, pessoas
com deficiência física ou
mental etc. Esse orçamento é
dividido. Metade dele se
destina a cura e metade a
cuidados. Os maiores gastos
em saúde acontecem no iní-
cio da vida e nos últimos três
meses de vida.
Com isso em mente, estamos
tentando passar de um sis-
tema de medicina curativa
para um sistema de pre-
venção. Existe uma tendência
de “desospitalização” – tanto
no sentido de não mais tratar
no hospital, mas fazendo pre-
venção antes, seja com o mé -
dico geral ou fazendo ati vi -
dades, quanto no sentido de
deixar em casa todos aqueles
que conseguem viver em
casa. As casas de repouso se -
rão mais fechadas. Dessa for -
ma, eles podem ficar no
próprio ambiente, com as-
sistência home care e com
ajuda de novas tecnologias,
permitindo que continuem
participando na socie dade.
Nesses passos, temos uma
mudança de foco do trata-
mento de doenças para
saúde, qualidade de vida e 
vitalidade.
Pensando nos idosos, colo-
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camos seu funcionamento
numa posição central. Qual é
o apoio que alguém precisa
para “funcionar”? Com a
idade vêm muitas limitações,
mas a vida ainda vale muito.
Como dar suporte a essas
áreas para permitir que o
idoso participe do melhor
jeito possível na sociedade?
Um comentário sobre as
quatro áreas mencionadas
anteriormente: a lei holan-
desa diz que todos os idosos
que recebem apoio desse
sistema de care precisam ter
um plano pessoal, em que
combinam com seus cui -
dadores o que fazer nessas
quatro áreas da vida. Isso é
obrigatório para todos que
recebem ajuda desse siste -
ma, e existe uma agência do
Ministério de Saúde, Bem-
Estar e Esporte que fiscaliza
isso anualmente. 
Outro ponto importante: é o
idoso que escolhe seus cui -
dadores. Ele vai para a casa
de idosos, junto com a fa -
mília, selecionar a organiza-
ção de home care. 

NS – Esse protagonismo é
muito importante. A razão
pela qual a Holanda foi esco -
lhida pela quinta vez como o
país que tem o melhor sis-
tema de saúde é o fato de
colocarmos o indivíduo no
núcleo da atenção na área de
saúde. Isso vale tanto para
um bebê quanto para um
idoso ou um jovem. Esse é
um ponto focal na área de
saúde do país.

Aptare – oitenta por cento da
população idosa morando em
casa é um número bastante
significativo. como eles se
mantêm independentes por
tanto tempo?

NS – Há várias opções com o
apoio do governo local que
permitem que o idoso fique
em casa. Com o uso da tec-
nologia também há várias
possibilidades, uma conec-
tividade com hospitais e
com centros de cuidado.

MK – O médico geral desem-
penha um papel bem cen-
tral. Para entrar no sistema
de care, há uma espécie de
médico geral que avalia o su-
porte necessário para ga -
nhar o direito de apoio. Com
esse direito vem também o
orçamento. 
Existe um sistema chamado
DRG (Diagnosis Related
Groups), que gerencia os pe-
didos de suporte. Na avalia -
ção há um tipo de descrição
do perfil do cidadão, em
quais áreas ele precisa de su-
porte – área médica ou so-
cial, por exemplo – e qual o
grau de suporte. Isso resulta
em um orçamento que é um
tipo de pacote financeiro
com o qual o idoso pode
“fazer compras” relacionadas
diretamente às suas deman-
das. Então ele pode ir para a
organização de home care,
pode ir para a casa de idosos
se for uma situação mais
séria. Ele tem o suporte da
família, mas ele decide.   

Aptare – quais vocês consi -
deram os principais desafios
no envelhecimento?

NS – Com a nossa demo -
grafia, a sociedade holan-
desa está envelhecendo ra -
pidamente. Nos próximos
30 anos, o número de idosos
com mais de 65 anos vai do-
brar e o número de idosos
com mais de 85 anos vai tri -
plicar. Nesse período, pas-
saremos, em média, 16 anos
com deficiências. As maio -
res complicações no proces -
so de envelhecimento são a
heterogeneidade, a multi-
morbidade e a polifarmácia,
porque muitas vezes um
me dicamento anula o efeito
de outro. É necessário um
tratamento baseado em evi -
dências para idosos com
mais de 70 anos, pois mui -
tas das pesquisas são foca -
das em pessoas mais jovens,
em geral homens. Precisa -
mos diversificar.

Aptare – Essa é uma das 
principais críticas de 
profissionais que trabalham
com envelhecimento, porque
a maioria dos estudos clínicos
exclui participantes idosos. No
entanto, sem eles é impossível
chegar a soluções específicas
para esse público.

NS – Sim, precisamos de solu -
ções mais customizadas, atra -
vés da medicina de precisão,
para realmente focar no que
o indivíduo precisa. Na Ho -
landa, temos dado uma aten -
ção específica à pesquisa para
o envelhecimento, à educa -
ção em institutos de ensino e
aos estudantes de medicina
para melhorar os cuidados
aos idosos e na área do enve -
lhecimento saudável. 
De uma maneira bem geral, a

pesquisa básica, médica e
biomédica, está focada em
mecanismos que conduzem
o envelhecimento e a hetero-
geneidade entre os idosos; es-
tímulo ao envelhecimento
sau dável, influenciando o
com portamento saudável;
me lhora da classificação dos
idosos para permitir a medi-
cina estratificada; e melhora
no atendimento dos idosos,
em cuidados primários, se-
cundários e terciários. 
No dia 15 de abril houve o
lançamento da Sociedade
Ho landesa de Pesquisa para
o Envelhecimento. É uma ini-
ciativa que acaba de ser lan -
çada, tivemos até participan -
tes brasileiros do Hospital Al-
bert Einstein. É muito ba-
cana, porque combina pes -
quisas tanto da área pura -
men te mé dica quanto da so-
ciologia, psicologia e nutri -
ção, além do impacto da
ques tão da saúde mental. É
uma iniciativa apoiada por
universidades e centros de
pes quisa. Estão envolvidas,
por exemplo, a Universidade
de Wagenigen, que é uma
refe rência mundial em ali-
mentação e agricultura; a
Uni versidade de Leiden, que
tem uma expertise muito
forte na questão de mecanis-
mos de envelhecimento; Ro-
terdã, focada em epidemiolo-
gia e ge noma; Amsterdã, com
aspectos mais sociais; e a
Uni versidade de Groningen,
também focada em mecanis-
mos de envelhecimento e
células-tron co. Hoje, inclusi -
ve, foi inaugurado em Gro -
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ningen um instituto para pes -
quisa nessa área, o European
Research Institute for the Bio -
logy of Aging Science Hall,
que é muito interessante. 

Aptare – Vocês conhecem o
conceito de cidade Amiga do
idoso? Ele existe na Holanda?

MK – De forma geral, os con-
ceitos da Cidade Amiga do
Idoso, de ele ter acesso a
tudo, fazem parte da so-
ciedade holandesa – partici-
pação, inclusão social, mobi -
lidade, desenho urbano. A so-
ciedade holandesa preza
mui to a questão da integrali-
dade, abordagens integradas.
Em tudo que se faz existem
cooperações de parcerias pú -
blicas e privadas, com cola -
borações de pesquisas, tanto
fundamental quanto aplica -
da, empresas e até políticos
dos principais setores. Além
disso, a questão do envelhe -
cimento tem muito a ver com
o aumento dos custos na so-
ciedade, portanto o desafio é
como podemos diminuí-los.
Essas despesas em saúde
con correm com outros des -
vios também na Holanda, en-
quanto tentamos melhorar a
qualidade de vida.

NS – Em 2011 o go verno ho -
landês determinou nove se-
tores de maior importância
para a sociedade e a econo-
mia, entre eles agricultura,
água, energia, saúde e tam-
bém a indústria criativa. No
início de abril, vários re -
pre sentantes do setor cria-
tivo, tanto da área de ensino
e pesquisa quanto de em -

preen dedorismo, tiveram
uma reunião com a ministra
de Saúde, Bem-Estar e Es-
porte justamente para firmar
uma parceria entre o setor
criativo e a saúde, seja na
área do desenho, na área da
arquitetura, na criação de
aplicativos etc. Tudo isso
para melhorar a qualidade de
vida, diminuir custos e en-
contrar novos conceitos e
novas soluções. 

Rens Koele – Só para comple-
mentar sua pergunta sobre as
cidades: existem certas ci -da -
des ou regiões com foco 
mai or em envelhecimento.
Eu posso citar dois exemplos
de regiões que têm projetos
específicos voltados para ido -
sos. A primeira é a região de
Groningen, que é o Healthy
Aging Network Northern Ne -
therlands, um consórcio feito
por universidades, tanto de
ciências básicas quanto apli-
cadas, e o bacana é que tam-
bém envolve o governo local,
os municípios e as empresas.
Então você tem as pes quisas,
mas também a implemen-
tação. É uma região de teste. 
Uma iniciativa parecida é a
Leiden Academy, que tam-
bém é o município focando
nos idosos da região, com ins -
titutos de pesquisa – no caso,
é a universidade, mas há cer-
tas cidades que têm progra-
mas adicionais. O programa
que você mencionou no iní-
cio da entrevista, o Humani-
tas, que oferece des conto na
moradia de estudantes em
casas de repouso em troca de

trabalho voluntário com os
idosos, é um exem plo de pro-
jeto na área social.

NS – Acho que vale falar mais
em profundidade de Gronin-
gen, que fica no norte-nordes -
te da Holanda e é considera -
da o coração do envelheci-
mento saudável no país. É
um cluster econômico, um
campus em que existe a con-
vivência entre empresas –
tanto multinacionais quanto
startups – e universidades,
um centro médico univer-
sitário. São vários atores pú -
blicos e privados, dedicados
a ensino, pesquisa e empre -
endedorismo. Existe uma in-
teração bacana em diversas
atividades para que esses ato -
res se encontrem da maneira
mais natural.

MK – Lá também existe uma
espécie de hotel que abriga
pesquisa dores e empreen -
dedores do mundo inteiro
para ficar nesse ecossistema
do envelhecimento. É uma
ideia de organizar encon-
tros es pon tâneos para trocar
ideias, pois a inovação sem-
pre nasce da intersecção de
várias disciplinas e paí ses.

Aptare – Aqui no Brasil
começam a aparecer diversos
institutos de pesquisa sobre 
o envelhecimento. o último
deles, o instituto da Longevi-
dade, da seguradora Mongeral
Aegon, foi inaugurado em
meados de abril.

MK – A nossa demografia está
cerca de 10 a 15 anos à frente
da brasileira, mas aqui o en-

velhecimento vai acontecer
três vezes mais rápido. O que
é interessante para os pes -
quisadores da Holanda no
Brasil é o fato de aqui haver
uma das populações mais ge-
neticamente diversificadas
do mundo. Portanto, saber li -
dar com o envelhecimento
aqui talvez seja um bom indi-
cador de como lidar com ele
no resto do mundo. 

NS – Em termos de pesquisa
é importante mencionar o
estudo Life Lines, que é um
dos mais valiosos estudos
de coorte multidimensio -
nais e longitudinais sobre
envelhecimento saudável do
mundo. Ele engloba três ge -
rações, tem cerca de 170 mil
participantes e coleta dados
ambientais, epigenéticos, ti -
po lógicos e sociais.

MK – É um pouco como o es-
tudo SABE, aqui do Brasil. 
[O projeto SABE (Saúde,
bem-estar e envelhecimento)
foi coordenado pela Organi-
zação Pan-Americana de
Saúde com o objetivo de cole-
tar informa ções sobre as con -
dições de vida dos idosos (60
anos e mais) residentes em
áreas urbanas de metrópoles
de sete países da América
Latina e Caribe – entre elas,
o Município de São Paulo – e
avaliar diferenciais de coorte,
gênero e socioeco nômicos com
relação ao estado de saúde,
acesso e utilização de cuida-
dos de saúde].

Aptare – Já existem parcerias
entre o Brasil e a Holanda 
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em projetos sobre o 
envelhecimento? 

NS – Na área de saúde em
geral já temos várias ligações.
Na área de ensino, por exem-
plo, 30% dos estudantes bra -
sileiros que estudam na Ho -
landa são da área ligada à
saúde, portanto, já existe
uma relação por meio dos es-
tudantes. Na área de pes -
quisa, sobretudo com o es-
tado de São Paulo, através 
da Fapesp, com bolsas, te-
mos várias li gações também.
Além disso, temos empresas
estabelecidas aqui na área da
saúde, como a Phillips.
Falando especificamente do
envelhecimento, temos cien-
tistas trabalhando em conjun -
to, mas a cooperação bila teral
começou de maneira mais ex-
plícita e estratégica em 2013,
com uma visita à Holanda do
diretor de pes quisa e desen-
volvimento do Hospital Is-
raelita Albert Eins tein, com o
objetivo de co nhecer diversas
cidades ho lan desas e desco-
brir o que o país faz na área
de ensino, pesquisa e em -
preen dedoris mo. Foi muito
proveitoso. A partir daí come -
çamos a desenvolver várias
outras atividades nesses três
campos. Par ticipamos e trou -
xemos da Holanda vários
pro fessores, pesquisadores e
empreendedores na área de
envelhecimento saudável, so-
bretudo no estado de São
Paulo, e organizamos diver-
sos eventos com o Hospital
Einstein e também com ou -
tros parcei ros sobre a medi -
cina de ama nhã.

Aptare – Vocês têm parcerias
com universidades brasileiras?

NS – Sim, tivemos o prazer de
acompanhar o reitor da Uni-
versidade de Leiden e assi-
namos um acordo geral com
a Universidade de São Paulo. 
Temos várias outras ações. O
workshop na Fiesp do dia 31
de março foi outro passo para
o caminho que estamos cons -
truindo entre o estado de São
Paulo e a Holanda, com um
dos focos em envelhecimen -
to. Temos vários parcei ros,
tanto públicos quanto priva-
dos no estado de São Paulo,
na área de ensino, pesquisa e
empreendedo ris mo, e quere-
mos entender como eles se
ligam entre si e como se pode
fazer a ligação deles com cen-
tros como Groningen e Lei-
den, com outras cidades e
ecossistemas na área de en-
velhecimento saudável. Que -
remos criar par cerias de lon -
go prazo mais estruturadas
do que as atuais, que são
mais bilaterais entre pesqui -
sadores. Quando eu cheguei
aqui, em agosto de 2014,
elegemos algumas prio rida -
des para trabalhar de maneira
mais estratégica e de longo
prazo, apesar de acompanhar
visitas individuais. A saúde
foi uma dessas áreas, porque
é um desafio para todos nós.
Nenhum país no mundo po -
de solucionar os problemas e
desafios do sé culo 21 sozi -
nho. É realmente uma ri -
queza desenvolver par ce rias
em São Paulo tanto no ensino
quanto na pesquisa e no em-
preendedorismo para procu-

rar novas soluções. 
O primeiro passo foi uma
visita da Força-Tarefa na Saú -
de da Holanda, em junho do
ano passado, e o envelhe ci -
mento saudável fez parte da
programação. A Força-Tarefa
representa institutos de pes -
quisa, hospitais, empresas e o
governo holandês. Foi o co -
me ço de um caminho, por is -
so também pedimos a Mi -
chiel e a Eduardo Giacomazzi
[coordenador adjunto do Co -
mi tê de Bioindústrias – Bio
Brasil, da Fiesp] que entrevis-
tassem os líderes na área da
saúde aqui em São Paulo so -
bre suas preocupações, so -
nhos, perspectivas, deman-
das, necessidades e também
sobre o interesse de desenvol -
ver parcerias com a Ho landa,
na área do enve lhe cimento
saudável. Apresentamos os
resultados das entrevistas no
workshop e que re mos organi-
zar uma visita para a Holanda
com todos esses líderes na
área de saúde, agendada para
o mês de junho.

Aptare – A ideia é levá-los para
conhecer o sistema de saúde,
os centros de pesquisa e os
polos de inovação?

NS – Sim, para que conheçam
especialmente a vontade da
Holanda de compartilhar o
funcionamento do sistema
no nível macro. Como ele
fun ciona em ecossistemas
mais temáticos, por exemplo,
na área de envelhecimento
saudável? Como funciona es -
se conjunto, parceiros pú bli -
cos e privados em um lugar
específico, em um campus

on de se unem tanto o go -
verno quanto os institutos de
pesquisa e as empresas, e até
como isso se liga à União Eu-
ropeia? A Holanda sempre
teve um sucesso enorme nos
programas de pesquisa, fi-
nanciada pela União Euro -
peia na área da saúde. Gos ta -
ríamos de ver se es sas par ce -
rias entre o Brasil e a Ho landa
poderiam também fa zer essa
ligação com a Europa.

Aptare – Você disse que a
Holanda está 15 anos à nossa
frente, mas no Brasil estamos
envelhecendo muito mais
rápido. o que levou a Holanda
a encarar o envelhecimento
como prioridade? 

MK – Isso tem muito a ver
com a época pós-guerra, de
reconstruir o país e criar um
sistema que cuida de todos. O
setor mudou, e essa abor-
dagem one size fits all não
funciona mais. Vivemos mui -
to mais tempo, também da
perspectiva comercial. Esse
grupo de idosos é um grupo
de consumidores bem impor-
tante. Vale a pena para todos
incluir o grupo da terceira
idade na socie dade.

NS – É um processo de
ganha-ganha, que visa facili-
tar uma vida com dignidade
para os idosos. Você percebe
que essa questão participa-
tiva fica quase no DNA da
população holandesa. Isso é
muito importante, porque
melhora a qualidade de vida
do idoso, mas também da so-
ciedade como um todo, e
diminui a questão de orça-
mento da saúde.
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fYi  ::  novos estudos e pesquisas

Você quer ViVer até os 100 anos?

Pouco se sabe sobre as opiniões dos mais

idosos sobre o envelhecimento. O objetivo do

estudo publicado online em abril no periódico

Age and Ageing procura investigar o desejo de grandes idosos e suas

razões para querer viver até os 100 anos.

Os questionários enviados pelo correio foram analisados quan-

titativa e qualitativamente, com base numa população de Helsinque,

na Finlândia – uma amostra aleatória (taxa de resposta de 64%; 

N = 1.405) de idosos residentes na comunidade, com idade entre 

75 e 96 anos. O questionário estruturado e que poderia ser preen -

chido pelo próprio idoso trazia perguntas abertas sobre os motivos

por que desejavam/por que não desejavam viver até 100 anos.

Os pesquisadores observaram que um terço (32,9%) dos idosos

que residiam em casa queria viver até os 100. Aqueles que o dese-

javam eram mais velhos, geralmente do sexo masculino e auto-

avaliaram sua saúde melhor do que aqueles que não queriam viver

até os 100. Muitas vezes, o desejo de vida longa era condicional:

“Sim, se eu me mantiver saudável”. Entre as razões para esse de-

sejo estava a curiosidade para saber o que ia acontecer. Muitos ex-

pressaram seu amor à vida, disseram que ainda tinham brilho nos

olhos ou papéis importantes na vida. Aqueles que não queriam

viver uma vida extremamente longa deram vários argumentos:

que iriam se tornar deficientes, que a vida não teria sentido, que

eles estavam relutantes em se tornar um fardo para os outros ou

temiam perda de autonomia ou sofrimento por causa da dor ou da

solidão. Algumas pessoas também compartilharam a opinião de

que não se deve intervir no destino ou sentiam que já tinham con-

seguido o que queriam na vida.

O estudo concluiu que um terço dos participantes mais longevos

queria viver até os 100 anos. Identificar o que os motivou a desejar

uma vida longa pode ser um recurso em seus planos de cuidado.

o efeito de manutenção e melhoria 
dos cuidados com os netos na saúde 
mental de idosos – eVidências de 
um estudo longitudinal em taiwan

O propósito desse estudo, publicado em abril

no periódico Archives of Gerontology and Ge -

riatrics, foi determinar o impacto que a tarefa

de cuidar de netos tem sobre a saúde mental dos idosos por auto-

comparação e desenho do estudo longitudinal.

