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Preparo para envelhecer

Tenho recebido um crescente 
número de comunicações de 
amigos, conhecidos e até leito-

res com dúvidas acerca do envelheci-
mento. Alguns me pedem indicações 
para situações específicas: uma ILPI 
de confiança, um geriatra que atenda 
em domicílio, um cuidador para um 
paciente com Alzheimer. Outros me 
ligam para repercutir estudos que vi-
ram na grande imprensa, sobre os 
mais variados temas: dieta, atividade 
física, medicamentos, gadgets. Outros 
ainda querem consultar minha bola 
de cristal: será que no futuro todos 
morarão em co-housing?; será que o 
público 60+ será a grande oportuni-
dade do mercado nos próximos anos?

Adoraria, mas infelizmente não te-
nho resposta para todas essas ques-
tões. Estou muito longe de ser uma 
especialista no assunto. Mas é claro 
que, como alguém que há dez anos tra-
balha com o tema diariamente, tenho 
mais familiaridade com o envelheci-
mento e seus desdobramentos. Isso, 
por consequência, me dá uma pers-
pectiva diferente em determinadas 
ocasiões e mais segurança para tomar 
decisões, em relação a minha mãe, por 
exemplo, mas principalmente em rela-
ção ao meu próprio envelhecimento.

Isso acontece em todas as áreas. 
Quem trabalha com finanças, por 
exemplo, sabe manejar melhor seu 
próprio dinheiro. Quem trabalhou 
com mecânica a vida toda não vai se 
intimidar diante de um pneu furado. 
A familiaridade com o assunto nos dá 
segurança para agir.

Mas, diferente de saber manejar as 
finanças ou trocar um pneu, entender 
o processo de envelhecimento tem um 
impacto mais amplo e profundo em 
nossa vida no longo prazo. Esse co-
nhecimento nos ajuda a decidir por 
que caminho queremos seguir para ter 
uma velhice saudável e de qualidade. 
Ele também nos ajuda a identificar ris-
cos com mais clareza e atuar com mais 
rapidez. Por isso, entendo que é funda-
mental saber sobre o envelhecimento, 
assim como é fundamental saber ler. 
São ferramentas que nos abrem os 
olhos e nos ajudam a navegar com 
mais confiança, principalmente num 
mundo com tantas incertezas.

No entanto, não basta apenas co-
meçar a falar do assunto com quem já 
está prestes a cruzar a linha dos 60. 
Claro que nunca é tarde, mas essa 
educação deve começar antes, bem 
antes, ainda na infância. É preciso ge-
rar oportunidades de convívio entre 
idosos e jovens, para que a velhice 
não seja algo imaginário, mas sim 
presente no nosso dia a dia. É preciso 
normalizar o envelhecimento e refor-
çar a importância de nos prepararmos 
para ele. 

Muitos veteranos na área, que há 
décadas acompanham o envelheci-
mento no Brasil, já advogaram por 
essa causa. Durante sua gestão como 
presidente da SBGG-SP, a geriatra 
Maisa Kairalla, atualmente editora clí-
nica desta revista, lançou o movimen-
to “Educar para envelhecer”, cujo obje-
tivo era exatamente promover a 
intergeracionalidade, de forma a des-

pertar o interesse nos jovens sobre a 
longevidade. Outras iniciativas já sur-
giram nesse sentido nos últimos anos, 
que vão desde projetos de lei até a 
criação de aplicativos que estimulem 
uma educação para o envelhecer.

Essa não é uma ideia nova, portan-
to. Essa necessidade já foi identificada 
há muito tempo. A diferença agora é 
que, diante do rápido envelhecimento 
da população brasileira, ela se faz 
cada vez mais urgente. A Aptare acre-
dita que informação e educação são 
recursos poderosíssimos para promo-
ver as mudanças tão necessárias em 
nosso país. Pessoas familiarizadas 
com as questões da longevidade esta-
rão mais preparadas para ajudar seus 
familiares e para tomar as providên-
cias necessárias para garantir que seu 
próprio envelhecimento seja um pro-
cesso tranquilo, com saúde e significa-
do. Já passa da hora de investirmos 
em ações concretas e sistemáticas 
para esse fim. Porque todos querem 
envelhecer bem, mas para isso é preci-
so preparo. Como tudo na vida.

Boa leitura!

Lilian Liang 
Editora
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6 COLÓQUIO

O GERP é um dos encontros 
mais tradicionais do calendá-
rio da geriatria e gerontologia 

brasileiras. Promovido pela Socieda-
de Brasileira de Geriatria e Gerontolo-
gia Seção São Paulo, ele chega à sua 
12ª edição depois de um turbilhão: 
uma pandemia inédita no mundo e 
uma inesperada atenção dirigida às 
questões do envelhecimento, em cír-
culos aos quais o tema antes parecia 
não pertencer.

Esses imprevistos exigiram adap-
tações. A impossibilidade de fazer um 
evento presencial obrigou que o con-
gresso fosse pensado em formato on- 
line. A interseccionalidade do tema 
com outras áreas exigiu uma expan-
são da programação científica. Inova-
ção é a palavra de ordem do GERP.22, 
que será realizado entre os dias 5 e 9 

de abril. O pré-congresso acontecerá 
em 30 e 31 de março.