Foram analisadas informações de 2.930 avós do Estudo da

Saúde e Estado de Vida de Pessoas com Meia-Idade e Idosos em

Taiwan. A saúde mental dos idosos foi avaliada pela Escala de De-

pressão de Estudos Epidemiológicos em 2003 e 2007. Os partici-

pantes foram divididos em quatro grupos com base na mudança

de seu comportamento ao cuidar dos netos de 2003 a 2007. O teste

do qui-quadrado foi utilizado para comparar mudanças nas ca -

racterísticas individuais dos idosos e escores totais de CESD (Cen-

ter for Epidemiological Studies Depression) entre e dentro dos gru-

pos. O teste ANOVA foi utilizado para comparar as médias dos sin-

tomas depressivos dos idosos entre grupos, enquanto o teste 

t-pareado foi utilizado para comparar as mudanças nos sintomas

de depressão dos idosos de 2003 a 2007. A regressão logística foi

realizada para determinar as associações entre a mudança de 

comportamento dos idosos no cuidado com os netos e as mu-

danças nos sintomas depressivos.

Os resultados do estudo mostraram que idosos que cuidam 

dos netos continuamente ou começaram a cuidar dos netos se sen-

tiam significativamente mais felizes e aproveitavam mais a vida

do que antes e mais do que idosos que não cuidavam dos netos.

Análises de regressão logística usadas para explorar o impacto do

cuidado com os netos revelaram que idosos que não estavam 

envolvidos nos cuidados dos netos tinham a pior saúde mental 

de todos. Os idosos que pararam de cuidar dos netos tinham um

risco significativamente aumentado de desenvolver sintomas de-

pressivos (OR = 1,40)  se comparados com os idosos que nunca

haviam cuidado dos netos.

Por autocomparação, esse estudo ilustra como cuidar de ne -

tos mantém a saúde mental dos idosos, especialmente contra

solidão e depressão.

educação como protetor contra 
a demência, mas o que exatamente 
queremos dizer com educação?

Embora haja um grande número de estudos

apontando que a educação superior tem efeito

protetor contra a demência, outros trabalhos

não observaram efeito tão significativo. Nesse sentido, o objetivo do

estudo publicado online no periódico Age and Ageing em abril foi 

investigar e comparar várias abordagens de operacionalização da 

educação e como elas impactam o risco de demência dentro de 

uma amostra.

Os dados foram obtidos a partir do Estudo Longitudinal do En-

velhecimento Leipzig (LEILA75 +). Indivíduos com 75 anos ou mais

foram submetidos a seis avaliações cognitivas em um intervalo de

1,5 ano e um follow-up final 15 anos depois da avaliação inicial. A

educação foi operacionalizada segundo diferentes abordagens uti-

lizadas em estudos anteriores e foi analisado o impacto sobre a in-
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cidência de demência por meio de modelos de regressão multiva -

riada de Cox.

Os resultados mostraram que o papel protetor significativo da

educação contra a demência depende fortemente da operaciona -

lização da educação. Enquanto o número puro de anos de edu-

cação mostrou efeitos protetores estatisticamente significativos

no risco de demência, outras abordagens de classificação categóri-

cas mais complexas não observaram a mesma relação. Além disso,

completar mais de dez anos de educação ou de um nível superior

parece ser um limite importante para reduzir significativamente o

risco de demência.

Os achados sugerem um efeito protetor de mais anos de edu-

cação sobre o risco de demência mais baixo, com um limiar crítico

particular de completar mais de dez anos de educação. Além disso,

os resultados destacaram que, ao examinar os riscos e fatores pro-

tetores de demência, é necessária uma análise cuidadosa das

definições subjacentes e abordagens de operacionalização.

a aValiação 5 estrelas de ilpis: 
como ela se compara à Visão de 
cuidado de residentes e familiares?

Em 2008, os Centros de Serviços Medicare e

Medicaid (CMS), nos EUA, implementaram

um sistema de classificação de cinco estrelas

de ILPIs no país. Essas classificações de estrelas foram amplamente

divulgadas pelo CMS e pelos meios de comunicação nacionais e es-

taduais. Embora os componentes do sistema de classificação con-

siderem várias dimensões da qualidade, a satisfação dos residentes

do lar de idosos e suas famílias não é levada em conta.

O estudo publicado em abril na revista The Gerontologist compara

o sistema de classificação CMS para ILPIs com dados de satisfação de

ILPIs relatados por residentes e suas famílias no estado de Ohio.

Os resultados indicaram que esse sistema de classificação não re-

flete adequadamente a satisfação do consumidor, e os pesquisadores

recomendam que o sistema de estrelas seja refinado para incluir um

componente do consumidor.

discutindo questões de fim de Vida em
ilpis: um estudo nacional na frança

A discussão de questões de fim de vida com

residentes de ILPIs e seus familiares é ne -

cessária para garantir o cuidado centrado no

paciente perto do fim da vida. O estudo publicado online no periódico

Age and Ageing em março teve como objetivo estimar a frequência

com que médicos em ILPIs discutem questões de fim de vida com 

os moradores e seus familiares, bem como investigar como a dis-

cussão desses tópicos foi associada com os resultados de cuidados

no último mês de vida.

Foi feito um estudo de coorte post-mortem numa amostra na-

cional, representativa de 78 ILPIs na França. Os residentes que mor-

reram de causas não súbitas entre 1 de outubro de 2013 e 31 de maio

de 2014 nessas ILPIs foram incluídos (n = 674).

Os resultados mostraram que as questões de fim de vida foram

discutidas com, no máximo, 21,7% dos residentes que morreram du-

rante o período de estudo. Em um terço das situações (32,8%), não

houve nenhuma discussão sobre temas de final de vida, nem com os

residentes nem com os familiares. Os idosos com demência grave ti -

nham menos probabilidade de ter discutido mais do que três dos seis

tópicos investigados, em comparação com os residentes sem demên-

cia (OR = 0,17, IC 95% = 0,08-0,22). No último mês de vida, a discussão

de três questões de fim de vida com os residentes ou seus familiares

foi significativamente associada com chances reduzidas de morrer em

um hospital (OR ajustado = 0,51, IC 95% = 0,33-0,79) e com uma maior

probabilidade de retirada de tratamentos potencialmente fúteis que

prolongam a vida (OR ajustado = 2,37; IC95% = 1,72-3,29).

Os pesquisadores concluíram que durante os últimos meses de

vida as discussões sobre terminalidade ocorreram com apenas uma

minoria dos residentes de ILPIs, embora essas discussões possam

melhorar os resultados dos cuidados de fim de vida.

as associações entre distúrbios orais e 
a qualidade de Vida dos idosos no brasil

Esse estudo, publicado no periódico Geria -

trics and Gerontology International em abril,

se propôs a avaliar o efeito de desordens orais

sobre a qualidade de vida das pessoas idosas.

Um estudo transversal de idosos (com idade ≥ 60 anos) que resi-

dem em uma pequena cidade brasileira foi realizado. Acadêmicos e

dentistas treinados recolheram os dados. As análises realizadas

foram descritivas, univariadas e múltiplas por meio de regressão

logística, utilizando o software PASW Statistics 18.0.

Um total de 351 idosos foi incluído no estudo. A maioria deles não

expressou impactos como resultado de distúrbios orais. O domínio

físico da qualidade de vida foi mais comprometido em idosos que 

tinham incapacidades físicas relacionadas à saúde bucal (OR 3,62; 

IC 95% 1,34-9,73).

A pesquisa conclui que, em geral, entre os idosos avaliados, tanto

a pontuação geral quanto as pontuações indivi duais para os quatro

domínios da qualidade de vida foram influen ciados por um dos sete

domínios dos impactos das disfunções orais.
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qUeM faz :: Profissionais que fazem a diferença no envelhecimento

Venho de uma família de imigrantes. Meus avós nasceram na província de Okinawa, no
Japão, que tem a população mais longeva do mundo. Desde pequeno aprendi a ter

grande respeito e admiração pelos mais ve lhos, principalmente os idosos. Na cultura oriental
os idosos devem ser respeitados, pois são os portadores da sabedoria e das tradições.

Meu pai é médico e sempre foi um exemplo para mim – optei pela mesma profissão
pois sua dedicação em  ajudar e acolher as pessoas foi muito inspiradora . 

Na graduação, minha única certeza era a de que não seguiria a carreira de cirurgião,
pois sempre preferi as especialidades clínicas. Nesse período também participei de diver-
sas atividades administrativas, como a diretoria da atlética e do centro acadêmico. No mo-
mento de decidir qual especialidade seguir, fiquei em dúvida entre administração hospi-
talar e geriatria.

Felizmente, no internato tive contato com meus primeiros men tores: os geriatras Maysa
Sea bra Cendoroglo, João Toniolo Ne to, Clineu de Mello Almada e Roberto Dischinger Mi-
randa. Gra ças a eles, optei pela área do envelhecimento.

Atuar no cuidado ao idoso é extremamente gratificante, principalmente porque a po -
pulação idosa é carente de atendimento especializado e necessita de uma atenção especial.
A falta de geriatras faz com que gestos simples de atenção sejam encarados como um grande
diferencial, e os idosos sentem-se muito bem acolhidos. Isso é muito recompensador.

Atualmente sou diretor executivo de um ambulatório de aten ção secundária do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) especializado no cuidado ao idoso. Consigo mesclar a atuação
nas áreas de que mais gosto, gestão em saúde e geriatria. Acredito que, conciliando essas
duas áreas, poderei ajudar no desenvolvimento e na proposição de políticas públicas para
a melhoria da atenção à população idosa.

Quando avalio minhas escolhas passadas, enxergo que minha carreira foi erguida sobre
os alicerces construídos e pelos valores de minha família. 

Trabalhei a vida toda com crianças, mas em 1994 decidi mudar de

área e parti para o outro extremo: fui trabalhar com idosos. Junto

com uma amiga iniciei um ciclo de palestras e oficinas gratuito voltado

para a terceira idade na Associação Paulista de Medicina. O curso tinha

apoio da APM e da SBGG-SP e rodou o Brasil inteiro.

Depois de sete anos à frente desse programa, fui trabalhar na 

Coordenadoria dos Idosos da prefeitura de São Paulo. Enquanto traba -

lhava lá, meu pai, na época com 82 anos, teve um AVC e seu lado direi -

to ficou paralisado. Ele ficou completamente incapaz, numa fragilidade

de dar dó. A família procurou atendê-lo da melhor forma possível, mas

cometemos muitos erros.

Foi então que resolvi convidar duas amigas – Claudia Vallone Silva,

amiga de infância e enfermeira do Hospital Israelita Albert Einstein, e

Márcia Chorro dos Santos, da Faculdade de Psicologia – para organi-

zarmos um curso prático, mas que também explicasse as doenças e as

emergências do lar, fornecendo o básico para pessoas que, como eu, se

deparassem com uma doença repentinamente.

Levamos um ano para pensar em todos os detalhes, desenvolvendo

um programa que realmente possibilitasse que as pessoas gravassem o

conteúdo. O curso nasceu e recebeu o nome de “Boas Práticas de

Atenção à Pessoa Idosa”. Parece que a fórmula está dando certo. Rea -

lizamos esse curso, com duração de oito horas, na Câmara Municipal de

São Paulo desde 2012 e já capacitamos 2,3 mil pessoas. Este ano, o curso

foi tema de uma matéria no telejornal SPTV, da Rede Globo. A reper-

cussão foi tão boa que tivemos de abrir mais duas turmas, o que mostra

o tamanho da carência de informações sobre esse assunto. Nosso desejo

agora é expandir o curso para fora de São Paulo. 

Maria elizabeth
bUeno VasConCellos
Formada em psicologia pelas Fa -
culdades Metropolitanas Unidas
(FMU), em pedagogia pela Pontifí-
cia Universidade Católica (PUC-
SP); título de especialista em geron-
tologia pela Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia, criadora
do grupo Apoio, Saúde e Bem-Estar

Carlos andré Uehara
Formado em medicina pela Escola
Paulista de Medicina da Universi-
dade Federal de São Paulo (EPM/
Unifesp); especialista em clínica
mé dica pela Sociedade Brasileira
de Clínica Médica e especialista
em ge ria tria pela Sociedade Brasi -
leira de Geriatria e Gerontologia;
médico assistente no Instituto Lon -
ge vitá e diretor executivo do CRI
Norte/OSS ACSC
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Você tinha ideia do que era a doença de
Alzheimer? Qual foi sua reação diante do
diagnóstico de sua avó?
Assim que o médico falou a palavra Alz hei -
mer, tudo o que me vinha à cabeça era am-
nésia. Eu ligava a doença única e exclusiva-
mente à falta de memória – aliás, boa parte
da população fazia isso quase dez anos atrás.
Depois eu fui pesquisar e descobri a real face
do Alzheimer: uma doença progressiva, in-
curável, com três estágios que exigiriam di -
ferentes esforços e trariam desafios distin-
tos... daí bateu o desespero! Tudo aquilo que
eu lia sobre a doença era assustador, nada me
permitia levantar a cabeça e dizer: ok, va mos
em frente. O diagnóstico, na minha opi nião,
é a parte mais difícil para o familiar.

Muitas vezes os primeiros sinais da doen -
ça de Alzheimer passam despercebidos.
Foi assim com vocês?
A gente confunde muito o Alzheimer com o
envelhecimento comum, afinal de contas,
que avós não esquecem algumas coisas e tro-
cam o nome dos netos? Porém, em algum
momento o esquecimento passa a impedir a
pessoa de viver sozinha sem supervisão, daí
deixa de ser velhice e vira Alzheimer. Com a
vovó Nilva não foi diferente. Nós identifi-

camos que ela não estava tomando seus re -
médios corretamente, e a partir disso surgiu
o diagnóstico da doença. Mas, olhando para
trás, identificamos que os sintomas já esta -
vam lá e confundimos algumas coisas com a
tal velhice normal.

De que maneira a parceria com o médico/
profissional de saúde pode ajudar no diag-
nóstico precoce e nos cuidados com o pa-
ciente de Alzheimer?
O Alzheimer é uma doença multidisciplinar,
portanto são diversos os profissionais que
podem auxiliar e promover a melhora do
bem-estar do idoso e do seu estilo de vida. O
diagnóstico precoce é importante para que
possamos investir em tratamentos e prolon-
gar a autonomia da pessoa, atrasando os sin-
tomas. Só quem pode nos oferecer essa opor-
tunidade é o médico. 

Mas o importante mesmo é que esse pro -
fissional da saúde tenha em mente que, por
trás de sintomas e nomes complexos, existe
uma família iniciando uma despedida de
quem ama, e uma pessoa iniciando uma des -
pedida de si mesmo. Vejo ainda muita insen-
sibilidade por parte de alguns profissionais.
Às vezes um abraço e um “vai dar certo” po -
dem fazer toda a diferença para quem inicia
uma nova batalha.

Cuidar de um idoso não é fácil; de um
idoso com Alzheimer, então, nem se fala.
Como você se cuidava? Que conselhos você
daria para alguém nessa situação?
Realmente, fácil não é, mas é possível. Na
contramão de tudo que eu havia lido sobre o
caminhar da doença e que não me incenti-
vava a ir em frente ao lado da vovó, criei uma
página que eu alimentava com meu próprio
conteúdo, isso me ajudou muito! Na fanpage
da vovó Nilva eu compartilhava nosso dia a
dia e recebia muito apoio. Mas, sinceramente,
meu maior incentivo foi minha própria avó.

Se eu tivesse feito diferente, nunca teria me
per doado. Ela era e continua sendo o amor
da minha vida.

A dica que eu poderia dar é: aceite a
doen ça, a partir disso as coisas ficam mais
“fáceis”. Quando paramos de lutar contra o
diagnóstico, nós passamos a fazer as pergun-
tas certas, e a nossa vida – e a do idoso – me -
lhora em diversos níveis.

Você caiu nessa história de envelhecimento
de paraquedas. Como foi o processo de uma
história pessoal de repente se transformar
no engajamento por uma causa?
É lindo! É lindo perceber que minha avó,
uma pessoa tão humilde, que não teve con -
dições de viajar, que tinha sede pelo conhe -
cimento, que criou uma família com muitas
dificuldades e muito amor, hoje desbrava
fron teiras que nunca imaginamos. Ela con-
tinua realizando todos os sonhos que tinha
e, além disso, realiza os meus junto.

É emocionante pensar que minha avó está
na cabeceira da cama de outras pessoas – atra -
vés do nosso livro – para dar uma palavra de
suporte capaz de mudar tudo! Sou muito grato
por essa oportunidade e seguirei com esse tra-
balho enquanto outros necessitarem.

Como foi para você quando sua avó partiu?
Qual sua lembrança mais querida dela?
Por incrível que pareça, foi mais tranquilo
do que eu imaginava, porque eu tinha cer -
teza de ter feito tudo aquilo que estava ao
meu alcance em vida. Isso torna essa despe-
dida final mais fácil, pois você tem boas
lembranças, mas também tem recordações
dos desafios vividos, e isso significa que
você fez parte.

As lembranças mais queridas que tenho
da vovó são aquele sorriso MARAVILHOSO
que eu vi por 21 anos e a frase que ouvi todos
os dias da minha vida: “Amorzinho da vovó”.
Que saudade!

fernando agUzzolli
Autor do livro Quem, Eu?, em que
conta sua história com a vovó
Nilva, paciente de Alzheimer

maio/junho/julho 2016  aptare 15

p14-15 quem faz_aptare  17/05/16  12:03  Page 15



16 aptare maio/junho/julho 2016

Os índices de mortalidade por doenças crônicas não
transmissíveis como cardiovasculares, respira tó -
rias, câncer e diabetes são alarmantes. Em 2011,
quando a Organização Mundial da Saúde (OMS)

divulgou o Primeiro Relatório Global sobre Doenças Não
Transmissíveis, durante o Fórum Global de Moscou, na Rússia,
os dados revelaram que essas patologias são as maiores respon-
sáveis por mortes em todo o mundo. Segundo esse levanta-
mento, cerca de 36 milhões de pessoas morreram em 2008 de-
vido a essas doenças e aproximadamente 80% dessas mortes
ocorreram em países de baixa ou média renda.

A somatória do percentual de mortes por essas doenças
crônicas não transmissíveis é superior ao número de óbitos por
malária, HIV e tuberculose, inclusive nos países pobres. De
acordo com a OMS, as doenças cardiovasculares levam 17 mi -
lhões de pessoas ao óbito anualmente, seguidas pelo câncer,
com quase 8 milhões de vidas perdidas; doenças respiratórias,
com 4,2 milhões; e diabetes, com 1,3 milhão de mortes.

São dados preocupantes. Segundo pesquisa da American
Diabetes Association (ADA), o percentual de diabetes em ame -
ricanos acima de 65 anos é o mais elevado, quase 26% dos
casos, ou cerca de 12 milhões de idosos. Dados como os da
OMS e da ADA revelam que as taxas de diabetes estão dis-
paradas em todo o mundo. 

Acácio Muralha Neto, presidente da Sociedade Brasileira de
Retina e Vítreo (SBRV), lembra que o diabetes é atualmente uma
epidemia mundial – estima-se que sejam 642 milhões de diabé -
ticos no mundo em 2040. Segundo Muralha, no Brasil o diabetes
acomete aproximadamente 8% da população, o que representa
8 milhões de brasileiros vivendo com a doença. “Atualmente
temos um maior crescimento dos casos de diabetes do tipo 2,
que está relacionado principalmente a hábitos de vida pouco
saudáveis, ao excesso de peso e ao sedentarismo”, ressalta.

O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinolo-

gia e Metabologia (SBEM) e professor da Faculdade de Medici -
na da Santa Casa de São Paulo, João Eduardo Salles, ressalta
que, embora não existam dados específicos sobre o número de
idosos com diabetes no Brasil, é fato que de 2003 para 2016
houve um aumento de 34% no número de pessoas com a doen -
ça e, certamente, o número de idosos com diabetes também
aumentou. Salles salienta ainda alguns dados impactantes da
International Diabetes Federation. “A cada 6 segundos uma
pessoa morre de diabetes no mundo. A cada 20 segundos uma
pessoa é amputada devido ao diabetes no mundo. Um em cada
7 nascimentos é afetado pelo diabetes gestacional. Além disso,
12% das despesas com saúde global são gastas com diabetes e
3/4 das pessoas com diabetes vivem em países de baixa e
média renda. São dados extremamente alarmantes, mostrando
o grande impacto dessa doença”, comenta.  

Um bom indicativo do espaço ocupado pelo diabetes na
saúde global aconteceu no dia 7 de abril, quando foi come -
morado o Dia Mundial da Saúde. Para marcar a data e o evento
de comemoração, a OMS escolheu o tema diabetes para dis-
cussão, aproveitando o momento para lançar o primeiro re-
latório sobre a condição. O relatório aborda o contexto atual
da doença, suas complicações, fatores de risco, impacto eco -
nômico, além de trazer recursos educacionais sobre diagnós-
tico, tratamento e cuidados. 

Diagnóstico e tratamento
O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publicou
em 2011 um levantamento sobre a incidência de diabetes por
faixa etária nos Estados Unidos. O maior percentual de diag-
nósticos de diabetes ocorre entre as faixas de 50-54 anos, 
55-59 e 60-64 anos. Hábitos pouco saudáveis ao longo da vida
podem interferir nesse diagnóstico mais tardio de diabetes. “A
obesidade e o sedentarismo são dois grandes fatores que con-
tribuem para o desenvolvimento do diabetes. Outro fator é o

capa 

DIABETES: 
doença silenciosa, impactos devastadores 

Por Luciana Rodrigues

O diabetes acomete especialmente a população idosa e suas complicações têm impactos
importantes na qualidade de vida. Saiba mais sobre essa condição que avança em silêncio 
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próprio envelhecimento da população, pois com o passar dos
anos nossa glicemia aumenta gradativamente e quem começa
a envelhecer com uma glicemia mais alta tende no futuro a
apre sentá-la ainda mais elevada”, explica Salles. 

Dieta rica em gordura, história familiar, alto consumo de
álcool, colesterol alto, pressão alta, raça ou origem étnica, es-
tresse, inflamação e alguns medicamentos também podem in-
fluenciar no desenvolvimento do diabetes tipo 2. 

De acordo com Salles, o diabetes é mais difícil de diagnos-
ticar no idoso, já que esses pacientes demoram mais do que o
adulto jovem para elevar a glicemia de jejum. “Recomendamos
o teste de glicemia plasmática em jejum para o idoso, porém
é preciso medir também a hemoglobina glicada para um diag -
nóstico mais adequado. Além disso, os médicos precisam ficar
atentos a alguns sinais que podem indicar a doença, tais como
excesso de urina e consumo excessivo de água. No caso do
idoso, a piora em casos de incontinência também pode ser um
sinal, bem como o emagrecimento sem causa aparente. É im-
portante ressaltar que aproximadamente 50% dos pacientes
com diabetes nem sabem que têm a doença, por se tratar de
uma patologia silenciosa”, explica. 

Além do teste de glicemia em jejum, no qual o diabetes é diag -
nosticado quando dois níveis de glicose no sangue em jejum
apontam 126 mg/dL ou mais, e do teste de hemoglobina A1c ou
hemoglobina glicada, há o teste de glicemia tradicional, em que
a glicose no sangue é medida em mg/dL, cujo nível normal é de
até 100 mg/dL, o teste oral de tolerância à glicose e o teste
aleatório de glicose plasmática (nível acima de 200 mg/dL geral-
mente indica diabetes – o médico pode realizar esse exame sim-

ples no consultório com apenas uma gota de sangue).
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes

(SBD), o diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou
na adolescência, mas pode ser diagnosticado também em
adultos. É sempre tratado com insulina, medicamentos,
planejamento alimentar e atividade física, para auxílio no
controle do nível de glicose no sangue. Já o tipo 2, que ocorre
em cerca de 90% das pessoas, manifesta-se mais frequente-
mente em adultos. Em alguns casos, pode ser controlado com
dieta e atividade física, em outros requer uso de insulina ou
outros medicamentos para controle da glicose. 

Para Marcelo Valente, geriatra e chefe do Departamento de
Diabetes no Idoso da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD),
o tratamento do diabetes no idoso, assim como no jovem, deve
incluir medidas farmacológicas e não farmacológicas (mu-
danças de hábitos). 

“Entre as modificações no estilo de vida que auxiliam o
controle do diabetes podemos citar exercício físico regular (30
minutos de caminhada por dia por pelo menos 5 dias na sema -
na), reeducação do hábito alimentar (evitar ingesta de car-
boidratos simples, como doces e refrigerantes) e redução de
peso, principalmente para aqueles que se encontram na cate-
goria de obesidade (IMC acima de 30 kg/m2)”, explica.

Valente também ressalta que o tratamento medicamentoso
ganhou várias inovações, principalmente na última década.
“Além das classes de medicamentos tradicionalmente utiliza-
dos, como as biguanidas (metformina), as sulfonilureias, as
glinidas e as glitazonas, surgiram os análogos de GLP-1, os ini -
bidores de DPP-4 e os inibidores do SGLT2. As insulinas tam-
bém se modernizaram, e as mais atuais, como a degludeca,
conseguem mimetizar o padrão endógeno de sua liberação,
diminuindo com isso o risco de hipoglicemias”, diz.

Para o representante da SBD, atualmente não existe droga
padrão-ouro para o tratamento do diabetes no idoso. O trata-
mento deve ser individualizado, e a escolha do fármaco mais
adequado vai depender de vários fatores (Quadro 1, pág. 18).

Segundo Valente, de maneira geral a metformina continua
sendo o fármaco de primeira escolha para boa parte dos pa-
cientes. “Porém, imagine um idoso diabético com síndrome da
fragilidade, baixo peso e insuficiência renal. Se você utilizar
metformina para esse perfil de paciente, existe um grande risco
de piorarem as comorbidades e a qualidade de vida e de au-
mentar a mortalidade desse indivíduo”, esclarece. “Os ini -
bidores de DPP-4, por exemplo, podem ser uma boa opção
para aqueles que apresentam grande risco de hipoglicemia,
como os idosos frágeis ou com demência. Assim, temos que
checar todos aqueles fatores antes da tomada da decisão.”
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Em relação a perspectivas futuras do tratamento da doença,
inclusive no que diz respeito a inovações tecnológicas, Valente é
enfático ao dizer que é necessário lembrar que a maior parte dos
idosos apresenta diabetes tipo 2. “A maioria desses pacientes con-
segue bom controle da doença com modificação no estilo de vida
e medicamentos por via oral. O uso de insulina, em geral, será
necessário para controlar cerca de 10% dos diabéticos tipo 2. Por-
tanto, as inovações tecnológicas são mais úteis para pacientes que
necessitam de monitorizações mais frequentes”, diz.

Entre as novidades no monitoramento, Valente cita um gli-
cosímetro portátil que se conecta ao smartphone para medir a
glicemia e registrar um gráfico com várias medidas ao longo dos
meses. “Tanto o dispositivo portátil quanto as fitas para medida
da glicemia têm custo semelhante aos modelos tradicionais,
sendo acessíveis do ponto de vista econômico. É necessário
baixar um aplicativo para que o dispositivo funcione”, comenta.
Outra inovação que vem gerando grandes expectativas é o pân-
creas biônico, um dispositivo que monitora continuamente a
glicemia e, através de uma agulha fina implantada por via sub-
cutânea, libera insulina e glucagon. “Esse tipo de tecnologia vem
sendo testada para diabéticos tipo 1, em geral indivíduos jovens
que necessitam de um controle mais rigoroso do diabetes para
evitar complicações crônicas”, afirma. 

Com relação à necessidade de insulina, os avanços tec-
nológicos também trouxeram melhor qualidade de vida aos
idosos. “As insulinas mais novas, além de apresentarem perfil
farmacocinético e farmacodinâmico mais adequado ao idoso,
reduzindo consideravelmente os episódios de hipoglicemia,
apresentam sistema de aplicação praticamente indolor, com
agulhas ultracurtas de apenas 4 mm”, relata o geriatra.

De olho nas complicações
Acácio Muralha Neto, presidente da SBRV, destaca que cerca
de 80% dos pacientes que têm diabetes há mais de 25 anos 

apresentarão algum sinal de retinopatia diabética. A principal
causa de baixa da visão nessa condição é o edema macular dia -
bético (EMD), que pode estar presente desde as fases iniciais
da doença até as fases mais graves.

“O EMD acomete cerca de 30% dos pacientes com diabetes
mellitus com mais de 20 anos de doença. O diagnóstico da
retinopatia diabética é clínico, com exame de fundo de olho com
a pupila dilatada. Existem exames complementares como retino-
grafia, angiografia, ultrassonografia e tomografia de coerência
óptica (OCT), que auxiliam o especialista em retina e vítreo não
só no diagnóstico, como também no tipo de tratamento a ser ins -
tituído”, esclarece. Segundo ele, o fundamental para evitar a
retinopatia diabética é o controle clínico rigoroso de glicemia,
colesterol e pressão arterial, bem como alimentação saudável e
balanceada, exercícios regulares e manutenção do peso de
acordo com idade e altura.

Nos casos em que a retinopatia se instala, existem tratamen-
tos capazes de atenuar seus efeitos na baixa da visão e até mesmo
impedir sua progressão. Segundo o oftalmologista, os tratamentos
atuais são a fotocoagulação retiniana a laser, a farmacoterapia in-
traocular e, em casos muitos avançados, a cirurgia de vitrectomia.
Um dos principais avanços na área é a farmacoterapia intraocular,
com destaque para o uso de injeção intravítrea de antiangiogêni-
cos e implante intraocular de liberação lenta de corticoide. “Os
pacientes que apresentam diabetes mellitus com retinopatia com
ou sem edema macular diabético têm melhores resultados
fazendo o controle rigoroso da glicemia do que aqueles que não
conseguem ter um controle mais disciplinado”, ressalta.

João Salles, vice-presidente da SBEM, também destacou al-
gumas complicações do diabetes. “A doença é bem mais com-
plicada na faixa etária acima de 60 anos. Existe maior risco de
o diabetes desencadear complicações, justamente por causa do
envelhecimento. Os idosos acabam sendo mais suscetíveis às
complicações do diabetes, como problemas na retina e vascu-
lares (não somente periférico, mas aqueles relacionados ao
cérebro e ao coração). O diabetes aumenta entre quatro e cinco
vezes o risco de infarto. Então, seguramente temos nessa popu -
lação um risco muito aumentado”, frisa Salles. 

Ele lembra ainda que, quando diagnosticados com diabetes,
pacientes idosos devem buscar orientações dietéticas com
profissionais da nutrição, já que não se pode restringir drasti-
camente a alimentação do idoso como se faz com o adulto. “Não
podemos reduzir muito o consumo de carboidratos e proteínas,
por exemplo. É preciso que esses pacientes façam uma dieta,
mas que se alimentem adequadamente, sem que haja risco para
a saúde. Muitas vezes, os familiares fazem uma dieta brusca
para evitar o uso de insulina. No entanto, se for preciso usar in-
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1. Estado nutricional (Baixo peso? Obesidade?)
2. Função cognitiva (Demência?)
3. Funcionalidade (Dependente? Independente?)
4. Multimorbidade (Fragilidade? Cardiopatia? Deficiência visual? 

Insuficiência renal?)
5. Polifarmácia
6. Condição financeira
7. Ambiente (Ambulatorial? Hospitalizado? Institucionalizado?)
8. Risco de hipoglicemia
9. Nível de hemoglobina glicada a ser alcançado
10. Preferência

Quadro 1 Principais fatores para a escolha do tratamento
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sulina, é melhor do que fazer uma restrição alimentar muito
forte, que poderá prejudicar o idoso. Esses pacientes não podem
perder muitas calorias da sua dieta, isso para que não percam
massa muscular”, alerta Salles.

Outro ponto destacado é a importância de atividade física
mais direcionada para exercícios resistidos do que aeróbicos,
no caso de idosos. “É fundamental que o idoso faça atividade
física resistida e controle seu diabetes principalmente através
do aumento da massa muscular. Ele também deve redobrar 
sua atenção com os pés, ficar atento a lesões e feridas e tratá-
las ade quadamente”, explica.

A American Diabetes Association também divulgou dados
acerca das complicações do diabetes, tais como hipoglicemia,
dislipidemia, infartos, acidente vascular encefálico, entre outros.
Em 2011, mais de 280 mil atendimentos de emergência de
adultos com 18 anos ou mais tiveram hipoglicemia como
primeiro diagnóstico. Em 2009-2012, entre adultos com 18 anos
ou mais com diabetes diagnosticada, 71% tinham pressão ar-
terial maior ou igual a 140/90 milímetros de mercúrio ou pres -
crição de medicamentos utilizados para baixar a pressão arterial
elevada. Quanto à dislipidemia, em 2009-2012, dos adultos com
18 anos ou mais de idade com diabetes diagnosticada, 65% ti -

nham colesterol LDL no sangue igual ou superior a 100 mg/dl
ou utilizavam medicamentos para baixar o colesterol.

Em relação a ataques cardíacos, a ADA revela que em 2010 as
taxas de hospitalização por ataque cardíaco foram 1,8 vez maior
entre os adultos com 20 anos ou mais de idade com diabetes diag -
nosticada do que entre adultos sem a doença. A taxa de hospita -
lização para acidente vascular cerebral foi 1,5 vez maior entre
adultos com diabetes diagnosticado com idade acima de 20 anos.

Quanto a cegueira e outras patologias oculares, a ADA cons -
tatou que, no período entre 2005 e 2008, 28,5% dos adultos
com diabetes com 40 anos ou mais (4,2 milhões de pessoas)
tinham retinopatia diabética ou danos em vasos sanguíneos
da retina que podiam resultar em perda de visão. O diabetes
também foi listado como a principal causa de insuficiência
renal em 44% de todos os novos casos em 2011.

As amputações também geram grande preocupação e im-
pactam drasticamente a qualidade de vida dos pacientes. Dados
da ADA revelam que, em 2010, cerca de 73 mil ampu tações não
traumáticas de membros inferiores foram realizadas em adultos
acima de 20 anos com diabetes diagnosticada.

Augusto Pimazoni Netto, coordenador do Grupo de Educação
e Controle do Diabetes do Hospital do Rim da Universidade Fe -
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deral de São Paulo, destacou outra complicação que tem prevalên-
cia aumentada em indivíduos com diabetes: a doença gengival
grave ou a periodontite. “Existe uma relação bidirecional entre
doença gengival grave e diabetes: pessoas com diabetes são mais
sensíveis a doenças gengivais graves, mas também vale lembrar
que pessoas que apresentam doença gengival grave podem ter
um impacto negativo sobre o controle glicêmico, contribuindo
para a progressão do diabetes”, informa. 

Pimazoni ressalta também que milhares de adultos adoecem
todos os anos por condições que poderiam ser prevenidas por
vacinas. “Indivíduos com diabetes tipo 1 e 2 apresentam maior
risco de problemas graves relacionados a certas enfermidades,
mas que podem ser prevenidas com vacinação adequa da. O dia -

betes, mesmo quando controlado, pode tornar mais difícil para
o sistema imunológico combater infeções e, portanto, deixa o in-
divíduo exposto a um maior risco de complicações”, explica. 

Segundo ele, os diabéticos têm taxas mais elevadas de he-
patite B que o restante da população, além de ter um risco au-
mentado de morte por pneumonia, bacteremia e meningite. Al-
gumas doenças, como gripe, por exemplo, podem aumentar a
glicose no sangue a níveis elevados. Pimazoni destaca que as
vacinas mais recomendadas aos diabéticos são contra gripe,
pneumococos, hepatite C, tétano, difteria e coqueluche.  

“A vacinação proporciona melhor proteção contra doenças e
é uma das maneiras mais seguras para cuidar da saúde, mesmo
quando utilizando medicamentos de prescrição”, diz. 

contRovéRsias sobRE o DiabEtEs 

Diabetes é contagioso?

Diabéticos podem consumir alimentos 

como mel e caldo de cana? 

algum tipo de alimento pode ajudar 

no controle da glicose no sangue? 

aplicação de insulina causa dependência? 

Quem tem diabetes pode consumir 

bebida alcoólica? 

Estresse descontrola o diabetes? 

Diabéticos podem se expor a altas temperaturas? 

Não

Moderado

Sim

Não

Moderado

Sim

Não

Existem muitas mães diabéticas 

com filhos sem a doença. 

Esses alimentos contêm sacarose, grande vilã para 

os diabéticos. Se consumidos, deve haver muita cautela. 

Alimentos com índice glicêmico baixo retardam a absorção

de glicose pelo sangue e ajudam a estabilizar a doença.

Não ocorre nenhum tipo de dependência química ou psíquica. 

É preciso cuidado no consumo de álcool. Embora seja 

permitido, deve ser moderado e junto com uma refeição, 

pois a ingestão isolada pode levar à hipoglicemia. 

É recomendável o monitoramento antes e depois 

da ingestão de bebidas alcoólicas. 

A taxa de glicose sanguínea sobe em qualquer indivíduo

quando está nervoso, seja ele diabético ou não. 

O diabetes altera a circulação e compromete os vasos 

sanguíneos, dificultando o processo de cicatrização. 

Isso pode levar a problemas renais ou mesmo a lesões 

na visão. A exposição a altas temperaturas, como sauna, 

por exemplo, pode agravar ou desencadear quadros 

de angiopatias ou outros problemas cardíacos. 
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geriaTria

Inicialmente é preciso lembrar que a suplementação de
vitamina D está na moda e vem sendo pesquisada na es-
perança de que ela possa ter um papel importante na
cura, evolução ou controle de diferentes doenças. Porém,

é importante ressaltar que, como tudo o que está na moda, há
um exagero muito grande na sua indicação. Acredito que os
benefícios na reposição de vitamina D sejam mais restritos a
um determinado grupo populacional e não a toda população
de uma forma geral. 

Convém recapitular um pouco de fisiologia. Sob ação da ra-
diação ultravioleta B (UVB), a pele produz pré-vitamina D3 a
partir do 7-dehidrocolesterol, que é rapidamente metabolizado
a vitamina D3. Ainda por ação da radiação UVB, a própria pré-
vitamina D3 e a vitamina D3, recém-metabolizadas, podem ser

inativadas, justificando o fato de que intoxicações por sua
reposição em doses muito elevadas são raras. Em seguida, a 
vitamina D3, no fígado, sofre sua primeira hidroxilação a 
25-hidroxivitamina D, e depois nos rins, sua segunda hidro -
xilação a 1,25-dihidroxivitamina D. A partir de sua forma ativa
é que ela atuará nos seus órgãos-alvo – ossos, paratiroides e in-
testino –, onde promoverá a reabsorção de cálcio com o obje-
tivo de manter a calcemia em seus níveis normais e modulando
o nível do paratormônio. 

Portanto, a primeira informação a respeito da vitamina D é
que, mesmo que ela seja tomada de forma inapropriada, rara-
mente leva a efeitos colaterais, pois a própria radiação UVB
desencadeia sua metabolização. No entanto, isso pode não ser
verdade, conforme veremos ao fim deste artigo.

mauricio de miranda Ventura

Diretor técnico do Serviço de Geriatria do Hospital do

Servidor Público Estadual; secretário-geral da Sociedade

Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção São Paulo

Contato mauriciomventura@hotmail.com

- A suplementação de vitamina D está em voga, mas é necessário cautela na sua indicação. Evidências apontam
que talvez seus benefícios sejam mais restritos a um determinado grupo populacional e não a população de
uma forma geral.