Apesar dos desafios, o geriatra 
Maurício de Miranda Ventura, presi-
dente do evento, é otimista. Segundo 
ele, o 12º Congresso Paulista de Geria-
tria e Gerontologia será um encontro 
para todos os gostos, principalmente 
em função da temática diversificada. 
“Se Deus quiser, vamos agradar gregos 
e troianos”, afirma. Ele também desta-
ca que o ambiente on-line permite que 
as discussões cheguem a mais profis-
sionais – a expectativa é de que haja 
cerca de 4 mil inscritos. 

Para Ventura, a tendência é que a 
discussão acerca da longevidade ga-
nhe cada vez mais espaço. “A questão 
do envelhecimento está saindo da 
área médica e começando a atingir es-
paços que antes a gente não imagina-

va. Temos uma ampla gama de luga-
res para explorar e crescer”, ressalta.

Confira a seguir os principais tre-
chos da entrevista exclusiva para a re-
vista Aptare. Para ouvir a entrevista na 
íntegra, acesse o QR Code. 

Aptare – Como estão os preparativos 
para o GERP.22?

Maurício Ventura – Correndo de-
mais! Na realidade, o congresso vai 
ser em duas partes. A gente vai ter 
um pré-congresso nos dias 30 e 31 
de março, com alguns cursos já ela-
borados abordando temas como do-
ença de Parkinson e gerontecnolo-
gia. Já o congresso acontece entre 5 
e 9 de abril, em formato on-line. In-
felizmente não conseguimos fazer 
presencial, por causa da pandemia. 
Há um ano eu tinha muita vontade 
de que o GERP fosse o primeiro 

Um dos congressos mais tradicionais na geriatria e gerontologia brasileiras,  
o GERP.22 traz inovações em seu formato e em sua programação científica

Por Lilian Liang

GERP.22:

MAURÍCIO DE MIRANDA VENTURA Presidente da SBGG-SP  
e do 12º Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia.A
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grande evento presencial da geria-
tria em 2022, mas não conseguimos. 
Como se trata de um congresso, tere-
mos bastante coisa nova. Vamos dis-
cutir muito a questão da diversida-
de, teremos muitos temas novos, re-
lacionados a subespecialidades da 
geriatria, como a ortogeriatria e a 
oncogeriatria. Será um congresso 
bem distribuído em relação às ques-
tões da geriatria e da gerontologia, 
então é um congresso para todos os 
gostos. Se Deus quiser, vamos agra-
dar gregos e troianos com uma temá-
tica bem ampla e diversificada. 

Aptare – Quais foram as dificuldades 
encontradas na elaboração da edição 
on-line do GERP? 

Ventura – Acho que a questão do 
on- line veio para ficar. Não é algo 
que vai desaparecer, mesmo com o 
fim da pandemia. O congresso on-li-
ne tem algumas vantagens: a um 
custo muito menor você consegue 
chegar mais longe. Então, gente que 
talvez não tivesse oportunidade de 
vir a São Paulo para participar de 
um congresso presencial vai poder 
assistir, do Amazonas, do Pará, do 
Rio Grande do Sul, às nossas aulas. 
E é um congresso que vai acontecer 
mais no finalzinho da tarde, então 
as pessoas vão poder se programar, 
não vão deixar de fazer todos os 
seus afazeres. Essas são vantagens 
muito grandes, e eu, honestamente, 
tenho muita dúvida de que isso vai 
deixar completamente de existir. 
Talvez com um formato híbrido a 
gente consiga fazer esse congresso 
chegar a mais gente. Apesar disso, 
temos ouvido muita reclamação na 
linha de “Ah, que saudade de chegar 
no presencial, dar um abraço, en-

contrar o pessoal”. Realmente tem 
as suas desvantagens.
Um grande problema que eu ainda 
vejo no congresso on-line é a ques-
tão técnica, de conseguir transmitir 
com uma boa qualidade. A gente 
está tendo uma experiência agora. 
Uma das nossas salas vai ser híbrida 
– os palestrantes vão estar juntos na 
sala, no mesmo ambiente, e as aulas 
serão transmitidas. Vai quebrar um 
pouquinho aquela coisa do cada um 
em sua casa, cada um no seu compu-
tador, interagindo por meio da inter-
net. Vamos destinar uma sala do 
nosso congresso para os palestran-
tes se encontrarem nesse dia, a gente 
vai fazer a apresentação, elaborar o 
congresso no auditório e a transmis-
são será feita ao vivo. Seria parecido 
com um telejornal, em que as pesso-
as estão ali, se integrando, as repor-
tagens, os jornalistas, e transmitindo 
para a televisão. Então é uma experi-
ência que a gente vai tentar ver se dá 
certo, se é uma coisa que realmente 
vai chamar a atenção do nosso pú-
blico. Vai ser uma dinâmica diferen-
te, acho que a gente vai conseguir 
fazer a coisa correr em um ritmo me-
lhor. Não é exatamente presencial, 
mas acho que vai ser diferente. É um 
teste, digamos assim. Se tinha que 
inovar em alguma coisa, começamos 
a inovar por aí – já que uma grande 
característica do nosso congresso é 
esta, a questão da inovação. 

Aptare – O que o senhor pode 
adiantar da programação científica? 