- Recomenda-se não dosar a vitamina D de forma rotineira em idosos que vivem na comunidade, já que não há re-
comendação de suplementação dessa vitamina como forma de prevenção ou tratamento de qualquer doença, como
insuficiência coronariana, câncer, doenças autoimunes, depressão ou demência.

- Enquanto não se chega a uma conclusão a respeito de seu benefício na prevenção de quedas e fraturas, a recomen-
dação para qualquer pessoa com mais de 70 anos é que sua ingestão diária seja de 800UI por meio de alimentos
ricos em vitamina D.

Take home message 

3

Vitamina D no paciente idoso – 
recomendações e controvérsias
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Fatores de risco
Quanto aos fatores de risco que predisporiam a deficiência de
vitamina D, um estudo realizado em Madri, Espanha, mostrou
uma prevalência de insuficiência vitamínica de 86,3%, onde
os grupos preferencialmente acometidos eram idosos, naqueles
com nível socioeconômico baixo, do gênero feminino e nos
portadores de deterioração cognitiva. Vale observar que esse
estudo foi realizado no Hemisfério Norte, numa região com
menor exposição solar durante o ano, quando comparamos
com outras regiões mais ao sul. Outro detalhe desse estudo,
que aparentemente corrobora o que se aceita na literatura de
uma forma geral, é a maior prevalência de deficiência de vita-
mina D nos idosos. Talvez por causa disso, a maior prevalência
de hipovitaminose D é observada entre as mulheres, por terem
uma sobrevida maior que os homens. Não surpreende o
achado da deficiência de forma mais importante naqueles com
transtorno cognitivo, pois espera-se que nessa situação suas
atividades estejam mais restritas, tanto dentro do domicílio
quando fora dele, além de provavelmente terem mais idade
quando comparados à população desse estudo. Já a associação
encontrada entre a hipovitaminose D e aqueles com nível so-
cioeconômico menor é, a princípio, mais difícil de explicar.  

Um segundo estudo mostrou uma elevada prevalência de
deficiência de vitamina D na população idosa da Suíça, onde
somente um terço dos idosos avaliados apresentava níveis de
vitamina D dentro da normalidade. Vale aqui a observação de
que, da mesma forma que o estudo anterior, a latitude elevada
do local onde foi conduzida a pesquisa pode explicar a impor-
tante deficiência observada.

Outro estudo, inglês, avaliou que a deficiência de vitamina
D aumentava de 34% a 73%, respectivamente no verão e no in-
verno, reforçando uma relação bem estabelecida entre o nível
de vitamina D e a variação sazonal. 

Além disso, um estudo americano observou a prevalência
de deficiência de vitamina D, conforme grupos étnicos na
cidade de Oklahoma, estado de Oklahoma, quando encontrou
uma deficiência de 62,5% acometendo principalmente afro-
americanos, nativos americanos e mulheres com índice de
massa corpórea maior que 30Kg/m2. A explicação para esses
achados não está clara.

Outro estudo populacional, realizado na Austrália, país do
Hemisfério Sul com uma taxa de exposição aos raios UVB em
intensidade muito maior que aqueles observados nos países
europeus, avaliou a prevalência da deficiência de vitamina D,
tentando estabelecer associações com alguns fatores. Algumas
foram positivas, como com estação do ano, nível de escolari-
dade, tabagismo e atividade física; outras foram negativas,
como com a idade, o índice de massa corpórea e a renda per
capita. É interessante observar que, diferentemente do que foi

observado em outros estudos, a idade não foi um fator associa -
do à hipovitaminose D.

Poderíamos supor que a alta taxa de exposição solar da
população australiana seria capaz de influenciar esses resulta-
dos? Confirma-se a influência das estações do ano no nível de
vitamina D. Chama a atenção a influência do nível de escolar-
idade na hipovitaminose D, embora tal achado não seja justi-
ficado. Outro resultado interessante, e não avaliado por outros
estudos: o hábito do tabagismo teve uma relação estatistica-
mente positiva com a hipovitaminose D. A relação entre os dois
também não está bem estabelecida.

Por fim, dados colhidos no nosso meio mostraram diversos
estudos que avaliaram a prevalência de hipovitaminose D. Um
estudo realizado com idosos na cidade de São Paulo, compa -
rando uma população institucionalizada com outra vivendo na
comunidade, mostrou uma deficiência de vitamina D de 71%
e 42%, respectivamente. Nesse caso, possivelmente a exposição
solar, o comprometimento da funcionalidade e a inatividade
física tiveram influência nos resultados. 

Em Vitória, Espírito Santo, a prevalência de hipovitaminose
D foi de 42% em mulheres na pós-menopausa, muito seme -
lhante em relação ao estudo anterior, considerando as mulhe -
res que viviam na comunidade.

Outro estudo, realizado em São Paulo, comparou mulheres
pós-menopausadas com e sem fratura óssea, e a prevalência de
vitamina D foi de 93,65% e 82,3%, respectivamente. Nesse es-
tudo, começam a ser discutidos os efeitos da hipovitaminose
D, de tal forma que sua deficiência poderia estar associada a
fraturas e osteoporose.

E finalmente, também em São Paulo, foi realizado outro es-
tudo, que mostrou que em pacientes que praticavam atividade
física com regularidade a prevalência foi de 19%. Nota-se que
a média de idade da população foi bem menor que a habitual-
mente investigada.

Papel importante e significativo

Onde a vitamina D pode, de fato, ter um papel importante e
significativo? 

A National Osteoporosis Foundation entende que a hipovi-
taminose D está associada a osteoporose e fraturas. Ela também
pode estar aliada a outros fatores de risco já observados pre -
viamente, como tabagismo, imobilização, entre outros. Diante
disso, a recomendação para suplementação de vitamina D é de
50.000UI por semana durante 8 a 12 semanas. Depois, deve-
se manter uma dose de 7.000UI por semana. O nível plasmático
de vitamina D desejado seria o equivalente a 30mg/mL. 

Já a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
(SBEM) reconhece que as fontes alimentares de vitamina D 
são escassas e que a principal fonte é aquela catalisada pela 
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exposição aos raios UVB. Segundo a instituição, o papel prin-
cipal da vitamina D é modular a síntese de PTH, aumentar a
absorção de cálcio intestinal e melhorar a massa óssea e a força
muscular. Para todas essas afirmações, ela atribui um nível de
evidência A. Também têm o mesmo nível de evidência os
níveis de referência para tratamento: deficiente (<20ng/mL),
insuficiente (<30ng/mL) e suficiente (>30ng/mL).

Por terem um nível de evidência B, os métodos de dosa -
gem também são recomendados pela SBEM: a cromatografia é 
considerada o padrão ouro, mas o método mais utilizado é o
ensaio imunométrico automatizado, por ser mais barato, en-
tretanto mais suscetível a erros. Sempre se deve avaliar o nível
de 25-hidroxivitamina D, por ser o composto mais estável. 

Não há indicação de suplementação de vitamina D para a
população de uma forma geral. É necessário identificar as po -
pulações de risco que permitam a suspeição de deficiência:
portadores de osteoporose, história de quedas e fraturas, obe-
sos, portadores de insuficiência renal e hepática, de síndromes
de má-absorção, hiperparatireoidismo, doenças granulomato -
sas, linfoma e uso crônico de anticonvulsivantes, corticoides,
antifúngicos e antirretrovirais. Além disso, pessoas que vivem
em regime de fotoprotetores e usuários de vestimentas reli-
giosas tradicionais estão mais predispostos.

De acordo com a SBEM, a necessidade diária de vitamina
D de um idoso é de 800UI. Ela deve ser feita com colecalciferol,
a vitamina D3, por permitir uma dosagem mais cômoda e me -
lhor tolerabilidade, além de ser evitada a administração de cal-
citriol, a 1,25 hidroxivitamina D, por apresentar uma tolerabi -
lidade muito baixa. Sua indicação é para o tratamento da os-
teoporose, diminuição do risco de fraturas, prevenção do hiper-
paratireoidismo secundário, além da diminuição do risco de
quedas. Além disso, recomenda-se que seja mantida acima de
30ng/mL e, para tanto, devem ser administradas doses entre
1.000 a 2.000UI por dia.

Por outro lado, receptores para a vitamina D foram encon-
trados em diversos outros órgãos e tecidos, como mama, pla-
centa, próstata e células neoplásicas do intestino, cogitando-se
daí sua influência na evolução dos processos patológicos
dessas estruturas. Entretanto, nada existe de definitivo por ora.

Uma metanálise com 51 estudos concluiu que a suplemen-
tação de vitamina D não teve efeito significativo na mortali-
dade, na incidência de doença arterial coronariana e doença
cerebrovascular. Portanto, não se recomenda triagem para defi-
ciência de vitamina D em pacientes sob risco para doença coro-
nariana ou cerebrovascular.

Outros estudos sugerem que a vitamina D pode ser um
modificador da evolução do diabetes mellitus por reduzir a
resistência à insulina, modulando o processo inflamatório e
imunológico. Entretanto, tais estudos foram realizados com

populações pequenas e nenhuma recomendação pode ser
feita nesse sentido.

Existe uma correlação entre câncer colorretal, de mama
e de próstata com a exposição solar, baseada nas seguintes
informações: o risco de desenvolvimento e morte por neo-
plasia é maior em locais de latitude mais alta, e mulheres
que apresentam insuficiência de vitamina D mostram um
maior risco de desenvolver câncer colorretal quando com-
paradas a mulheres que apresentam níveis de vitamina D su-
ficientes. Supõe-se que a 1,25 hidroxivitamina D3 regula a
transcrição de genes-alvo, que atuariam na diferenciação de
células normais ou tumorais. Porém, não existem estudos
que recomendem sua triagem ou suplementação em qual-
quer tipo de neoplasia.

Outra relação que tentou se estabelecer foi a da vitamina
D com doenças autoimunes, acreditando-se que ela pode me-
diar os linfócitos B e T, inibir a proliferação de células T, su -
primir a síntese e a proliferação de imunoglobulinas, impedir
a formação de interferon e interleucina 2 e aumentar a ativi-
dade de células supressoras T. Além disso, há evidências epi-
demiológicas da importância de vitamina D no sistema imu-
nitário. Também sabemos que a luz solar e a vitamina D têm
sua importância como fatores ambientais na etiologia da es-
clerose múltipla, que aparentemente tem maior probabilidade
de aparecer em indivíduos com deficiência de vitamina D.
Também tem se tentado associar a deficiência de vitamina D
a doença reumatoide. Entretanto, nada ainda que poderia se
recomendar baseados nos estudos atuais.

Outra associação que tentou se estabelecer foi entre a su-
plementação de vitamina D em doenças infecciosas, com base
em dois estudos: o primeiro mostrou uma recuperação mais
rápida em pacientes com tuberculose que fizeram uma suple-
mentação total de vitamina D de 600.000UI; o segundo
mostrou uma redução de 90% na prevalência de infecção de
vias aéreas inferiores em mulheres na pós-menopausa. Entre-
tanto, trata-se de estudos isolados e, portanto, nenhuma re-
comendação pode ser feita a partir deles.

Além disso, estudos epidemiológicos encontraram um risco
maior de doença de Alzheimer e depressão em pacientes por-
tadores de deficiência de vitamina D, entretanto, faltam infor-
mações de que sua suplementação possa interferir com a
evolução dessas doenças. 

Estão em fase preliminar estudos que mostram uma associa -
ção de suplementação de vitamina D e obesidade, querendo
propor que a primeira poderia levar à segunda. Também aqui
seria muito precoce estabelecer qualquer recomendação. 

Por fim, em recente editorial escrito pelo pesquisador Ste -
ven R. Cummings no periódico JAMA Internal Medicine, foi
analisado um estudo randomizado controlado que consistiu
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12. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Orave JE, et al. Monthly high-dose vi-
tamin D treatment for the prevention of functional decline [published online Jan-
uary 4, 2016]. JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2015.7148.

na seleção de 200 homens e mulheres que viviam na comu-
nidade, com pelo menos 70 anos de idade, que apresentaram
uma história de queda. A média de idade desse grupo era de
78 anos, 67% eram mulheres e 58% apresentavam deficiência
de vitamina D já no início do estudo (menos que 20ng/mL).
Os pacientes foram divididos em três grupos de acordo com
uma suplementação mensal: o primeiro recebeu 24.000UI; o
segundo, 60.000UI; e o terceiro, 24.000UI mais 300mcg de cal-
cifediol. Os objetivos primários foram analisar a força dos
membros inferiores e atingir níveis plasmáticos de vitamina D
de pelo menos 30ng/mL. O objetivo secundário foi avaliar o
número de quedas após a suplementação. 

Os achados desse estudo mostraram que os grupos que re-
ceberam 60.000UI e 24.000UI mais calcifediol atingiram mais
rapidamente o nível plasmático de vitamina D de 30ng/mL,
quando comparado ao grupo que recebeu somente 24.000UI;
em nenhum dos três grupos houve melhora da força dos mem-
bros inferiores; e, ao contrário do que se esperava, houve um
número maior de quedas nos grupos que receberam 60.000UI
e 24.000UI mais calcifediol quando comparado ao grupo que
somente recebeu 24.000UI. 

Em seu editorial, Cummings comenta um problema desse
estudo: a falta de placebo. Além disso, os grupos foram pareados
para idade, sexo e índice de massa corpórea, e não para fun-
cionalidade, comorbidades e uso de medicamentos – sabemos
que a população estudada pode ser bastante variável nesses as-
pectos, o que pode acarretar mudanças nos resultados de seus

objetivos primário e secundário. Cummings fala também a res -
peito de outros estudos randomizados controlados que tiveram
achados contraditórios em relação aos benefícios na suplemen-
tação diária de vitamina D na prevenção de quedas. 

Diante de todas essas questões ainda por serem esclareci-
das, o pesquisador recomenda não dosar a vitamina D de
forma rotineira em idosos que vivem na comunidade, já que
não há recomendação de suplementação de vitamina D como
forma de prevenção ou tratamento de qualquer doença, como
insuficiência coronariana, câncer, doenças autoimunes, de-
pressão ou demência. Enquanto não se chega a uma conclusão
a respeito de seu benefício na prevenção de quedas e fraturas,
a recomendação para qualquer pessoa com mais de 70 anos é
que sua ingestão diária seja de 800UI por meio de alimentos
ricos em vitamina D, apesar de as fontes alimentares de forma
geral terem quantidades reduzidas dessa vitamina. Até o mo-
mento, a única população que se beneficia da suplementação
de vitamina D e cálcio para a prevenção de quedas e fraturas é
a de idosos institucionalizados.

Portanto, como dito previamente, não há nenhuma indicação
para realizar a dosagem e suplementação de vitamina D na po -
pulação de idosos em geral, principalmente naqueles indepen-
dentes e autônomos. Precisamos ser mais criteriosos e aguardar
estudos mais conclusivos. Minha única ressalva é quanto à su-
plementação por meio da dieta, uma vez que a vitamina D se en-
contra em uma quantidade muito pequena e em alimentos que
habitualmente não utilizamos em nosso meio.
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Introdução

A massa muscular esquelética representa 45% da massa cor-
poral total, e o declínio da função muscular apresenta papel-
chave no desenvolvimento da síndrome de fragilidade. A mas -
sa muscular declina aproximadamente 1% a cada ano a partir
dos 30 anos. A perda de massa muscular associada ao enve -
lhecimento é chamada por muitos autores de sarcopenia e
manifesta-se pela dificuldade de subir escadas, carregar sacolas
ou cumprir as atividades domésticas habituais. A maioria dos
consensos que procuram definir sarcopenia incluiu, além da
aferição da massa muscular, medidas do desempenho físico
como a velocidade de marcha e a força de preensão palmar1.
Contudo, a sarcopenia é um fator de risco independente para
desfechos de saúde adversos, como prejuízo nas atividades
básicas e instrumentais de vida diária, osteoporose, quedas, in-
ternação hospitalar prolongada e morte2.

Definição

Originalmente, o termo sarcopenia foi definido como a di -
minuição da massa muscular relacionada ao envelhecimento3.
Entretanto, ao longo da última década, tornou-se um termo
mais abrangente, regularmente usado para definir a perda de
massa e de força muscular relacionadas à idade4,5.

Entretanto, a associação de mudanças na massa e na força
muscular, conceituando ambas como sarcopenia, implica em
aceitar que há uma relação causal e que alterações na massa
muscular são direta e integralmente responsáveis pela mu-
dança na força muscular6,7.

Pesquisas longitudinais de cunho epidemiológico veri-
ficaram que a perda de força muscular é duas vezes maior nos
homens do que nas mulheres e 28% maior nos negros do que
nos brancos. A taxa de declínio anual de força muscular foi 3,4%
para homens brancos, 4,1% para homens negros, 2,6% para
mulheres brancas e 3,0% para mulheres negras, sendo essas per-

das aproximadamente três vezes maiores do que a taxa de
perda de massa muscular (aproximadamente 1% ao ano)8.

Com base nessa e em outras pesquisas, evidenciou-se que
a força muscular declina muito mais rapidamente do que a
massa muscular, sugerindo-se que ocorre um comprometi-
mento da qualidade do músculo no envelhecimento. Além
disso, manter ou ganhar massa muscular pode não prevenir o
declínio da força muscular8.

Há também evidências de que maior força muscular reduz
a associação da massa muscular com declínio funcional e
morte a níveis não estatisticamente significativos, sugerindo
que a associação desses desfechos se daria com a força e não
com a massa muscular9,10.

Nesse contexto, Clark e Manini sugerem que o termo di-
napenia seja utilizado para descrever a diminuição de força
muscular relacionada à idade, separando então o conceito de
redução de massa muscular do conceito de redução de força
muscular. Na opinião desses autores, há adaptações na função
fisiológica muscular de ordem celular, neural e metabólica, ca-
pazes de mediar a diminuição de força muscular relacionada
à idade, além somente da diminuição da massa muscular6,7.

Entretanto, mesmo reconhecendo que talvez o termo dinape-
nia para diminuição da força muscular seja mais adequado, o
Grupo Europeu para Estudo da Sarcopenia do Idoso (EWGSOP)11

desenvolveu definição clínica e consenso com critérios diagnós-
ticos baseados em parâmetros específicos e facilmente identifi-
cados. As variáveis a serem medidas são massa e força musculares
e desempenho físico. O EWGSOP recomenda definir sarcopenia
como a presença de massa muscular reduzida associada a re-
dução da função muscular (força e/ou desempenho) e, para tanto,
usa como parâmetros a velocidade de marcha e a força de preen-
são palmar registrada no dinamômetro. Se a velocidade de mar-
cha estiver reduzida abaixo de 0,8m/s e a força abaixo dos pontos
de corte específicos, deve-se confirmar o diagnóstico de massa

Envelhecimento e qualidade muscular: uma
breve revisão sobre sarcopenia e dinapenia
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muscular reduzida com densitometria corporal total (DEXA),
bioimpedância, tomografia computadori zada, ressonância mag-
nética ou, ainda, antropometria12.

De acordo com o consenso do EWGSOP, a prevalência de
sarcopenia encontrada na população brasileira é de 15,4%
(14,4% em homens e 16,1% em mulheres), sendo afetada por
múltiplos fatores, pois aumenta com a idade, é maior em indi-
víduos com baixa renda, em fumantes, naqueles com declínio
cognitivo, desnutridos ou em risco de desnutrição13.

Em estudos de acompanhamento de cinco anos, a sarcope-
nia, medida de acordo com o EWGSOP, foi considerada um
fator de risco para a transição de situações de independência
para um tipo prematuro de incapacidade, como a dificuldade
na mobilidade e em atividades instrumentais de vida diária.
Sua presença também aumentou em 50% o risco de óbito no
mesmo período de acompanhamento14,15.

Contudo, apesar de a dinapenia não ter sido evidenciada
como fator de risco para o desenvolvimento de incapacidade
na mobilidade, nas atividades instrumentais e básicas de vida
diária, sua presença aumentou em 100% o risco de óbito na
população brasileira14,15, mostrando que seu efeito sobre a mor-
talidade é maior do que o da sarcopenia.

Tratamento

O tratamento da sarcopenia e da dinapenia baseia-se em dois
pontos principais: atividade física e intervenções nutricionais.
O tratamento farmacológico para sarcopenia ainda necessita
de evidências mais sólidas.

Quanto à atividade física, o treino de força muscular e
hipertrofia pode prevenir a sarcopenia. Diversos estudos têm
mostrado um aumento na força e no tamanho muscular em
idosos após o treinamento de resistência, desde que os requi-
sitos básicos de intensidade e volume desse treino sejam ade-
quadamente seguidos16.

Respeitando critérios de segurança durante a realização, a
intensidade da carga deve ser prescrita através de uma por-
centagem do teste de uma repetição máxima (1RM), sendo o
tipo de treino e a intensidade da carga os determinantes do
volume de cada série16.

Um aumento na resistência neuromuscular é desejado no
início do treinamento. Dessa forma, recomenda-se o uso de
uma intensidade baixa e de um maior número de repetições.
O período transicional entre o treino de resistência e o de força
muscular contempla uma intensidade moderada com um vo -

lume intermediário (8 – 10 repetições). Já para o treino de força
muscular, a intensidade usada será alta e o volume baixo17.

Recentes metanálises concluíram que treinos de alta inten-
sidade são melhores que treinos de baixa e moderada intensi-
dade para o aumento de força muscular máxima, mas não ne -
cessariamente para o desempenho funcional em idosos. Além
disso, observou-se que os treinos de potência são um método
particularmente efetivo para melhorar, além da própria potên-
cia muscular, o desempenho funcional em idosos18.

Outro ponto preponderante apontado nas metanálises é a
duração do treinamento, que deve ser superior a 12 semanas19.
Além de todas essas recomendações, o treino resistido deve ser
direcionado a grandes grupos musculares, importantes no de-
sempenho de atividades de vida diária, incorporando braços,
ombros, peito, costas, quadris e pernas. Cada repetição deve
ser realizada lentamente em toda a amplitude de movimento,
respeitando o tempo adequado da fase concêntrica, assim
como o controle da fase excêntrica do movimento19.

Além da manutenção da capacidade funcional, da prevenção
da sarcopenia e da dinapenia, o treino resistido tem contribuído
para prevenir osteoporose, quedas e fraturas. No longo prazo, as
adaptações obtidas com o treino resistido diminuem a resposta
do cortisol ao estresse agudo, aumentam o gasto energético total
e o nível de atividade física em idosos saudáveis e frágeis, re-
duzem a ansiedade, a depressão, a insônia e têm efeitos benéfi-
cos na dor, rigidez e mobilidade em idosos com osteoartrite, re-
dução da pressão arterial, no perfil lipídico e melhora na tolerân-
cia ao exercício em indivíduos com doença arterial coronariana.

Quanto ao tratamento nutricional, recomenda-se a ingestão
diária de 1 a 1,2 g de proteína por kg de peso para indivíduos
idosos20. No entanto, para pacientes frágeis, com doenças crôni-
cas ou em descompensação aguda, o consumo pode alcançar
1,2 a 1,5 g de proteína/kg/dia. Sobre o efeito da suplementação
de aminoácidos essenciais isolados ou combinados com exer-
cício físico, há poucos estudos de qualidade que observaram a
interferência dos aminoácidos essenciais sobre os parâmetros
musculares. A quantidade de leucina oferecida diariamente
variava de 2,5 a 2,8 g. Observou-se aumento de massa muscu-
lar quando administrada isoladamente. Quando combinada
com atividade física, houve melhora da massa muscular de
membro inferior e da força muscular, sem melhora no desem-
penho físico. O HMB (β-hidróxi-β-metilbutirato), um metabó -
lito bioativo da leucina, preveniu a perda de massa muscular
em internação prolongada, mas não aumentou a massa mus-
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cular. Também há relato de aumento da força muscular e do
desempenho com o HMB. 

A suplementação de vitamina D aumenta a força muscular
sem aumento de massa ou potência. A suplementação com vi-
tamina D parece ser mais efetiva em indivíduos idosos e naque-
les com níveis séricos dessa vitamina diminuídos, para os quais
houve redução da frequência de quedas20. 

No presente momento, nenhuma medicação parece ser efi-
caz no tratamento da sarcopenia. Os primeiros estudos com
testosterona mostraram aumento de força e de massa muscu-
lares. No entanto, o emprego dessa substância é discutível pela
gravidade dos efeitos colaterais. Diferentemente da testosterona,
a nandrolona é um hormônio anabolizante que não apresenta
evidência na literatura de aumento de força muscular. Outra
classe de medicação, a dos moduladores seletivos do receptor
de androgênio (SARMs), mostrou resultados benéficos sobre
massa e força muscular do membro inferior de mulheres sar-
copênicas e na melhora da capacidade de subir escadas. Porém,
associa-se com maior frequência de insuficiência cardíaca e, ao
ser comparada à testosterona, não é mais vantajosa21.

O uso do hormônio de crescimento e de fator de cresci-
mento análogo à insulina não deve ser estimulado pelos efeitos
colaterais e pelos resultados bastante limitados. Quanto à gre-
lina e seus análogos, apesar dos efeitos sobre a massa muscular,
ainda não se recomenda o seu emprego na prática clínica21.

Outra droga em estudo é o espindolol, um enantiômero do
pindolol, que provocou aumento de massa muscular e redução
de massa gordurosa em modelos animais e, em um estudo clínico

fase 2, revelou aumento da força de preensão palmar. O perindo-
pril, inibidor da enzima conversora de angiotensina, aumentou
a distância de caminhada de pacientes idosos com disfunção
sistólica do ventrículo esquerdo e a distância percorrida na cami -
nhada de seis minutos por idosos com prejuízo funcional. No en-
tanto, eles ainda não devem ser empregados na prática21.

Conclusão
As mudanças na qualidade muscular evidenciadas por sar-
copenia e dinapenia são altamente prevalentes na população
idosa, aumentando o risco de diversos desfechos negativos em
tal população. Como estratégias de enfrentamento, o encoraja-
mento da prática de atividade física, com ênfase no treino re-
sistido regular em idosos, e o acompanhamento nutricional
têm se destacado como ferramentas capazes de retardar e, em
algumas situações, reverter o processo de perda de massa e
força muscular relacionado ao envelhecimento.
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especiaL :: Fórum de serviços de cuidados paLiaTivos no BrasiL

Fórum de Serviços de 

No dia 30 de abril foi realizado no Hospital Premier,
em São Paulo, SP, o Fórum de Serviços de Cuidados
Paliativos no Brasil: Perspectivas e Desafios, cujo ob-
jetivo foi promover a integração entre os diferentes

serviços de cuidados paliativos brasileiros e fomentar a criação
de uma rede de colaboração. O encontro foi realizado em parce-
ria com a Faculdade de Medicina de Itajubá, com apoio da Aca-
demia Nacional de Cuidados Paliativos, e fez parte de uma ação
iniciada em 2012 pelo Grupo MAIS e parceiros, através do I En-
contro Brasileiro de Serviços de Cuidados Paliativos.

O Fórum teve como convidado o médico e especialista em
bioética José Eduardo Siqueira, coordenador do Curso de Me -
dicina da PUCPR/Campus Londrina, que proferiu uma palestra
sobre as resoluções e os aspectos éticos que permeiam a termi-
nalidade da vida e a expressão da vontade do doente. Na sequên-
cia, houve uma mesa de discussão com apresentações de casos
em que se definiu como tema “Autonomia x transferência de res -
ponsabilidade: uma dificuldade para profissionais de saúde”.

O evento foi uma oportunidade de reflexão sobre um com-
portamento cada vez mais comum nos serviços de saúde desde
que foram implementadas discussões de temas como diretivas
antecipadas de vontade (DAV), a resolução 1805/06 e o cresci-
mento dos cuidados paliativos no Brasil: os médicos passaram
a delegar a familiares as decisões técnicas acerca da realização
ou não de procedimentos em indivíduos em final de vida, cau-
sando sofrimento e sentimento de culpa na família.

Terminalidade da vida 
e expressão da vontade do doente
No início de sua apresentação, Siqueira ressaltou a importân-
cia, sobretudo para aqueles que estão na condição de docentes
em cursos da área da saúde, de discutir questões como as de-
batidas no Fórum, uma vez que há ainda conceitos inadequa-

dos por estarem vinculados ao modelo de ensino extrema-
mente voltado à tecnologia, com aridez de humanismo, fa -
zendo com que o atendimento do profissional ao paciente seja
efetuado respeitando uma distância insatisfatória e, conse-
quentemente, um atendimento também insatisfatório. 

O médico comentou que, no século XVIII, Kant introduziu
o conceito clássico de autonomia, já que, até então, o ser hu-
mano sempre obedecia a orientações advindas de uma autori-
dade superior – Deus, operadores do direito ou sacerdotes –,
estabelecendo o que ele tinha de fazer, criando, assim, uma
situação de heteronomia, isto é, uma obediência irrestrita a
uma autoridade exterior. “Entretanto, Kant propunha que o ser
humano refletisse sobre as necessárias regras de convivência
social mais adequadas às transformações morais ocorridas em
suas comunidades de origem. Assim, para ele uma ação so-
mente teria amparo moral quando ela pudesse assumir a
condição de ser universalizável”, declarou o especialista.

Esse conceito introduzido no século XVIII, de acordo com
o palestrante, foi significativo, mas para a contemporaneidade
tornou-se um conceito demasiado abstrato. “A questão do im-
perativo categórico kantiano foi um passo extraordinário
porque deu ao ser humano a capacidade de tomar decisões.
Ele faz as regras morais e através da reflexão ética produz mu-
danças para otimizar o convívio comunitário”, salientou o es-
pecialista, afirmando que Kant foi o pensador que introduziu
na reflexão filosófica o conceito de autonomia do ser humano,
rejeitando as denominadas éticas heterônomas. Para o médico,
as regras morais são necessárias para que uma sociedade tenha
uma convivência harmônica. No entanto, ele ressaltou que a
moralidade muda com o tempo e quem produz a modificação
das regras morais é a reflexão ética.

“Dessa maneira, a reflexão ética é uma atividade dinâmica
efetuada com a finalidade de mudar as regras morais até então

Por Flávia Lo Bello

CUIDADOS PALIATIVOS: 
perspectivas e desafios 
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vigentes. Ela se tornou um exercício mais recente, datado dos
anos 1970, e caracteriza-se por ser uma ética aplicada”, relatou
o professor, informando que o modelo da relação médico-pa-
ciente se modificou ao longo do tempo. “Tivemos um modelo,
bastante conhecido e ainda persistente, que é o chamado mo -
de lo paternalista, que era marcado pelo protagonismo do
profissional que atuava como um pai para o paciente. Assim,
ele cuidava daquele indivíduo como se fosse um filho. Porém,
isso era feito por meio de uma relação assimétrica, na qual o
profissional detinha o saber e tomava decisões clínicas de
maneira monocrática. Era uma relação de heteronomia, com
uma moralidade pré-convencional”, explicou.

Siqueira contou que no século XX houve um avanço tec-
nológico extraordinário que mudou por completo a relação do
profissional com o paciente. “O que aconteceu por causa desse
avanço tecnológico foi muito dramático, porque entre o profis-
sional de saúde e o paciente ocorreu a interposição da tecnolo-
gia biomédica, de uma maneira tão contundente que ambos
passaram a considerá-la como essencial e, assim, a relação in-
tersubjetiva acabou ficando em segundo plano”, destacou. Ele
salientou que o que era uma relação de confiança, afeto e aco -
lhimento se transformou num relacionamento técnico, frio,
baseado em informações reveladas pelo aparato tecnológico.

O especialista ressaltou que, se antes existia um paternalismo
como forma de proteger o paciente, embora fosse um modelo
assimétrico, o modelo baseado na biotecnologia passou a privi-
legiar a tecnologia, induzindo a transferência da responsabi -
lidade pela tomada de decisões para o paciente, ou seja, o pro -
fissional não reconhece o paciente biográfico, identificando-o
apenas como uma doença. “Esse é um modelo maleficente”,
opinou, afirmando que o ideal é buscar o modelo deliberativo.
“O modelo deliberativo busca o diálogo mais horizontal e
simétrico possível. O profissional acolhe o paciente, conversa
com ele, esclarece as dúvidas, e as decisões são tomadas por meio
de diálogo respeitoso, o que caracteriza a autonomia de decisão
solidária”, esclareceu o médico, apontando, em contrapartida,
que os modelos paternalista e biotecnológico são unidirecionais,
assimétricos e culminam em decisões solitárias.

“Faz-se necessária a busca pelo modelo deliberativo por
vários motivos, incluindo aí a mudança da curva demográfica,
que nos alerta que a medicina do século XXI irá conviver com
uma enorme população portadora de doenças crônico-dege -

nerativas e diferentes tipos de demência, enfermidades para
as quais não dispomos de tratamentos curativos e não haverá
tecnologia para mudar o curso dessas doenças. Ou seja, tere-
mos que privilegiar o cuidado, pois a cura será impossível”, en-
fatizou o palestrante, retomando uma fala do Prof. Diego Gra-
cia, que considera que, fundamentalmente, o curso de me -
dicina deve ensinar aos estudantes a arte da deliberação,
condição que tem pouco espaço nos cursos médicos atuais. 

Mesa de discussão: Lucio Guilherme Ferracini, Maria Júlia Kovacs,
José Eduardo de Siqueira e Maria Goretti Maciel

Abaixo: O Fórum reuniu cerca de 140 profissionais de 
saúde atuantes em cuidados paliativos
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Siqueira, em seguida, fez uma citação contida no livro Sobre
a Decência, de Hipócrates, a respeito da atitude que deve carac -
terizar a assistência médica: “Faça o diagnóstico e o tratamento
do enfermo com calma e ordem, ocultando dele a maioria das
coisas. Repreenda-o às vezes severamente, mas outras, ani -
me-o com solicitude e habilidade, sem mostrar a ele nada do
que irá ocorrer e nem do seu estado atual”. Segundo Lawrence
Kolhberg, apontou o palestrante, a formulação de juízos morais
de todo ser humano é algo progressivo, havendo uma evolução
da fase pré-convencional para a convencional e finalmente o
modelo mais elevado de moralidade, o pós-convencional, que
caracteriza a tomada de decisão dotado de contornos os mais
universalizáveis possíveis. 

De acordo com o médico, há, entretanto, um dado preocu-
pante descrito pelo próprio Kolhberg, que é o fato de apenas
17% dos seres humanos atingirem um nível de moralidade
pós-convencional. A respeito da formação dos profissionais de
saúde, foi mencionada uma publicação de dezembro de 2010
da revista The Lancet, que aponta para a insuficiente formação
humanista dos profissionais de saúde, que mantêm em suas
práticas cotidianas condutas assimétricas de desrespeito aos
desejos expressos pelos pacientes. “É preciso formar profissio -
nais que tenham responsabilidade social, que vejam o outro
como um ser humano que necessita de atenção e não o perce-
bam apenas como um portador de uma enfermidade. Mudar
a atitude é muito difícil, é uma mudança de paradigma, mas é
algo que temos de buscar”, salientou. 

Quanto à formação médica sobre os temas relacionados à ter-
minalidade da vida, Siqueira informou que vários estudos
demonstram como os profissionais tomam decisões ainda orien-
tando-se pelo modelo da moralidade convencional. Um estudo
publicado em 2010 na revista Mundo da Saúde, avaliando os
temas de cuidados paliativos não oferecidos durante o curso para
os alunos, aponta que 83% não receberam informações sobre
cuidados a pacientes com doenças terminais; 63% não tiveram
conhecimento de como dar más notícias; e 76% não tiveram co -
nhe cimento sobre tratamento da dor em pacientes oncológicos.

A respeito de alguns dados históricos sobre testamento vital
(TV) e diretivas antecipadas de vontade (DAV), o médico citou o
caso emblemático da jovem Karen Ann Quinlan (1976) e comen-
tou que nos EUA, desde 1991, há uma lei federal que garante a
possibilidade da autodeterminação das pessoas com relação ao

acolhimento ou recusa de tratamentos médicos. “Esses casos
todos mostram a necessidade do profissional de saúde de refletir
sobre valores. Isso é muito importante porque nós, médicos,
tomamos decisões baseadas em fatos, mas o ser humano não é
um fato biológico, mas um agente biopsicossocial e espiritual. Se
enxergarmos somente os fatos, a nossa decisão será insatisfatória.
É necessário reconhecer o território dos valores”, ressaltou.

Entre decisões éticas e técnicas, Siqueira citou Hellegers:
“Cada vez mais nossos problemas (em medicina) serão mais éti-
cos e menos técnicos”. Ele enfatizou que, numa unidade de tera -
pia intensiva (UTI), quem cuida de um indivíduo numa situação
de terminalidade não enfrenta uma questão técnica, mas sim
ética. “E ocorre que o cenário em que vivemos atualmente é o
cenário da técnica, e não da ética. Portanto, precisamos avançar
nesse sentido”, alertou. De acordo com o palestrante, na hora de
tomar uma decisão médica, é imprescindível considerar as
condições clínicas do paciente, levando-se em conta suas per-
cepções de valores morais e sua qualidade de vida, além de fa-
tores outros, como valores morais, culturais e religiosos da família. 

“Temos a cultura do consentimento informado e tenho uma
visão crítica sobre isso. O termo de consentimento informado
veio para que possamos oferecer autonomia de decisão ao pa-
ciente, como entrar num grupo de pesquisa de uma droga, por
exemplo”, destacou. No entanto, afirmou, o que acontece é que
muitas vezes a filosofia do consentimento informado acaba se
transformando num documento de proteção para o pesqui -
sador. Segundo ele, o termo de consentimento deveria ser apli-
cado pelo método deliberativo, através do diálogo.

O especialista esclareceu que o modelo de termo de con-
sentimento atual não oferece, efetivamente, uma autonomia
solidária ao doente. As tomadas de decisões médicas são feitas
pelo modelo monológico, de autonomia solitária. “Temos que
conhecer nosso paciente, senão simplesmente veremos uma
doença e não um ser humano”, ponderou. Segundo Siqueira, o
filósofo alemão Jurgen Habermas enfatiza que isso deverá con-
cretizar-se por meio da livre expressão dos argumentos, através
de diálogo respeitoso e que, diante de conflitos morais, nem
sempre é possível chegar a decisões consensuais, senão as mais
prudentes e razoáveis possíveis.

“No nosso Código de Ética Médica, tivemos uma dificuldade
muito grande para introduzir algumas modificações, porém, no
código vigente, pela primeira vez incluímos o termo cuidados
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paliativos. Isso representa um avanço”, destacou o palestrante.
O art. 24 do Código de Ética Médica diz: “É vedado ao médico
deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir
livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer
sua autoridade para limitá-lo”. E no art. 41, parágrafo único: “Nos
casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer
todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações
diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sem-
pre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua
impossibilidade, a de seu representante legal”.