Ventura – A programação está muito 
variada. Não tem um programa em 
cima de um tema central. Teremos, 
por exemplo, um dia dedicado ex-

clusivamente para tratar das ques-
tões do pós-Covid. Essa é uma ques-
tão realmente importante para ge-
riatras e gerontologistas, porque a 
gente vai lidar com a reabilitação 
desses pacientes. Também teremos 
duas ou três palestras voltadas para 
a diversidade e o envelhecimento 
LGBTQIA+. Também falaremos de 
instituições de longa permanência, 
que é um tema que sempre rende 
importantes discussões. 
A parte clínica também não será es-
quecida. Mencionei antes duas es-
pecialidades que estão aparecendo, 
a oncogeriatria e a ortogeriatria. 
Para que servem? A que se prestam? 
E também teremos as temáticas que 
são usuais no nosso dia a dia, como 
terapêuticas da demência, novas 
propostas de tratamento da doença 
de Alzheimer com anticorpos mono-
clonais, doença de Parkinson, doen-
ças cardíacas. Tem também os hot 
topics, as novidades sobre novos an-
ticoagulantes, sobre controles do co-
lesterol. Também falaremos sobre 
sarcopenia e fragilidade, que estão 
muito em voga.
Além disso, teremos os temas livres, 
como sempre, na área de exposição e 
a premiação dos melhores trabalhos. 
Este é outro item que sempre consi-
deramos muito importante: o espaço 
para o congressista divulgar sua 
ação, seu trabalho, seu estudo. Um 
congresso se faz também por isso, 
então estamos trabalhando nisso. 
Teremos realmente uma grade bem 
variada, que tem uma tendência de 
agradar a boa parte dos nossos con-
gressistas, tanto geriatras quanto es-
pecialistas em gerontologia.
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Aptare – O GERP mudou seu perfil ao 
longo dos anos. Antes falava-se 
muito mais das questões clínicas, 
hoje vemos diversidade racial e de 
gênero na programação. A inclusão 
desses temas é prova de que o 
envelhecimento está começando a 
habitar outros círculos de discussão?

Ventura – Com certeza. Entenda as-
sim: a saúde não é exclusivamente 
clínica. Temos que entender a saúde 
como algo muito global. Não é só o 
bem-estar físico. Não é só a frequên-
cia cardíaca, 80 batimentos por mi-
nuto, pressão 12 por 8. Envelhecer 
bem, com saúde, envolve aspectos 
muito amplos. Então essa questão 
da diversidade tem assumido um 
papel cada vez mais importante no 
nosso dia a dia, mas não é só isso. 
Quando colocamos um tema especí-
fico de saúde, como osteoporose, 
nosso foco não é só o tratamento clí-
nico. Claro, o medicamento tem um 
papel importante, mas também é 
preciso entender o envelhecimento 
de forma mais ampla: a nutricionis-
ta tem o seu papel, a fisioterapeuta 
tem o seu papel. Não é o geriatra so-
zinho que vai promover o envelheci-
mento saudável do idoso. Quero di-
zer, faz parte da formação do geria-
tra esse conceito de avaliar o pacien-
te de uma forma global. É isso que 
faz a grande diferença entre o geria-
tra e os demais especialistas. Quan-
do falamos do cardiologista, ele é 
um especialista treinado para ava-
liar o problema do coração, mas o 
geriatra tem que saber do problema 
do coração inserido no contexto de 
vida do paciente, que pode estar 
sendo influenciado por questões so-
ciais, psicológicas, emocionais, e sa-
ber para onde levar essa pessoa, 

para tentar conseguir chegar a uma 
situação de bem-estar. Se ele precisa 
de ajuda de um psicólogo, fisiotera-
peuta, nutricionista, ótimo, temos 
que trabalhar isso. O idoso é um in-
divíduo muito complexo e essa com-
plexidade envolve muita coisa. Se  
a gente acha que, como médico, vai 
conseguir resolver tudo, não vai.  
Então, ter esse raciocínio, ter essa in-
tegração entre os diferentes profis-
sionais, é fundamental na promoção 
do envelhecimento saudável. Não 
dá pa ra pensar em envelhecimento 
sau dável do idoso sem integração 
multidisciplinar. É impossível.

Aptare – A multidisciplinaridade já é 
marca registrada na programação 
científica, mas temas como 
diversidade racial e de gênero são 
algo novo. Gostaria de saber como 
foi a decisão de incluí-los no GERP.

Ventura – Isso não é exclusividade 
da seção São Paulo. A própria Socie-
dade Brasileira de Geriatria e Geron-
tologia recentemente teve um webi-
nar inteiramente voltado para esse 
tema quando do lançamento do li-
vro a respeito do envelhecimento 
LGBTQIA+. Um dos participantes 
da elaboração desse livro foi Diego 
Miguel, que é um dos nossos direto-
res. Foi ele que propôs a pauta, ele 
tem um papel importante nisso. 
Agora, veja, não é só ele. Ele está tra-
zendo para a gente uma coisa sobre 
a qual a própria sociedade já está re-
fletindo. O que estamos discutindo 
em relação ao envelhecimento é um 
pedacinho daquilo que a própria so-
ciedade já está conversando de uma 
forma mais ampla. A SBGG-SP sim-
plesmente está trazendo o nosso 
quinhão de contribuição, que é a 