Siqueira finalizou sua palestra ressaltando as condições que
podem favorecer a adoção das DAV e as dificuldades para sua
implementação (ver quadro na pág. 34 ). Ele também destacou
algumas questões sobre a legislação brasileira referente às DAV,
que ressalta que “ninguém será submetido à tortura nem a trata-
mento desumano ou degradante” (Constituição: art.5o III); “É di-
reito dos usuários recusar tratamentos dolorosos ou extraor -
dinários para tentar prolongar a vida” (Lei dos Direitos dos
Usuários dos Serviços de Saúde do Estado de São Paulo – Lei 
no 10.241/99 / “Lei Mario Covas” art.2o XXIII); “Se houver mani -
festação favorável da pessoa em fase terminal da doença ou, na
impossibilidade de que ela se manifeste em razão das condições
a que se refere o &1o do art.5o, da sua família ou de seu represen-
tante legal, é permitida, respeitado o disposto no &2o, a li mitação
ou suspensão, pelo médico assistente, de pro ce dimentos despro-
porcionais ou extraordinários destinados a prolongar artificial-
mente a vida” (PL n. 524/2009 – Gerson Camata: art.6o). 

autonomia x transferência de responsabilidade
Na segunda parte do evento, aconteceu a mesa de discussões
com a participação da plateia presente. Os convidados do de-
bate foram o médico José Eduardo Siqueira e a psicóloga Maria
Júlia Kovács, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a
Morte (LEM), do Instituto de Psicologia da USP. As discussões
foram mediadas pelo mestre e especialista em psicologia hos-
pitalar Lucio Guilherme Ferracini, psicólogo do Hospital Pre-
mier, e pela médica Maria Goretti Sales Maciel, presidente da
Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), que no iní -
cio da discussão ressaltou: “Mostraremos duas histórias em-
basadas no que Siqueira falou sobre autonomia versus uma
postura que temos visto com muita frequência atualmente, que
é a transferência de responsabilidade”.

Comentando os casos apresentados, Siqueira salientou que,

na cultura atual, deixar de fazer certos procedimentos que pro-
longuem a vida de um doente em situação de terminalidade não
é questão banal, porque os profissionais são ensinados a utilizar
todos os recursos tecnológicos disponíveis. “É o que acontece
muitas vezes em UTI, onde se praticam tratamentos despropor-
cionais, o que caracteriza a distanásia, algo fútil e injustificado.”
Ele salientou que o que se deve fazer muitas vezes é um processo
antecipado de conversar com o paciente para saber o seu desejo.
“O CFM não conseguiu fazer ainda uma resolução sobre ordem
de não ressuscitação”, lamentou o médico. Para Maria Júlia, os
profissionais estão caminhando lentamente para uma perspectiva
de decisões compartilhadas em situações como essas. “Essa ideia
de conversar, de incluir a família na decisão, é imprescindível, é
um elemento fundamental em cuidados paliativos”, destacou.

Na opinião de Ferracini, o modelo paternalista, o qual pode
inicialmente cuidar, corre o risco de virar impositivo e tomar
sozinho a decisão. “O que buscamos hoje é o modelo delibera-
tivo. Entretanto, muitas vezes esse modelo acaba indo para o
outro lado, que é transferir a responsabilidade para o paciente/
familiar”, revelou, apontando que o grande desafio do profis-
sional é encontrar de fato um consenso, que é convencer o
outro, mas no sentido de compartilhar, estabelecer correspon-
sabilidades, respeitando-se os devidos papéis. “O profissional
de saúde será sempre o profissional de saúde, é ele quem de-
cide a conduta de alguns procedimentos. Mas o caminhar disso
necessita sim da participação do paciente, de acordo com sua
condição, e da família como coparticipante ativa do processo”,
ponderou o psicólogo.

Maria Goretti destacou a importância de discutir a forma
com que os profissionais de saúde estão tomando as decisões
médicas. “Do lado profissional, vemos isso acontecer todos os
dias. Começamos a falar em cuidados paliativos cada vez mais
no Brasil, mas acredito que esquecemos de ensinar uma
questão fundamental: não existe cuidado paliativo sem deli -
beração, então o primeiro passo é aprender a deliberar”, enfa-
tizou. Em contrapartida, afirmou, muitas vezes essa questão
vai de um extremo a outro – ou o profissional decide sozinho
ou transfere para o paciente/familiar a decisão. “Isso é trans-
ferência de responsabilidades. Em primeiro lugar, é preciso
proteger o paciente. Todo mundo se preocupa muito com o que
fazer, com medo de um processo judicial, mas acredito que o
compromisso primeiro do profissional é com a ética. O profis-
sional deve assumir a sua responsabilidade.”
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Segundo Siqueira, o receio que os médicos têm de um
processo judicial é muito grande. E como corrigir isso? Ele disse
que a primeira etapa essencial é a formação, porque o profis-
sional de saúde, sobretudo o médico, está habituado a ter de-
cisões solitárias que lhe trazem muitas vezes um grande sofri-
mento pessoal. “A questão atual é essa, o receio de processos ju-
diciais. Creio que o CFM avançou bastante, temos um amparo
desse Conselho, sem dúvida. Está escrito no Código de Ética que
é vedado ao médico fazer distanásia. Aprovamos uma resolução,
que foi incorporada no código de ética médica, considerando an-
tiética a prática da distanásia”, explicou. A única solução para
isso, salientou o especialista, é a equipe ser treinada na arte de
deliberar. “Acredito que, quando esse processo se estabelece entre
o paciente, a equipe de profissionais de saúde e a família, tudo
termina bem. Dessa maneira, quando existe um canal de comu-
nicação eficiente, de esclarecimento, as dúvidas que pairam são
muito poucas”, avaliou o especialista. 

Na opinião de Maria Júlia, a formação universitária seria o
primeiro passo nesse sentido: instituir disciplinas nas faculdades
de medicina sobre a questão da morte e os cuidados paliativos.
“Mas outra questão importante é a formação dentro dos serviços,
porque precisamos suprir essa carência da formação univer-
sitária de alguma forma. É preciso haver uma disposição das 
instituições para ter um programa de cuidados paliativos – isso
já foi conseguido na área de oncologia, agora precisamos ter nas
outras áreas também”, analisou a especialista. Ela declarou que
o cuidado paliativo deve fazer parte da educação continuada do
profissional e também da população em geral. Para a psi cóloga,
muitos profissionais de saúde enxergam a morte do paciente
como uma falha, uma derrota. “A morte não pode ser considera -
da um fracasso, ela tem que ser vista como uma consequência
natural da vida”, destacou a especialista. 

Com relação aos sentimentos que se manifestam nos profis-
sionais com a morte de um paciente, Ferracini disse que se trata
de um terreno árido, no qual existe uma complexidade de sen-
timentos envolvidos, como culpa, revolta, insatisfação, frus-
tração e impotência. “Quando um paciente morre ou desiste
de um tratamento, nesse momento todos os sentimentos vêm
à tona. Mas devemos lembrar que não estamos aqui para salvar
vidas, mas para cuidar delas – salvar sim, às vezes, mas
cuidado é fundamental e deve estar sempre presente.” Maria
Júlia afirmou que o trabalho do profissional deve ser assistir

da melhor forma possível o processo final da vida do paciente,
sem achar que está sendo derrotado pela morte. “Quando
desviamos o foco do trabalho do profissional de saúde como
alguém que salva vidas para o bem-estar do paciente em várias
dimensões, como a sua qualidade de vida, a morte deixa de ser
um fracasso”, concluiu a psicóloga.

condições que favorecem a adoção das dav

• Para o paciente: reconhecimento da liberdade de es-

colha sobre procedimentos médicos a serem adotados

sobre seu próprio corpo; respeito a seus valores morais

pessoais; redução do temor de não poder controlar

situações de grande sofrimento físico e moral. 

• Para o profissional de saúde: melhora na relação com

o paciente sob os pontos de vista de comunicação, 

cooperação e confiança mútua; maior conforto para a

tomada de decisões em situações de conflitos morais

complexos; redução dos temores referentes a even -

tuais processos judiciais. 

dificuldades para a implementação das 
dav (segundo condições que independem 
da vontade do paciente)

• Representantes/procuradores legais demonstram

com grande frequência não estar preparados para

tomar decisões em nome do paciente por desconhecer

adequadamente as vontades prévias do enfermo; 

• Os termos muito genéricos, ou mesmo ambíguos, dis-

postos nas DAV para a identificação de procedimentos

médicos aceitos ou não pelo paciente dificultam a

tomada de decisões em situações clínicas concretas; 

• Ausência de legislação específica que ampare a

tomada de decisões; despreparo dos profissionais de

saúde para conduzir com necessário equilíbrio emo-

cional situações de complexos conflitos morais pre-

sentes na condição de terminalidade da vida.

direTivas anTecipadas 
de vonTade (dav)
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Administrador e idealizador
do Hospital Premier/ Grupo
MAIS, pri mei ro hospital pri-
vado do Brasil nor teado

pelos cuidados paliativos, o médico Sa -
mir Salman participa intensamente das
mais variadas frentes que defendem
políticas públicas de saúde sobre ques -
tões ligadas ao envelhecimento e aos

cuidados paliativos. Sua última incursão nesse universo foi o
Fórum de Serviços de Cuidados Paliativos no Brasil: Desafios
e Perspectivas, que reuniu cerca de 140 profissionais.

Salman defende com unhas e dentes uma visão humanista
e vocacionada da medicina, mas sem nunca se descolar da rea -
lidade que vivemos no país. Acredita que é possível conciliar
qualidade de atendimento com viabilidade econômica e faz
duras críticas ao modelo vigente hoje. Em entrevista exclusiva
à revista Aptare, Salman destacou as diferenças na assistência
dos cuidados paliativos nos âmbitos privado e público, além
de abordar a importância do encontro realizado no Hospital
Premier. Confira a seguir os principais destaques da conversa.

aptare – Quais as principais diferenças na assistência 
dos cuidados paliativos no âmbito privado versus público?

samir salman – Os dados apontam que cerca de 75% da po -
pulação brasileira é atendida pelo serviço público de saúde e
25% pelo sistema privado. Mesmo com três quartos da popu-
lação procurando os serviços de saúde pública, os recursos alo-
cados no sistema privado são muito maiores – e a assistência
dos cuidados paliativos não fica fora dessa lógica, infelizmente.
Digo infelizmente porque o justo seria termos uma divisão
mais equilibrada desses recursos. Portanto, as principais dife -
renças estão na aplicação dos recursos financeiros, materiais e
humanos. No sistema privado, onde atuo, existe um maior
fluxo desses recursos, possibilitando uma assistência mais ade -
quada. Entretanto, ressalto que o sistema público contribui de-
cisivamente, formando profissionais e engendrando modelos
de assistência que devemos seguir.

aptare – o Fórum reuniu profissionais que atuam em cuidados
paliativos. Quais os principais desafios que eles terão de 
enfrentar nos próximos anos? o que falta melhorar no Brasil 
em relação à assistência dos cuidados paliativos? 

salman – Entre os muitos desafios, destaco a questão da for-
mação profissional. Como a nossa estrutura de educação da
saúde ainda não contempla o ensino de cuidados paliativos de
forma sistemática, temos aí uma situação a ser superada, “tro-
car o pneu com o carro em movimento”. Ou seja, como se não
bastasse a baixa remuneração, o profissional de saúde tem que
buscar o seu aprimoramento enquanto trabalha duramente
para a sua sobrevivência.

Quanto às melhoras, falta essencialmente o reconheci-
mento dessa prática médica pelos atores do sistema de saúde.
A valoração dos cuidados paliativos se torna primordial para
alicerçarmos as melhorias. Enquanto o fluxo da alocação dos
recursos financeiros estiver migrando de forma desequilibrada
em favor de um mercantilismo excessivo de parte do sistema
de saúde, não teremos o equilíbrio necessário para um modelo
de assistência equânime.

aptare – Qual a importância deste Fórum?

salman – O Fórum está inserido num conjunto de ações pro-
movidas pelo Hospital Premier/Grupo MAIS, que começaram há
alguns anos. Realizamos dois Encontros de Serviços Brasileiros
de Cuidados Paliativos, em 2012 e em 2014. O primeiro foi con-
cebido para proporcionar uma melhor compreensão e integração
dos cuidados paliativos no Brasil, e dele resultou a primeira pu -
blicação científica sobre o perfil dos serviços brasileiros. A se-
gunda edição do encontro teve o intuito de divulgar os serviços
de cuidados paliativos existentes, criando uma rede de colabo-
ração e proporcionando um ambiente propício para reflexões
sobre a situação da modalidade no Brasil.

O próximo Encontro Brasileiro já está programado para
setembro de 2017. A meta que nos impusemos é a criação de
um Atlas Nacional dos Serviços de Cuidados Paliativos até 2018.
Através dessa estratificação, pretendemos gerar uma plata -
forma fidedigna de dados e, com isso, poderemos elaborar
políticas de fomentação dos cuidados paliativos no país. Tere-

Fortalecendo melhores práticas
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mos ainda neste ano, entre os dias 21 e 24 de setembro, o VI
Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, na cidade de
Bento Gonçalves (RS). 

Levando em conta esses dois contextos, o Fórum, além de
manter uma política de encontros dos serviços, neste ano tam-

bém serviu como um “esquenta” no diálogo entre eles e que de-
verá ser aprofundado durante o Congresso Internacional. So -
nhamos em construir uma rede permanente de intercâmbio de
serviços, que avance para fortalecermos as melhores práticas
de cuidados paliativos no Brasil.

  

Os dois Encontros Brasileiros de Serviços de Cuidados Palia-

tivos, realizados pelo Hospital Premier/ Grupo MAIS em

2012 e 2014, renderam bons frutos para os profissionais da área.

Além de aprofundar o relacionamento entre os serviços, surgiu

desses encontros a ideia de criar um Atlas dos Cuidados Paliativos

no Brasil, previsto para ficar pronto em 2018. O objetivo dessa pu -

blicação é mostrar o perfil dos serviços que atuam no país e pro-

mover melhorias no atendimento aos pacientes que necessitam

de atenção em cuidados paliativos.  

Para Henrique A. Parsons, professor assistente de cuidados

paliativos da Universidade de Ottawa (Ontário, Canadá) e diretor

da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (Brasil), a ideia da

criação de um Atlas dos Cuidados Paliativos no Brasil surgiu da ne-

cessidade de conhecer os serviços existentes, para garantir o es-

tabelecimento das redes. “Como o Brasil é um país muito grande

e com significativas diferenças regionais, é impossível conhecer

todas as iniciativas apenas por conhecimentos pessoais e boca a

boca”, relata, salientando que um documento que reúna todos

os serviços – desde os que oferecem atenção mais básica em CP

até os mais especializados – irá facilitar a comunicação entre eles,

o acesso dos pacientes e, em maior escala e a mais longo prazo,

o planejamento estratégico de ações tanto de educação como de

atenção em cuidados paliativos. 

Segundo Marilia Othero, coordenadora do Saber MAIS – De-

partamento de Ensino e Pesquisa do Hospital Premier, não há

nenhuma publicação semelhante no país. “Não temos nenhum

tipo de perfil dos serviços que fazem cuidados paliativos no Brasil

– que modelos são esses, que tipo de atendimento eles fazem,

que tipo de pacientes eles atendem. Essa é uma carência que

queremos suprir”, revela. 

Ela diz que os encontros do Hospital Premier/Grupo MAIS

serviram para que os serviços se conhecessem e fomentassem uma

rede de cooperação entre si. O primeiro encontro, realizado em

2012, reuniu quase 30 instituições e dele resultou a primeira publi-

cação científica sobre o perfil dos serviços brasileiros. O segundo,

em 2014, reuniu cerca de 70 instituições, que participaram de uma

pesquisa cujos dados serão utilizados para a confecção do atlas. “O

atlas é inspirado em um material que a Associação Europeia de

Cuidados Paliativos já possui sobre o que se faz de cuidados palia-

tivos em cada um dos países da Europa. Como o Brasil é imenso, o

nosso intuito é criar esse atlas, levando-se em conta as diferenças

entres as regiões, estados, modelos de serviços etc.”, declara.  

“O primeiro ensaio desse documento foi resultado do I En-

contro Brasileiro de Serviços de Cuidados Paliativos, que eu coor -

denei junto ao Grupo MAIS em 2012”, conta Parsons. Segundo

ele, os dados obtidos nesse evento foram a base para uma apre-

sentação realizada no Congresso da Associação Europeia de

Cuidados Paliativos em Praga, na República Tcheca, em 2013.

“Com a disseminação dos cuidados paliativos no Brasil, certa-

mente vieram o amadurecimento e o surgimento de novos

serviços com novas categorias. Para nós, é certo que agora é um

momento de nova reflexão”, destaca o paliativista, cuja partici-

pação no projeto acontece principalmente no auxílio meto do -

lógico e na análise/publicação dos dados levantados.

O médico explica que os cuidados paliativos são parte inte-

grante do bom cuidado à saúde e que cada vez mais isso é pro -

vado por estudos científicos e dados demográficos. “O enve lhe -

cimento populacional vem acompanhado por um aumento da

frequência das doenças limitadoras da vida e, portanto, a neces-

sidade de um bom cuidado paliativo é evidente”, enfatiza o pro-

fessor. Ele ressalta que o bom cuidado paliativo não é feito ape-

nas com especialistas na área, mas com uma rede integrada de

cuidados, que inclui os especialistas e os serviços de atenção à

saúde em geral, “combinado com adequada educação em cuida-

dos paliativos em todos os níveis de atenção”, acrescenta. 

Marília comenta que a publicação é ainda um projeto a ser

colocado em prática, e sua importância será apontar o que precisa

ser melhorado nos serviços e mostrar as reais necessidades dos

pacientes. “Temos até o fim de 2018 para aprofundarmos os

dados, por isso vamos continuar trabalhando até a publicação do

material. Queremos que o atlas seja uma publicação gratuita e que

possamos distribuí-lo aos profissionais de todo o Brasil”, conclui.

um mapa dos cuidados paLiaTivos no BrasiL
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Avida é uma aventura ou uma peregrinação? Até que
ponto a vida é para alguns apenas o preenchi-
mento de uma série de etapas a serem cumpridas
ao longo do tempo? Somos livres para viver?

Edgar Morin, filósofo e sociólogo francês, explica que é
por meio das incertezas do conhecimento e da vida que nos
renovamos: “Pôr em prática interrogações constitui o oxi -
gênio de qualquer proposta de conhecimento”. Esse conheci -
mento pode referir-se ao outro, à ciência, ao mundo, mas tam-
bém a nós mesmos.

Essa busca pelo conhecimento nos ajuda na medida em
que desejamos realizar transformações em nossa vida como
agentes, e não apenas como espectadores. As transformações
partem de um questionamento no qual se vislumbram a tran-
sitoriedade, a temporalidade e a busca do significado da vida.

Refletindo sobre a nossa própria vida, a maturidade al-
cançada em torno dos 40 anos, associada ao início de sinais
de declínio, reforça a busca frenética de homens e mulheres
pelo viço e pela vitalidade da juventude. O futuro se apresenta
nessa fase e pesa! Porém, esse período – idade que hoje pode
efetivamente ser chamada de meia-idade, já que nossa expec-
tativa de vida ao completarmos 40 anos é de 78,5 anos – é, via
de regra, uma das melhores fases de nossa vida profissional.
Trata-se de uma fase em que estamos maduros pessoal e profis-
sionalmente e o mercado nos encara de forma muito positiva. 

Então por que se fala tanto na “crise da meia-idade”? Ar-
risco dizer que a razão para isso é o fato de, nessa época,
começarmos a passar nossas vidas a limpo – pelo menos aque-
les que se sentem seguros o suficiente para se revisitar e ana -
lisar sua existência. Porém, o maior valor da “crise” na meia-
idade é que, com a longevidade, ainda há muito tempo para a
busca de estímulos, provocações, espiritualidade e sentido para
assumir o controle da própria vida.

Com a chegada dos 50, o mercado já começa a nos “en-
caixar” muito mais próximos da aposentadoria do que em
nosso auge de carreira. No entanto, como pensar em aposen-
tadoria aos 50 anos, se ao chegarmos nessa idade ganhamos
mais 15 meses de expectativa de vida e nossa tábua nos mostra
mais 29,3 anos de vida? Viver 30 anos sem trabalho, atividade,
função ou reconhecimento social?

Hoje, fala-se muito de envelhecimento e longevidade.
Somos os protagonistas do que alguns chamam de revolução
da longevidade, apontada como responsável por mudanças so-
ciais, econômicas e comportamentais para o século XXI, assim
como foi a tecnologia para o século XX.

reinvenção e empreendedorismo
Dentro desse contexto, um dos grandes desafios gira em torno
da forma como esses profissionais que completam 50 anos
irão, ao longo desses mais de 30 anos que se desenham como
futuro, reinventar-se criando novas opções de carreira e vida.  

É importante lembrar que não vivemos num mundo estático:
concomitantemente à longevidade, fenômenos como a tecnolo-
gia e as mudanças no ambiente do trabalho continuam aconte-
cendo, independentemente da idade. Giuseppe Cocco, doutor
em história social pela Universidade de Paris, atualmente
pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aponta
que o conceito de emprego está sendo substituído pelo de em-
pregabilidade. Segundo ele, sairemos do mundo do emprego
para o de prestadores de serviços – seremos todos fornecedores.
Para isso, questões como boa saúde, boa educação, conectivi-
dade, moradia, mobilidade real e social são fundamentais.

É em momentos como o que vivemos hoje que aqueles que
já estão preparados para esse novo modelo enxergarão as opor-
tunidades, que já começam a aparecer.

Com isso, empreender se torna uma das nossas grandes
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opções para o futuro. Empreender significa “decidir realizar
(tarefa difícil e trabalhosa); tentar, ou ainda pôr em execução;
realizar”. Mas será que essa reinvenção será um privilégio ape-
nas dos que iniciarão seu percurso por volta dos 50? E os que
protagonizam essa reinvenção há anos e hoje poderiam “social-
mente” estar enquadrados no estereótipo de avós aposentados?

A gerontologia estabelece que a velhice é heterogênea,
assim como qualquer fase da vida. Conheça a seguir histórias
de pessoas que não tiveram medo de se reinventar.

Maria Aparecida Fiorezzi Viera, a Cida, nasceu em 1932,
na cidade de São Simão, no interior de São Paulo. Ficou

órfã ainda na adolescência e passou a morar com uma tia e com
a avó materna. “Minha avó era daquelas mulheres que não me
deixavam parar nenhum minuto sequer. Mas, para ela, as mu -
lheres nasciam para ser donas de casa, então não tinha ne -
nhuma razão para que eu fosse estudar”, lembra.

Ela conta que foi incentivada a cursar o magistério por seus
tios. Mesmo casando antes dos 21 anos, Cida concluiu o curso,
o que possibilitou que ela lecionasse em escolas de ensino fun-
damental. Teve seis filhos, mas sempre continuou traba -
lhando. Sua vida foi marcada por desafios, que sempre trans-
formou em oportunidades de reinvenção – foi professora, cos-
tureira e, em 1958, entrou para o mercado de seguros, for-
mando-se como corretora. 

Em 1969, para acompanhar o marido, entrou no curso de
direito. “Eu tinha certeza de que, se não entrasse com ele na
faculdade, ele não concluiria o curso”, diz. Nunca foi fã da
profissão, mas na época a decisão era um apoio necessário para
o marido, que precisava galgar melhores posições em sua car-
reira dentro da Receita Federal.

Com a aposentadoria do marido, e advogando pro bono na
maioria das vezes, Cida resolveu, aos 62 anos, voltar para sua
carreira como corretora de seguros. “Imaginem em 1994, já
eram poucas as mulheres no mercado de seguros, mas com 62
anos... nenhuma! Voltei trabalhando como autônoma para a
Sul América.” Em pouco tempo, sua remuneração lhe rendia
seu sustento, além de nutrir seu desejo de nunca parar. 

Depois de várias reinvenções, Cida, hoje com 83 anos, tra-
balha com a filha em sua própria corretora. Vai à academia
de ginástica três vezes por semana e diz que suas amigas sem-
pre reforçam que ela precisa trabalhar menos. Ela ainda tra-
balha como voluntária à noite. Cida não aparenta a idade que
tem e ressalta que, alguns anos atrás, o médico perguntou o
que ela fazia para parecer tão mais jovem do que sua idade.
Sua resposta: “Tenho tanto trabalho que não tenho tempo
para envelhecer.”

Casados há 62 anos, pais de três fi lhos, Francis e Regina Gib-
son, com 90 e 83 anos, respectivamente, têm uma his tória

marcada por reinvenções empreendedoras. Todas elas partiram
do que, para muitos, são tarefas árduas para serem rea lizadas. 

Francis, que mesmo aos 90 anos prefere não ser chamado
de senhor, teve como marca em sua trajetória profissional a 
carreira comercial. Trabalhou como representante comercial
em grandes empresas, como Nestlé, Abbot, J&J, Cartier, entre

Francis (à direita): “Vou morrer trabalhando,
não paro nunca”

Cida: “Tenho tanto trabalho que não tenho tempo
para envelhecer”
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outras. Viajando muito e sempre pensando em como ganhar
mais dinheiro, resolveu dividir essa experiência com sua es-
posa. Em meados da década de 1980, iniciaram um negócio
de venda de lingerie. No começo ele mesmo a levava à casa das
clientes, com suas sacolas de produtos. Tempos depois, mon-
taram a primeira loja ao lado de sua casa. 

Com a dificuldade em obter produtos dos fabricantes de
lingerie, Regina percebeu que precisava diversificar. Em uma
viagem a Curitiba, chamou a sua atenção uma lojinha muito
bonita de perfumes. “Olha o capricho, que bem montada, era
uma dessas que eu queria ter”, disse para Francis. Era uma das
primeiras lojas do Boticário, no aeroporto de Curitiba. Na volta
para São Paulo, buscou mais informações sobre a marca e con-
seguiu revender perfumes em sua própria loja, numa época em
que a empresa ainda não havia optado pelo modelo de fran-
quias. Ela conta que a mercadoria chegava e acabava rápido.
Depois de dois anos o casal, ambos com mais de 50 anos, abri-
ram sua primeira loja do Boticário.

Hoje, depois de 35 anos, possuem dez lojas e uma dis-
tribuidora para vendedoras porta a porta. Atualmente, o negó-
cio é conduzido pelos filhos, mas mesmo assim eles visitam as
lojas com frequência e estão sempre próximos dos negócios.
Por suas histórias de reinvenção passam a dança, viagens,
memórias e mais memórias. Quanto ao trabalho e à atividade,
Francis afirma: “Vou morrer trabalhando, não paro nunca”.

Saúde e projetos de vida
Essas histórias de reinvenção e trabalho passam pela saúde
física e mental. “Certamente, atividade física e boa alimen-
tação são extremamente importantes, mas toda essa saúde
sem um projeto fica a desejar. Os projetos de vida e o trabalho
dão sentido às pessoas. É importante você acordar e saber
que tem algo para fazer, mesmo se o indivíduo decidir fazer
em outro horário. Mas sentir-se útil é muito importante”, ex-
plica Venceslau Antonio Coelho, geriatra do Núcleo Avan -
çado de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês. “Passamos a
maior parte de nossas vidas trabalhando. Embora as pessoas
sonhem com o dia em que vão parar, quando param correm
o risco de ficar deprimidas. A relação do trabalho nas nossas
vidas é tese de estudos científicos. A sociedade move o indi-
víduo para trabalhar, por isso é comum ver pessoas que não
estão trabalhando ficarem ansiosas.”

Segundo o geriatra, é difícil traçar uma linha do tempo
entre idade e horas trabalhadas. Ele enfatiza que o saudável
é buscar o equilíbrio. “Espera-se que com o avançar da idade

as pessoas trabalhem menos ou escolham trabalhar naquilo
que dá mais prazer. Mas alguém que só se sente bem traba -
lhando pode estar com depressão ou problemas pessoais e de
relacionamento, usando o trabalho como uma fuga”, ressalta.

É evidente que os desafios que enfrentamos ao longo de
nossa existência não estão limitados a uma etapa exclusiva
da vida, seja ela a infância, a adolescência ou aquela que
ocupa, atualmente, a posição de “mais temida” – a velhice.
Eles nos acompanham, em nossas diferentes fases, exigindo
reposicionamentos, mudanças de paradigmas, alteração de
hábitos, condutas, construção e revisão de projetos de vida.

A sociedade em que vivemos valoriza o adulto muito es-
pecialmente por fatores ligados à sua capacidade de produção.
Podemos até dizer que o processo de autoestima do indivíduo
pressupõe a sensação de que ele realiza bem o seu trabalho e
se realiza através dele. A forte ênfase nos valores relacionados
com a produção constitui uma das razões pelas quais grande
parte das pessoas na fase adulta teme o estágio da aposenta-
doria. Por isso, a existência de um projeto que sinalize rea -
lização se transforma como algo tão importante.

Foi dentro da proposta de buscar novo sentido que, aos 50
anos de idade, Adelaide Anzolin, proprietária do centro-

dia Conviva, iniciou sua reinvenção. Atuava há 20 anos em
uma mesma empresa e começou a sentir uma certa inquie -
tação profissional, além de um grande questionamento sobre
como seria a segunda metade de sua vida. Estava realizada
com o trabalho, mas sentia a necessidade de um propósito
diferente para a nova fase. 

Aos poucos o sentimento foi crescendo e Adelaide sentiu
que seria o momento de buscar ajuda profissional para lidar
com a transição de carreira. “Continuei trabalhando e me de -
dicando intensamente, porém optei por fazer terapia durante
três anos, para organizar os pensamentos e me fortalecer para
essa nova jornada que viria pela frente. Sair da zona de con-
forto, abrir mão de status e salário são tarefas de que nem sem-
pre conseguimos dar conta sozinhos”, conta. 

Na mesma época, sua mãe foi diagnosticada com doença
de Alzheimer, o que a fez ter certeza de que os valores da vida
precisam ser repensados. “Tocada emocionalmente pela
história da minha mãe e avaliando racionalmente o mercado
de idosos, cheguei à conclusão de que esse seria o meu cami -
nho”, lembra. Ela optou por empreender no mercado de enve -
lhecimento, abrindo um centro-dia na cidade de Indaiatuba,
escolha também pautada por uma melhor qualidade de vida,
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uma vez que no interior conseguimos usufruir de característi-
cas impossíveis de serem vivenciadas em grandes metrópoles.

Para Carlos Barbosa, consultor na área de empreende-
dorismo, com foco em ajudar pessoas com 50+ anos ou mais a
se manter ativas e a complementar sua renda, destaca: “Montar
o próprio negócio é o sonho de 28% dos brasileiros, em qual-
quer idade. Muitos por acreditarem que não ter chefe é muito
bom, porém eles não sabem que o chefe de um empreendedor
é muito mais exigente, pois ele é o ‘mercado’. Já na aposenta-
doria, creio que a necessidade financeira é, no primeiro mo-
mento, o principal motivador. Após um período, a inatividade
começa a incomodar e o desejo de empreender aparece como
uma solução. Naturalmente, o desemprego ‘empurra’ para essa
alternativa, e de uma forma mais perigosa, pois geralmente o
tempo é curto para planejar e, consequentemente, o empreen -
dedor o faz por necessidade, sem que isso represente uma
oportunidade real. E falha”.

A questão financeira é uma condição absolutamente pri-
mordial para que consigamos realizar projetos nesse período
da vida. Segundo Ricardo Humberto Rocha, professor no
Ins per e autor de Como Esticar Seu Dinheiro, entre outros
livros, “nos últimos dez anos podemos observar um aumento
significativo dos volumes aplicados em previdência comple-
mentar, o que demonstra que o brasileiro iniciou um pro -
cesso de planejamento financeiro pessoal. Isso é observado
a partir dos 25 anos de idade para trabalhadores com re -
gistro em carteira, incentivados pelas próprias empresas, que
montam seus programas de previdência, e pelo fato de que
os custos de transação como taxas de carregamento e admi -
nistração cobrados pelas seguradoras vêm se reduzindo”.

Como especialista no assunto, Rocha enfatiza os perigos
de empreender com sua única reserva financeira. “O mais im-
portante é, ao iniciamos um processo de planejamento finan-
ceiro, pensar em constituir uma reserva de emergência (algo
como 6 a 18 meses de um orçamento mensal no mínimo).
Após essa etapa, investir em uma residência própria e em
reservas para aposentadoria (investimentos de longo prazo
com maior risco e possibilidades de maiores ganhos). Poucas
pessoas jovens atualmente iniciam um plano financeiro para
empreender no futuro. Talvez nossa cultura de curto prazo
ainda seja muito forte e impeça as pessoas de iniciativas de
longo prazo. É fundamental, para aqueles com 50+ que pre-
tendem empreender, realizar um plano de negócio e avaliar
sem emoção os riscos que estão dispostos a assumir.”

Ainda pensando em reservas, o geriatra Coelho enfatiza:
“As pessoas pensam frequentemente na reserva financeira,
mas não na reserva de saúde. É importante cuidar da saúde
sempre, com estilo de vida saudável, saber que as férias
devem ser curtidas, ter um hobby e pensar numa segunda
profissão ou numa segunda opção de trabalho, algo diferente
daquilo que se faz e que dê prazer”.

*Denise Morante Mazzaferro

Mestre em gerontologia pela PUC-SP; pós-graduada 
em marketing pela ESPM; sócia da Angatu IDH.

Adelaide: “Tocada pela história de minha mãe e
avaliando o mercado de idosos, cheguei à conclusão
de que esse seria meu caminho"
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em moVimento  ::  ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

longeVidade no radar da Fiesp

O envelhecimento
vem ga nhando vi si bi -
lidade também no
meio empresa rial. O
Co mi tê de Jo vens
Em preendedores em
Saúde (CJE Saúde) da
Fe deração das Indús-

trias do Estado de São Paulo (Fiesp) promoveu em abril e maio três encontros
temáticos exclusivos. 

A primeira reunião trouxe um panorama do envelhecimento no Brasil,
com uma palestra de Denise Mazzaferro, sócia-diretora da consultoria Angatu
IDH. O segundo encontro reuniu startups voltadas para a terceira idade, tais
como 50+ Saúde, IS Games e Funmly, para explicar seus modelos de negócios,
desafios e conquistas. O último encontro foi uma sessão de perguntas e res -
postas, no modelo “Roda Viva”, com o geriatra João Toniolo Neto, professor
associado de geriatria da Unifesp/EPM e CEO do Gruppo Toniolo Saúde.

Os encontros foram organizados pelo subgrupo de envelhecimento no
CJE Saúde, formado pela equipe da revista Aptare e pela neuropsicóloga Gis-
laine Gil, do Hospital Sírio-Libanês. As reuniões são abertas, gratuitas e acon-
tecem quinzenalmente na Fiesp.

repensando 

o enVelhecimento

A AARP, entidade norte-americana
com 38 milhões de associados 50+ no
mundo, acaba de lançar a campanha
Disrupt Aging (Rompa com o envelhe -
cimento, em tradução livre), cujo foco
é substituir estereótipos negativos e
imprecisos sobre o envelhecimento por
uma representação realista e positiva
do que o envelhecer se tornou.

“Quando a maioria das pessoas hoje
em seus 50, 60, 70 anos se compara com
seus pais na mesma idade, eles veem
inú meros contrastes”, expli ca Jo Ann
Jenkins, CEO da AARP e autora do livro
Disrupt Aging, lançado em abril. “Claro
que também existem se melhanças, mas
o principal ponto é que o conceito de en-
velhecimento – o que ele significa e
como ele se apresenta – mudou muito,
mesmo de uma geração para cá.”

Jo Ann afirma que, no entanto, nos-
sas atitudes coletivas sobre o envelhe -
cimento não mudaram tanto – e elas
estão geralmente desconectadas da 
rea lidade, de modo que não servem a
ninguém. O movimento vem ganhan -
do força através de diversas iniciativas,
sendo a principal delas o lançamento
do mês “Dare to Disrupt” (Ouse rom -
per, em tradução livre), em maio, como
uma tentativa de mudar a conversa ao
redor do tema.

Vilas Virtuais

A primeira vila virtual foi funda-

da em Boston, EUA, em 1999, e

des de então elas vêm crescendo

no país. Hoje são 190 grupos,

ajudando idosos a se conectar e

a se manter em suas casas à me-

dida que envelhecem. A ideia é

preservar a independência e a

autonomia.

Por uma taxa mensal ou anual, os membros têm acesso a eventos or-

ganizados e a uma lista de fornecedores e voluntários que farão de tudo:

levar o idoso a uma consulta médica ou ao supermercado, pendurar

quadros nas paredes ou trocar lâmpadas. 

As taxas anuais variam de US$ 450 para indivíduos a US$ 600 para

famílias. Comparadas ao preço médio de uma unidade de um dormitório

numa ILPI – US$ 42 mil por ano –, trata-se de uma despesa mínima para se

manter a independência.
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nasce o moVimento real.idade

Foi lançado em meados de abril o Instituto

da Longevidade Mongeral Aegon, uma 

organização sem fins lucrativos liderada

por uma seguradora com mais de 180

anos de experiência no mercado brasileiro

e apoiada por parceiros como AARP, MIT

Age Lab e Stanford Longevity Center.

O Instituto está à frente do movimento REAL.IDADE, cujo objetivo é “que

todos ajudem a construir a longevidade que queremos ter no presente e no

futuro. É um convite para, juntos, buscarmos um Brasil melhor, justo e mais

preparado para as pessoas 50+”.

Para isso, ele desenvolve iniciativas em diversas frentes para o público

50+, tais como trabalho, através de cursos de requalificação; saúde, com des -

contos em medicamentos; social, através do Prêmio Real.Idade de Longevi-

dade, desenvolvido pela FGV para avaliar o grau de bem-estar oferecido pelos

municípios brasileiros aos 60+; e político, através do projeto de lei RETA

(Regime Especial do Trabalho do Aposentado).

Para saber mais: http://movimentorealidade.org/

mais controle sobre a própria saúde

Um pequeno aparelho, ao ser pres-

sionado contra a testa, mostra os ba-

timentos cardíacos, a pressão e a tem-

peratura no seu smartphone em 10 se-

gundos. Pode parecer ficção científica,

mas é Scanadu Scout, um equipa-

mento criado pelo linguista computa-

cional Walter De Brouwer. A ideia ar-

recadou 1,7 milhão de dólares no site de financiamento coletivo Indiegogo.

Segundo Brouwer, a principal razão para o sucesso de Scout é o fato de

ele devolver às pessoas a responsabilidade por sua própria saúde, per-

mitindo que elas rastreiem sinais vitais importantes de forma simples. “O

objetivo de democratizar a informação sobre saúde não é tirar o controle

dos médicos, mas tornar as conversas entre pacientes e médicos mais pro-

dutivas”, diz o inventor. Ele pre tende lançar uma versão para o consumidor

por 199 dólares ainda em 2016, dependendo da apro vação do FDA. 

Para saber mais: www.scanadu.com/products/vitals

retratos 
de intimidade 

A fotógrafa Isadora Kosofsky tinha 18
anos quando notou pela primeira vez
um trio de idosos – duas mulheres e
um ho mem – nas ruas de Los Angeles.
Alguma coisa na relação dos três cha -
mou sua atenção e, com a permissão
deles, co meçou a fotografá-los. O tra-
balho resultante, The Three (Os três, em
tradução livre), conta a história de Will,
84, Jeanie, 82, e Adina, 90 – “indiví-
duos ligados por seus relacionamen-
tos”, segundo a fotógrafa.

De fato, é seu relacionamento – o
que parece ser um romance entre
Will e cada uma das duas mulheres
– que torna as fotos de Isadora tão to-
cantes. É raro ver representações de
idosos expressando sua sexualidade
e, apesar de haver tristeza nas ima-
gens, a fotógrafa também consegue
captar a intimidade por trás delas. 

“Eu não vejo meus fotografados
como idosos”, conta. “Quando eu os
fotografo, eu os vejo como indivíduos
de qualquer idade.”