questão do envelhecimento dessa 
população específica. É óbvio que 
isso é um trabalho em equipe e que 
vem fazendo parte das nossas dis-
cussões. Como falei, não dá para 
pensar em geriatria sem pensar em 
trabalho em equipe. Não dá para 
você pensar no envelhecimento sau-
dável se não houver uma equipe de 
geriatria e especialistas de geronto-
logia integrada. Quanto maior a am-
plitude dessa equipe, maiores serão 
os temas a serem abordados. Um 
dia, se Deus quiser, teremos um ar-
quiteto na diretoria da SBGG-SP e aí 
provavelmente um dos temas do 
congresso vai ser a questão de adap-
tação de ambientes, acessibilidade 
etc. Faz parte. Então, é o que você fa-
lou em relação à evolução dos temas 
ao longo dos anos. A questão do en-
velhecimento está saindo da área 
médica e começando a atingir luga-
res que antes a gente não imaginava. 
Daqui a pouco teremos advogados 
especialistas em direito do idoso. Já 
temos hoje a odontogeriatria, o den-
tista especializado nos problemas 
de saúde bucal do envelhecimento, 
que é uma coisa extremamente im-
portante em termos de saúde. Te-
mos uma ampla gama de lugares 
para explorar e crescer. 

Aptare – A indústria farmacêutica  
geralmente tem uma participação 
significativa nos congressos. O 
formato on-line diminuiu essa 
presença? 

Ventura – Não tenho essa impres-
são. A modalidade mudou. Agora 
não são mais estandes. Quando a 
pessoa entrar no link do congresso, 
no hall de entrada vai haver um link 
para um estande virtual, que é onde 
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os patrocinadores terão seus logoti-
pos. O logotipo vai direcionar para a 
sala onde a empresa quiser levar o 
congressista para divulgar seu mate-
rial. Mas acho que a questão funda-
mental na divulgação é nos interva-
los das chamadas e nos simpósios- 
satélite, que abordam temas propos-
tos pela indústria farmacêutica, 
sem pre com a chancela da SBGG-SP. 
Normalmente são temáticas mais 
voltadas à terapêutica, portanto 
mais voltadas aos médicos, mas nós 
temos, por exemplo, o patrocínio de 
uma instituição de longa permanên-
cia que vai ter uma temática voltada 
para reabilitação.
Eu acho que vai mudar a relação. 
Honestamente, a modalidade virtu-
al trouxe até esse benefício, de ter 
um custo menor para os patrocina-
dores, porque não é preciso levar 
material, não é preciso montar um 
estande. Ficou tudo mais fácil. En-
tão eu não tenho essa impressão de 
que a indústria está se afastando, 
não. Acho que está mudando o rela-
cionamento de sociedade científica 
e indústria farmacêutica. Acho que 
está tendo vantagem para os dois la-
dos. Não vai ter o corpo a corpo. 
Não, não vai ter o corpo a corpo dos 
congressos presenciais, aquela ofer-
ta de material, nem a pipoquinha e o 
cafezinho no intervalo, mas eu acho 
que é uma outra forma de relaciona-
mento, que tem, com certeza, seus 
benefícios também. 

Aptare – Quantos participantes vocês 
estão esperando para o GERP? 

Ventura – Nosso congresso presen-
cial reúne em torno de 2 mil pesso-
as. Estimamos, até pelo custo mais 

em conta, que teremos cerca de 4 
mil inscritos. Nosso  número costu-
ma ser sempre um pouco menor 
que o do Congresso Brasileiro. Se o 
Brasileiro chega a 3 mil, 3,5 mil ins-
critos, nós costumamos bater os 2 
mil. Me parece que é mais ou menos 
essa a relação, mas como vai ser on-
-line e é um custo que realmente 
não é muito alto, com a facilidade 
inclusive de você poder assistir às 
aulas depois, pois elas ficarão cerca 
de 30 dias na plataforma à disposi-
ção dos congressistas, acreditamos 
que teremos cerca de 4 mil inscritos. 

Aptare – O envelhecimento, em 
grande parte por causa da pandemia, 
ganhou muito espaço e deixou de ser 
uma exclusividade das discussões em 
saúde. Como profissionais dedicados 
ao tema, estamos conseguindo 
melhorar a qualidade de vida da 
população idosa brasileira?

Ventura – Tenho certeza que sim. 
Envelhecer é uma realidade. A gente 
está envelhecendo a passos largos. 
Li recentemente um artigo a respeito 
disso, que a França demorou 400 
anos para envelhecer e o Brasil está 
envelhecendo em 40. Estamos vi-
vendo um processo simplesmente 
avassalador, e essa discussão está to-
mando corpo não só por causa da 
Covid, mas porque as pessoas estão 
envelhecendo também. Não pode-
mos ver o envelhecer como simples-
mente o fim da vida ou o momento 
para você esperar a morte chegar. 
Então essa realidade do empreende-
dorismo, essa discussão a respeito 
das diferentes formas de envelheci-
mento, como se adaptar ao processo 
das perdas, acho que isso é funda-
mental. A sociedade tem que come-

çar a entender, a se preparar, não só 
do ponto de vista da saúde, mas 
também em relação ao ambiente em 
que vivemos. Estamos de olho no 
mercado, então agora já se discute, 
por exemplo, celular para idoso, com 
aqueles números grandes, letras 
grandes. A tendência é ter cada vez 
mais especificidades para isso. O 
mercado começa a olhar para isso de 
uma forma mais específica. Então, à 
medida que trazemos esses assuntos 
para discussão, acho que estamos 
conseguindo cumprir nossa função, 
sim. Eu lamento que talvez isso não 
chegue para todos, porque essas mu-
danças não têm a amplitude neces-
sária para todo mundo. Existe muita 
diferença no envelhecimento da 
classe mais abastada em relação à 
classe menos abastada? Com certe-
za. O acesso a saúde, a recursos, a 
adaptabilidade. Ainda é muito desi-
gual. Determinadas re giões do Brasil 
têm condições melhores do que ou-
tras. Infelizmente, a transformação 
não é da maneira ampla como gosta-
ríamos que fosse, mas é uma tendên-
cia que será cada vez maior, sim. Eu 
tenho certeza disso.  A  

Para ouvir a 
entrevista na  
íntegra, acesse o 
QR code ao lado.
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10 SALA DE LEITURA :: artigos recomendados por especialistas

 OLDER ADULTS’ EXPERIENCE WITH AND 
 BARRIERS TO LEARNING NEW TECHNOLOGY: 
 A FOCUS GROUP STUDY 

LIU, H.; JOINES, S. Older adults’ experience with and barriers 
to learning new technology: A focus group study. Gerontech-
nology, [Netherlands], v. 20, n. 1, p. 1-17, 2020. DOI: 10.4017/
gt.2020.20.1.409.10.

A tecnologia pode ser definida como qual-
quer dispositivo eletrônico, serviço digital ou 
sistema digital que foi projetado e desenvol-
vido para atender a funções específicas. Em-
bora essas tecnologias possam beneficiar os 

idosos em suas atividades cotidianas, as competências 
para o uso e todos os aspectos a elas relacionados, como 
acesso, aceitação, interesse, necessidade, entre outros, 
devem ser levados em conta. Além disso, pessoas com di-
ferentes níveis de experiência em tecnologia podem ter di-
versas experiências de aprendizagem. 
Os pesquisadores partem da premissa de que os usuários 
experientes têm uma melhor compreensão das tecnolo-
gias digitais e formas mais eficientes de aprendizado. As-
sim, esse estudo objetivou analisar as diferentes estraté-
gias de aprendizagem das tecnologias digitais por idosos, 
considerando os aspectos ligados às tecnologias, as poten-
ciais barreiras, os métodos para superá-las, bem como as 
diferentes necessidades entre idosos com experiências 
tecnológicas variadas. 
O estudo contou com 40 participantes, categorizados em 
quatro níveis de experiência em tecnologia com base em 
suas pontuações no Perfil de Experiência em Tecnologia. 
Foi realizado um total de oito sessões de grupo focal – duas 
para cada nível de experiência de tecnologia –, com cinco 
participantes em cada sessão. Os autores referem que os 

dados do grupo focal forneceram informações sobre as ex-
periências de aprendizagem dos idosos, identificando as 
atitudes deles em relação a aprendizagem de novas tecno-
logias, barreiras, preferências de métodos e seus proces-
sos iniciais de aprendizagem. 
Os principais resultados da análise temática mostraram 
que, em comparação com os idosos com nível mais alto de 
experiência em tecnologia, aqueles com nível mais baixo 
tiveram menos atitudes positivas e mais obstáculos para 
aprender novas tecnologias. As barreiras de aprendizagem 
relatadas pelos participantes experientes estavam princi-
palmente associadas às suas preferências de método de 
aprendizagem, bem como aos seus pontos de partida do 
processo de aprendizagem. 
Ao final do estudo, os pesquisadores concluíram que os 
idosos com diferentes níveis de experiência em tecnologia 
preferiram métodos de aprendizagem diferentes e encon-
traram, em certa medida, diferentes barreiras de aprendi-
zagem. Eles sugerem que os designers, ao projetar para 
adultos mais velhos, devem considerar não apenas as dife-
renças relacionadas à idade, mas também as característi-
cas individuais do usuário. Como campo de conhecimento, 
a gerontecnologia se volta para a importância de pensar o 
design de tecnologia e de ambiente, assim como os dife-
rentes aspectos que perpassam o usuário idoso em seu 
processo de adaptação à sociedade digital.

 TECHNOLOGICAL INTERVENTIONS TO REDUCE 
 LONELINESS AND SOCIAL ISOLATION AMONG 
 COMMUNITY-LIVING OLDER ADULTS: 
 A SCOPING REVIEW 

WISTER, A. et al. Technological interventions to reduce loneliness 
and social isolation among community-living older adults: a scoping 
review. Gerontechnology, [Netherlands], v. 20, n. 2, 2021. DOI: 
10.4017/gt.2021.20.2.30-471.11

POR CARLA DA SILVA SANTANA CASTRO

Terapeuta ocupacional; docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
fundadora da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia  (SBGTEC).