Para ver as fotos acesse: www.
isadorakosofsky.com/albums/the-
three/
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Tristeza repentina, descaso com os cuidados pessoais,
perda de memória. Esses foram os primeiros sinais
da doença de Alzheimer em Vânia*, mãe de Sofia*.
O diagnóstico modificou, repentinamente, a vida da

filha única. Sua mãe, até então independente, ainda não havia
completado 70 anos.

Com a progressão da doença, Vânia tornou-se agressiva e pas-
sou a exigir vigilância contínua. Sofia trabalha fora de casa e tem
um filho pequeno. O que fazer, então? Sofia não queria levar a
mãe para morar numa Instituição de Longa Permanência para
Idosos (ILPI). Pesquisando na internet, deparou-se com o conceito
de centro-dia, algo que desconhecia. Informou-se mais a respeito
e achou que esse seria um modelo de atendimento interessante.

Em sua busca, chegou ao Pasárgada, no bairro da Aclimação,
na capital paulista. Lá, Vânia foi prontamente acolhida. A doença
de Alzheimer não a impediu de participar das atividades com os
outros idosos. Hoje, meses após o primeiro contato com o local,
Sofia garante que a mãe é uma pessoa mais tranquila, segura, par-
ticipativa e, principalmente, mais feliz. “Aprendi que sempre, em
qualquer situação, é possível desenvolver potencialidades. Foi o
que aconteceu com minha mãe. Conseguimos resgatar nosso con-
vívio, ela recuperou o brilho nos olhos”, diz a filha, emocionada.

Nos centros-dia, conforme a legislação prevê, o idoso deve
receber atenção diferenciada, visando seu desenvolvimento,
frequentando o local nos dias úteis das 7 às 19 horas, ou algu-
mas vezes por semana. Esse olhar mais demorado para a pes-
soa em situação de fragilidade – e para sua família também –
talvez seja a principal característica do equipamento e o que
estimulou a mudança de comportamento em Vânia. 

“Por serem direcionados, os cuidados proporcionam de
fato segurança – tanto ao idoso como à família –, e quem
chega aqui se sente acolhido”, afirma Marília Vieira Sanches,

especialista em gerontologia e terapeuta ocupacional, à frente
do Koru, centro-dia que está na Chácara Klabin, próximo à
região da Vila Mariana.

Para os proprietários de centros-dia ouvidos nesta repor -
tagem, o equipamento agrega valor aos cuidados dispensados
ao idoso, e por isso tem se tornado cada vez mais necessário.
“Nenhum médico conhece tão bem o idoso como nós, que es-
tamos com ele por horas”, avalia a terapeuta ocupacional e
mestre em gerontologia Vanessa Idargo Mutchnik, proprie -
tária do Pasárgada.

Por definição, os centros-dia não precisam contar com ge -
ria tra ou médico de qualquer especialidade. Mas é impres -
cindível que os responsáveis estejam em contato, direta ou in-
diretamente, com os profissionais da saúde que atendem seus
idosos, para que alinhem com eles questões específicas.
“Muitas vezes nós é que percebemos, por exemplo, que uma
medicação não está surtindo efeito. Ou o contrário – há casos
em que a medicação pode ser dispensada”, afirma Vanessa. Em
situações como essas, o médico deve ser contatado. E, como
regra, os centros-dia fornecem relatórios às famílias, periodica-
mente, sobre os atendimentos realizados.

“Ao chegarem ao Koru, os idosos passam por uma avaliação
– praxe em qualquer centro-dia”, explica Marília Sanches. Com
base nessa anamnese, traçamos um plano de desenvolvimento
pessoal – há condições que podem ser melhoradas, recupe -
radas ou, ainda, prevenidas.” Marília lembra ainda que um cen-
tro-dia deve estar inserido no contexto urbano, próximo a
serviços que proporcionem a integração do idoso – seja ele
mais ou menos dependente – com a comunidade do entorno. 

O que os centros-dia oferecem principalmente, segundo
Maria Rita Moute, do Villa Dei Fiori, com unidades em São
Paulo, Guarulhos e Campinas, é um atendimento focado nas

diferença

Foco nos potenciais,
mesmo na fragilidade 
Centros-dias se firmam no Brasil como mais um equipamento

para atendimento ao idoso, visando ao máximo a sua autonomia

Por Maria Lígia Pagenotto 
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necessidades de cada um, com o objetivo de desenvolver seu
potencial, ainda que muitas atividades sejam feitas em grupo.
“Aqui se aprende também a lidar com a diversidade no enve -
lhecimento. Há pessoas com fragilidades diferentes, mas isso
não pode ser impedimento ao desenvolvimento de ninguém,
ao convívio e à inclusão”, afirma.

necessidade de regulamentação
Muito comum na Europa, o centro-dia é um modelo novo
ainda no Brasil – a legislação data de junho de 2013.  “Mas a
tendência é só crescer”, antevê Marília Berzins, doutora em
gerontologia e presidente do Observatório da Longevidade Hu-
mana e Envelhecimento (OLHE), entidade que organiza fóruns
periódicos para discussão do assunto. 

Como regra, o centro-dia é um local preparado para receber
a pessoa fragilizada (com um grau de dependência leve ou
moderado). Uma equipe multidisciplinar, com profissionais
que entendam as especificidades do envelhecimento, deve
estar disponível para prestar serviços diversos aos usuários,
sempre visando seu cuidado e desenvolvimento. 

Marília Berzins frisa que se trata de um serviço voltado para
um determinado tipo de idoso e que não dá para dizer que seja
mais ou menos necessário do que uma ILPI ou do que um cen-
tro de convivência, por exemplo. “São atendimentos diferentes,
para demandas diferentes. Existem pessoas que precisam de
moradia, então a solução está na ILPI. Outras precisam de
atendimento durante o dia, mas querem permanecer em sua
residência ou com a família. Para elas existem os centros-dia”,

explica. Para os que têm plena autonomia, a recomendação é
que frequentem os centros de convivência.

O centro-dia também deve, na opinião de Marília, oferecer
um modelo híbrido de atendimento – algo que fique entre a
saúde e o social. Na Espanha, explica, é assim que o sistema
funciona. “Está dentro de uma legislação sócio-sanitária”, diz.
Aqui ainda falta regulamentar o equipamento. Apesar da le -
gislação específica vigente, falta um marco regulatório a res -
peito dos centros-dia, e cabe ainda decidir se sua fiscalização
ficará a cargo de órgãos ligados à saúde ou à promoção social.

“A regulamentação é uma questão urgente, pois alguns cen-
tros-dia acabam funcionando como centros de convivência por
falta de estrutura adequada ou profissionais que entendam de
envelhecimento”, alerta Vanessa. Isso implica, segundo ela, não
acolher idosos que não tenham perfil de socialização ou que 
apre sentem muita dificuldade de integração. “Nesse caso, o cen-
tro-dia acaba aconselhando a internação, o que é lamentável, pois
nesse esquema a pessoa não terá possibilidade de se desenvolver.”

Os proprietários dos centros-dia ouvidos pela reportagem
ressaltam que os locais que dirigem oferecem todas as condições
para apoiar o desenvolvimento do idoso, estimulando especial-
mente sua autonomia, para que ele realize, com a independência
que for possível, atividades da vida diária – ainda que a pessoa
apresente diversas patologias e fragilidades de ordem motora e
cognitiva. “Um centro-dia precisa ter esse olhar, precisa ter uma
proposta de desenvolvimento para cada indivíduo que recebe”,
observa Mayra Tofanetto, gerontóloga e responsável pelo cen-
tro-dia Cari Nonni, também na Vila Mariana.
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Muitos relatam que os resultados obtidos são realmente ani -
madores. Há casos de pessoas que chegaram ao local sem andar,
por exemplo, e com o trabalho de reabilitação focado ganharam
força muscular que lhes permitiu ficar em pé e caminhar. Outros
ampliaram a capacidade de se relacionar com o entorno, hábito
muitas vezes adormecido devido a fragilidades advindas de
Parkinson, Alzheimer e outras patologias. “São conquistas que
fazem toda a diferença na rotina do idoso, no seu entrosamento
familiar, no seu estado de ânimo”, observa Mayra.

A dependência, muitas vezes, é também o detonador de
um processo de isolamento social, por isso é tão importante
combatê-la. “Indivíduos fragilizados precisam receber atenção
e estímulos adequados, o que nem sempre as famílias têm
condições de oferecer”, explica Fernando Tundisi Guimarães,
fisioterapeuta e acupunturista especializado em envelheci-
mento, coordenador do Vitalia Brasil, localizado em Moema,
centro-dia associado ao grupo espanhol Vitalia.

Um foco muito importante, na visão de Rachel Katz, coor-
denadora do Centro-Dia Unibes, deve ser revalorizar o indiví-
duo dentro de sua história de vida. “Muitos veem sua potência
diminuir, fragilizados por problemas de saúde ou de exclusão
social. Com isso, tornam-se presas fáceis da depressão. São colo-
cados à margem das relações sociais e familiares, ou excluem-
se por conta própria, desacreditados do seu valor”, explica.

O trabalho de inclusão passa pelo fortalecimento dos vín-
culos e pelo resgate da autonomia. Rachel ressalta que essas
ações procuram ter um sentido de acolhida, e o idoso e seus
familiares recebem informações e orientações, especialmente
sobre o autocuidado.

Vale lembrar que o centro-dia Unibes é o primeiro em fun-
cionamento em parceria com a prefeitura de São Paulo, desti-
nado a idosos em situação de vulnerabilidade social. Está lo-

calizado no Bom Retiro, região central da capital paulista. Estão
previstos outros 16 equipamentos públicos, segundo Rachel,
até o fim deste ano.

Centro-dia x cuidador domiciliar: quem ganha?
Os especialistas ouvidos são unânimes em afirmar que um cen-
tro-dia é mais vantajoso financeiramente do que manter um
idoso sob cuidados constantes em casa.

“Manter quatro cuidadores (um para o dia, outro para a noite
e dois para o fim de semana) sai cerca de 10 mil reais ou mais
por mês para uma família, incluindo salários e gastos com ali-
mentação e transporte desses funcionários. Num centro-dia, o
custo é bem mais em conta, com a diferença de que o idoso está
sempre recebendo estímulos”, ressalta Vanessa, do Pasárgada.

Marília Berzins enfatiza que o cuidador tem uma função
específica e num centro-dia é mão de obra imprescindível. Por
isso, ela acha difícil comparar o atendimento domiciliar com
o oferecido nos centros-dia. “O que eu sei dizer com certeza é
que o envelhecimento é um negócio promissor. Os centros-dia
estão crescendo, tanto no âmbito privado como no público,
pois precisamos cada vez mais desse equipamento. Diria até
mais: já há muita gente que necessita de um centro-noite. Por
que os empreendedores ainda não pensaram nisso?”, provoca.

“Estamos engatinhando ainda no que tange ao envelheci-
mento”, assegura. O que ela repudia com veemência é a deno -
minação de “creche do idoso” para esse serviço. O termo é pre-
conceituoso, infantiliza e não corresponde ao que buscamos in-
centivar, que é uma velhice autônoma”, afirma.

(*) Os nomes foram trocados para 
preservar a privacidade das entrevistadas.

• Cari nonni
www.carinonni.com.br
Rua Rio Grande, 846 – Vila Mariana
(11) 3467-6169 / 3467-6163

• Koru
www.korucentrodia.com.br
Rua Professor José Aboláfio, 87 – Jardim Aurélia
(11) 5083-2568

• Pasárgada
www.centrodia-pasargada.com.br
Rua Sebastião Carneiro, 411 – Aclimação
(11) 3628-9710

• Unibes
unibes.org.br/index.php/nossos-programas/centro-dia/
Rua Rodolfo Miranda, 287 – Bom Retiro
(11) 3123-7316

• villa dei fiori
casavilladeifiori.com
Unidades em São Paulo, Guarulhos e Campinas
(11) 98389-3690

• vitalia Brasil
vitaliabrasil.com.br
Alameda dos Nhambiquaras, 200 – Moema
(11) 5904-9500/ 3897-2328/ 99758-9009 

serviço
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rAdAr :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

recuperAção segurA de dAdos  

A Royal Philips anunciou a introdução de um serviço de recuperação de dados seguro,
construído em parceria com a Amazon Web services (AWS), que rapidamente capta e
realiza cópias de segurança de depósito de dados de organizações de saúde na nuvem.
Especificamente desenhada para satisfazer as necessidades de cópia de segurança
médica, o novo serviço de armazenamento ajuda as empresas de saúde a encaminhar

mais informações seguras do paciente contra eventos de perda de dados locais, que vão desde falhas nos equipamentos a
eventos catastróficos como terremotos, fogo e inundação.

A nova solução de armazenamento híbrido da Philips combina a experiência da empresa na gestão de dados médicos
com o serviço de transporte de dados AWS na escala petabytes, AWS Import/Export Snowball, para integrar, administrar,
cifrar e transferir o repositor de todos os dados de um hospital à nuvem dentro de dias, em vez de semanas ou meses, através
de uma rede de cabo.

Foco nA segurAnçA do pAciente

A Fundação para Segurança do Pa-
ciente (FSP) lançou em abril o livro
Risco e Segurança do Paciente. A publi-
cação é resultado de um amplo debate,
realizado por profissionais e institui -
ções de vários segmentos, tanto do
Brasil quanto do exterior. 

Entre os pontos abordados estão
o papel da mídia nos casos de erro
médico e a contribuição que setores

como o nuclear e da aviação civil podem dar à área da saúde, a
partir de modelos bem-sucedidos de administração de crise e de
programas de prevenção de acidentes. A obra, que tem o pa-
trocínio do Hospital Sírio-Libanês, com o apoio do Grupo Qua -
licorp e do Laboratório Cristália, oferece um diagnóstico inédito
e proporciona uma reflexão abrangente sobre as melhores práticas
e os caminhos a serem trilhados. 

“Nosso objetivo é reforçar a posição de enfrentar os eventos ad-
versos a partir de uma atitude propositiva e não punitiva”, afirma
Enis Donizetti Silva, diretor da FSP. “Precisamos identificar, discutir
e agir sobre as causas. Temos de revisar o modelo de atenção e
tomar decisões que realmente tragam mudanças efetivas.”

AprovAção pelA AnvisA  

A CNOGA Medical Ltd. anunciou em maio que rece-
beu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para a venda no Brasil de seus dis -
po sitivos não invasivos CNOGA Tensortip™ Combo
de Glicômetro (CoG). O aparelho é o primeiro glu -
cômetro não invasivo aprovado pela entidade. 

O dispositivo CoG usa um sensor de imagem de
cor em tempo real e algoritmos únicos para medir
com precisão os níveis de glicose a partir de capi-
lares sanguíneos na ponta dos dedos dos pacientes
sem picada da lanceta, retirada de sangue ou dor. O
dispositivo é calibrado individualmente para cada
paciente e é concebido para uso diário. A medição
pode ser feita quantas vezes forem necessárias, sem
acréscimo de custo. 

A empresa espera lançar os dispositivos Tensor-
Tip™ durante a exposição Hospitalar, em São Paulo.
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140 Anos de históriA  

O laboratório Eli Lilly comemorou em 10 de maio seu 140o aniversário com
celebrações em diversas localidades do mundo, incluindo uma cerimônia em
Indianápolis, no estado de Indiana (EUA), onde fica o QG global, para inau-
gurar uma estátua dedicada ao coronel Eli Lilly, fundador da empresa.

Nessas 14 décadas a empresa contribuiu com mais de 100 medicamentos
e avanços médicos significativos, como a primeira insulina disponível comer -

cialmente, a manufatura e distribuição global de vacina Salk, contra poliomielite, e inovações na área de saúde
mental, como o antidepressivo Prozac (fluoxetina). Hoje a Lilly continua o investimento no progresso com um
pipeline robusto, com dúzias de potenciais novas drogas em estágio intermediário ou avançado de desenvolvi-
mento para condições como câncer, diabetes, doenças autoimunes, dor e doença de Alzheimer.

eM prol dA sAúde 
cArdiovAsculAr  

O laboratório Baldacci
tem um novo produto
em seu portifólio. O
Benefit 900® é um su-
plemento com 900 mg
de fitoesteróis Vega-
pure® por cápsula, o
único no mercado com

essa alta concentração. O consumo de 1,8 g de fi-
toesterol ao dia (o equivalente a duas cápsulas
de Benefit 900®), quando associado a uma dieta
saudável, promove a redução de 10% a 15% do
colesterol indesejado (LDL) já a partir da terceira
semana, auxiliando na manutenção e na pro-
moção da saúde cardiovascular. Cada embala -
gem contém 60 cápsulas gelatinosas. Sua posolo-
gia é de duas cápsulas por dia, que podem ser in-
geridas de uma só vez.

MedicAMento polivAlente  

O Aché Laboratórios acaba
de lançar o Dual. Trata-se
do cloridrato de duloxeti-
na, que será comercializado 
em caixas com cápsulas de
30 mg ou 60 mg.
Segundo o psiquiatra Stevin
Zung, gerente médico do

Aché, a duloxetina apresenta um espectro de tratamento maior
do que os inibidores seletivos da receptação da serotonina,
classe de antidepressivos bastante utilizada atualmente. Por ser
um inibidor de receptação de serotonina e noradrenalina
(IRSN), ela possibilita o tratamento de transtorno depressivo
maior (TDM), transtorno da ansiedade generalizada (TAG), fi-
bromialgia, dor neuropática diabética e dor crônica associada
a lombalgia e a osteoartrite do joelho.
“A duloxetina possibilita o tratamento integrado e é a opção
mais eficaz quando os pacientes apresentam sintomas depres-
sivos e dolorosos associados. Ela também pode ser prescrita
quando as patologias estão presentes de forma isolada, e é o
único antidepressivo aprovado para quadros dolorosos crôni-
cos”, explica o especialista.
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PRoGRAME-SE  ::  cursos, congressos e simpósios

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

3 American Geriatrics 

Society Annual Meeting

19 a 21 de maio • Long Beach, CA,

EUA • www.americangeriatrics. org

3 8a Jornada Interdisciplinar de

Geriatria e Gerontologia (JIGG)

21 de maio • IEP, Hospital 

Sírio-Libanês, São Paulo, SP •

iep.hospitalsiriolibanes.org.br

3 XX Congresso Brasileiro de

Geriatria e Gerontologia

8 a 11 de junho • Fortaleza, CE •

www.cbgg2016.com.br

3 World Congress on Brain, 

Behavior and Emotions

12 a 15 de junho • Buenos Aires, 

Argentina • www.brain2016.com

3 World Congress 

on Active Ageing

28 de junho a 1º de julho • Melbourne,

Austrália • wcaa2016.com.au/

set/out
3 VI Congresso Internacional 

de Cuidados Paliativos

21 a 24 de setembro • 

Bento Gonçalves, RS •

www.congressosancp.com.br

3 1o Simpósio Paulista de Clínicas 

e Residenciais para Idosos

24 de setembro • São Paulo, SP •

simpósio@residencialtoniolo.com.br

3 12th Congress of the European

Union Geriatric Medicine Society

(EUGMS)

5 a 7 de outubro • Lisboa, Portugal •

www.eugms.org/2016.html

jul/ago
3 18a Jornada de Inverno 

da SBGG-RS

29 e 30 de julho • Veranópolis, RS

sbgg.rs@terra.com.br 

3 XIII Congreso Argentino 

de Gerontología e Geriatría

25 a 27 de agosto • Buenos Aires, 

Argentina • www.sagg.org.ar

3 XXVII Congresso Brasileiro 

de Neurologia

27 a 31 de agosto • Expominas, 

Belo Horizonte, MG •

www.neuro2016.com.br

p50 calendario_aptare  17/05/16  12:11  Page 50



p51 congresso ILPI_calhau aptare3  17/05/16  15:10  Page 1



Libbs