#gerontecnologia
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A solidão e o isolamento social são reconhe-
cidos como desafios significativos que atin-
gem os idosos que vivem na comunidade. 
Eles foram especialmente afetados durante 
a pandemia de Covid-19, já que o distancia-

mento social foi uma das principais estratégias adotadas 
para conter a disseminação do coronavírus. Gerst-Emerson 
(2015) referem que cerca de 50% das pessoas com 60 anos 
ou mais correm o risco de isolamento social e um terço ex-
perimentará algum grau de solidão mais tarde na vida. 
Nos últimos anos, houve um aumento no uso de interven-
ções tecnológicas para lidar com essas questões. Nesse ar-
tigo, os autores procuraram fornecer uma visão dos tipos 
de abordagens baseadas em tecnologia desenvolvidas 
para reduzir a solidão e/ou isolamento social dos idosos da 
comunidade, bem como comparar, por meio de mapea-
mento, as características do artigo em termos de data de 
publicação, país de publicação, desenho do estudo, carac-
terísticas da amostra, medida de solidão/isolamento social 
e eficácia/apoio à intervenção.
Foram utilizadas a metodologia do Joanna Briggs Institute 
– JBI (2011) e a extensão PRISMA para revisões sistemáti-
cas/scoping, em uma revisão de escopo de sete bancos de 
dados acadêmicos (Academic Search Premier, Ageline, 
Global Health, MEDLINE, PsycINFO, Web of Science e Cli-
nicalTrials.gov). O estudo identificou 26 abordagens tecno-
lógicas para reduzir a solidão e o isolamento social, que fo-
ram organizadas em três agrupamentos; (1) treinamento 
de competências baseado em computador e tablet; (2) in-
tervenções técnicas orientadas para a saúde; e (3) videoga-
mes e ações com animais de estimação animatrônicos. 
A maioria das abordagens tecnológicas foi eficaz em de-
monstrar apoio à redução da solidão e/ou isolamento social 
entre os idosos. Questões de acessibilidade, alfabetização 
tecnológica e complexidade da iniciativa foram encontra-
das como barreiras para a aceitação. Os autores concluíram 
que uma variedade de tecnologias tem sido empregada 
para reduzir o isolamento social e a solidão entre os idosos, 
com um crescente corpo de evidências em apoio às inter-
venções baseadas em tecnologia. Destaco a necessidade de 
pensar o acesso a equipamentos e banda larga significativa, 
as habilidades e competências para o uso, a aceitação de 
tecnologias, os contextos de apoio ao uso das tecnologias 
digitais pelos idosos, entre outros aspectos relacionados à 
inclusão digital, tema tão relevante à gerontecnologia.

 AGING IN THE RIGHT PLACE - Participatory 
 and Community Mapping for 
 Collaborative Working and Knowledge Co-Creation 

FANG, M. L. et al. Aging in the right place: participatory and commu-
nity mapping for collaborative working and knowledge co-creation. 
In: LIAMPUTTONG, P. (ed.). Handbook of social inclusion: research 
and practices in health and social sciences. Singapore: Springer, 
2021. DOI: 10.1007/978-3-030-48277-0.

A expressão aging-in-place, ou “envelheci-
mento no lugar”, tem sido amplamente dis-
cutida em todo o mundo. Esse “lugar” é con-
siderado parte essencial do envelhecimento 
bem-sucedido e leva em conta as mudanças 

advindas dessa fase e as necessidades de adaptação em re-
lação a moradia, segurança, participação social, saúde, fi-
nanças, entre outras. Nesse artigo, porém, os autores des-
tacam os princípios do “envelhecimento no lugar certo”, um 
avanço no conceito de aging-in-place.
Os pesquisadores enfatizam a importância de se criar am-
bientes acessíveis e inclusivos, que permitam que os idosos 
mantenham sua saúde e bem-estar por meio de um senti-
mento de pertencimento, autonomia, independência, segu-
rança e proteção. A criação de ambientes funcionais e “sig-
nificativos” para o envelhecimento vai além da alteração do 
ambiente físico e requer atenção aos aspectos psicossociais 
e culturais dos lugares e espaços. O termo “significativo”, 
que faça sentido ao idoso, vem como resposta aos rearran-
jos e às mudanças de residência vividos por muitos deles, 
com a perda de contatos relevantes, do sentimento de per-
tencer e do senso de lugar. 
Esse capítulo examina o papel do lugar na vida dos idosos, 
através do uso do mapeamento participativo e comunitário 
como uma técnica visual e participativa inovadora, a fim de 
incluir suas vozes no processo. São necessários métodos de 
pesquisa para permitir que os idosos expressem seu senso 
de envelhecimento no local e para que os pesquisadores en-
tendam o que significa envelhecer no lugar certo para os 
idosos. O capítulo baseia-se em três projetos de “criação de 
lugar com idosos” no Canadá e no Reino Unido para de-
monstrar a aplicação desse método na prática. A ideia é (i) 
entender melhor as necessidades de senso de lugar dos ido-
sos e (ii) articular o lugar dentro do contexto de seus am-
bientes imediatos e da comunidade mais ampla.
Dados de três projetos de pesquisa participativa baseada na 
comunidade (CBPR) destacam de que forma métodos inclu-
sivos, como o mapeamento comunitário, podem promover 
espaços onde os idosos têm a oportunidade de colaborar 
com uma série de partes interessadas da comunidade em 
um processo de planejamento cocriado que revela nuances 
e profundos significados do senso de lugar dos idosos.

p10-11 sala de leitura.indd   2p10-11 sala de leitura.indd   2 08/03/22   13:0108/03/22   13:01



Aptare
fev | mar | abr 22

12 CAPA

Diagnosticada com Alzheimer há onze anos, Francis-
quinha Alves já é conhecida na internet. Sua filha, 
Claudia Alves, mantém o perfil “O bom do Alzhei-

mer” nas redes sociais e divide com os seguidores os cuida-
dos com a mãe. Mas o que chama a atenção mesmo é a 
alegria e a disposição de dona Francisquinha. Ela gosta de 
conversar, de cantar músicas infantis, consegue se alimen-
tar sozinha, dorme a noite inteira e, algumas vezes, até vai 
ao banheiro sem a ajuda de ninguém. Quem a vê fica en-
cantado e, provavelmente, deve se questionar como será o 
tratamento da idosa para se manter desse modo após tan-
tos anos do diagnóstico.

Assim como acontece na maioria dos casos, dona Fran-
cisquinha iniciou o tratamento convencional logo que rece-
beu o diagnóstico. Foram nove anos tomando três remédios 
por dia. Mas, aos poucos, sua filha foi observando alguns 
efeitos colaterais – vale dizer que eles são esperados – que a 
incomodaram. “Com o uso a longo prazo, minha mãe come-
çou a andar arrastando os pés, com a coluna envergada para 
a frente, dormia mal, apresentava irritação, tinha dificulda-
des para se comunicar. Eu não queria aquilo para ela”, diz. 
Foi aí que Claudia passou a buscar informações sobre trata-
mentos e se deparou com estudos sobre o uso do canabidiol 
no paciente com Alzheimer. “Vi muita coisa na internet, li 
muito sobre o assunto e tudo o que eu encontrava me encan-
tava. Conversei com o médico da minha mãe, que disse não 
trabalhar com esse tipo de protocolo, mas que também não 

se oporia se eu consultasse outro profissional especializado 
em Cannabis. Rapidamente, entrei em contato com um mé-
dico especialista e expus o caso da minha mãe. Ele me indi-
cou o tratamento adequado”, conta. Depois de 15 dias se-
guindo o novo protocolo, dona Francisquinha já mostrava 
os primeiros efeitos: sono, humor e apetite melhoraram, ela 
ganhou peso e até a comunicação ficou mais eficaz.

Isso foi há dois anos e até hoje a idosa faz uso do óleo de 
canabidiol. “Sei que o medicamento não cura, mas ele alivia 
os sintomas ruins. Além disso, senti pequenas evoluções. 
Ela consegue aprender pequenas coisas, como uma música, 
e entender as situações que acontecem ao seu redor, como 
afirmar que a água que ela está tomando está no fim. Minha 
mãe é muito feliz, ela cumprimenta todo mundo. Eu sou 
grata por ter encontrado essa medicação”, afirma Claudia.

Mas por que isso acontece? Essa é uma pergunta que as 
sociedades médicas, pesquisadores e a própria indústria 
farmacêutica estudam há anos. Porém, já temos alguns 
bons indícios.

A planta Cannabis
A Cannabis nada mais é do que uma planta. A mais usada é 
a Cannabis sativa, mas há também outras variedades, como 
a Cannabis indica e a Cannabis ruderalis. A Cannabis sativa 
é composta por mais de 150 substâncias chamadas canabi-
noides, que agem no cérebro. Os canabinoides mais conhe-
cidos – e, portanto, mais estudados – são o tetraidrocanabi-

Medicamentos à base da planta já estão autorizados pela Anvisa, 
mas o uso seguro requer indicação médica e acompanhamento do paciente

alternativa para tratar a 
doença de Alzheimer? 

CANNABIS:

Por Silvia Sousa
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nol (THC) e o canabidiol (CBD). São esses compostos, em 
diferentes concentrações, que aparecem nos medicamentos 
que são usados não somente na doença de Alzheimer, mas 
também para dor crônica, regeneração muscular, epilepsia 
refratária, Parkinson, esclerose múltipla, câncer, pânico, de-
pressão, autismo, entre outras patologias.

O uso da Cannabis, porém, não é algo recente. Há relatos 
de que as sociedades egípcias, assírias e hindus já faziam 
uso da planta há 10 mil anos para diversos fins, como medi-
cinal, recreativo e ritualístico. Mais recentemente, na déca-
da de 60, pesquisadores descobriram o THC e como ele age. 
A partir daí, outros estudos foram feitos de olho na poten-
cialidade terapêutica da planta.

Vários laboratórios ao redor do mundo fabricam medi-

camentos à base da Cannabis. No Brasil, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) autoriza, desde 2017, a co-
mercialização de medicamentos à base de canabidiol isola-
do e também à base de extratos da planta. No total, existem 
sete medicamentos em formato de gotas autorizados pela 
agência. Além disso, há entidades e associações, como a 
Abrace Esperança, de Campina Grande (PB), que têm auto-
rização para produzir o óleo de Cannabis que também é 
usado por pacientes. De qualquer maneira, o uso sempre 
deve ser feito mediante prescrição médica com receita con-
trolada e apenas quando os medicamentos tradicionais 
para cada doença não surtirem mais os efeitos esperados.

É preciso esclarecer também que o CBD e o THC para 
fins medicinais ou a Cannabis medicinal não têm qualquer 
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ligação com a maconha. São produtos diferentes. A maco-
nha é usada para fins recreativos e com concentração de 
THC muito mais alta do que nos medicamentos, por isso os 
efeitos alucinógenos relatados por quem usa essa substân-
cia. Além disso, na maconha a concentração de CBD, que 
tem o efeito de neutralizar esses efeitos alucinógenos, é pra-
ticamente inexistente. “Nos medicamentos, por mais alta 
que seja a concentração de THC, ela é infinitamente menor 
do que na maconha de uso recreativo. E ainda tem o CBD 
para evitar que ocorra qualquer um desses efeitos colate-
rais”, afirma a anestesista e especialista em dor Maria Teresa 
Jacob, membro da Society of Cannabis Clinicians. Portanto, 
a afirmação de que um paciente que usa Cannabis medici-
nal se trata com maconha é equivocada.

“É um preconceito pensar assim. Temos que deixar esse 
preconceito de lado pelo bem maior dos pacientes”, alerta 
Claudia, filha de dona Francisquinha.

Sistema endocanabinoide
O que acontece é que em nosso corpo existe um sistema 
chamado endocanabinoide (SEC), fundamental para o de-
senvolvimento do cérebro, formado pelos receptores cana-
binoides, que é justamente onde se ligam as substâncias 
derivadas da Cannabis. Isso significa que nosso corpo pro-
duz substâncias parecidas com os canabinoides – são os 
endocanabinoides, que têm a função de proteger e regular 
as funções do nosso cérebro. Diversos estudos foram desen-
volvidos sobre o SEC e mostraram que ele age como um 
importante modulador fisiológico nos processos do siste-
ma nervoso central, incluindo dor, apetite, função motora, 
plasticidade sináptica e neuroinflamação.

Assim, tanto o CBD quanto o THC não são substân- 
cias estranhas para o nosso corpo. Quando esse sistema  

entra em desequilíbrio, esses receptores não funcionam 
adequadamente, dando brecha para o aparecimento de  
algumas doenças. 

O SEC está presente no organismo de todas as pessoas 
desde o nascimento. “Temos hipóteses de que há pessoas 
que têm deficiências orgânicas desse sistema e outras pes-
soas que vão perdendo a eficiência ao longo da vida, prova-
velmente devido a alimentação inadequada, sedentarismo 
e estresse”, explica Maria Teresa Jacob. O que os medica-
mentos fazem é reanimar esses receptores, que, por conse-
quência, reequilibrariam todo o sistema. 

É o mesmo que acontece na doença de Alzheimer: tanto 
o canabidiol quanto o THC agem nesses receptores no nos-
so cérebro, daí surtirem os efeitos como aqueles observa-
dos no caso de dona Francisquinha. “A Cannabis tem ação 
anti-inflamatória e analgésica e ainda pode aumentar a for-
mação de novos neurônios e diminuir a formação de proteí-
nas anômalas que se depositam no cérebro de quem tem a 
doença de Alzheimer”, explica a neurologista Sonia Brucki, 
membro da Academia Brasileira de Neurologia.

De fato, pacientes que usam os medicamentos relatam 
efeitos positivos, como a melhora do humor e do apetite, 
em poucos dias de uso. De acordo com a médica Maria Te-
resa, essas melhoras são percebidas porque o THC e o CBD 
têm ação neuroprotetora e neurorregeneradora, ou seja, 
protegem e restauram o sistema nervoso central. “Estudos 
mostram que, nos estágios iniciais, os pacientes começam 
a recuperar o comportamento de antes, passam a interagir 
mais com a família e melhoram a memória”, explica. Por 
isso, ela considera um erro o uso somente quando outros 
medicamentos não surtirem efeito. “Quanto mais precoce a 
introdução, melhores são os efeitos. Mas, pelos protocolos 
internacionais, a Cannabis entra como terceira ou quarta 
opção”, diz a médica.

Por aqui, um teste experimental coordenado pelo pes-
quisador Francisney Nascimento, professor de Farmacolo-
gia Clínica da Universidade Federal da Integração Latino- 
Americana (Unila), localizada em Foz do Iguaçu (PR), joga 
luz a essa questão. O grupo de pesquisadores acompanhou 
durante três anos um paciente de Alzheimer que usa o ex-
trato de THC na sua rotina. “Quando começamos os estu-
dos ele já tinha sido diagnosticado fazia dois anos e era 
considerado um paciente moderado. Esquecia algumas coi-
sas, não reconhecia pessoas que não conviviam diretamen-

 Sei que o medicamento 
não cura, mas ele alivia os 
sintomas ruins. Além disso, 
senti pequenas evoluções [... no 
comportamento de minha mãe].
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te com a família, tinha esquecimentos ao longo do dia e 
também apresentava déficit de cognição”, diz o professor. 
Três meses após o início do tratamento, os pesquisadores já 
constataram uma boa recuperação da memória.

No MiniExame do Estado Mental (MiniMental), que 
avalia a função cognitiva, o paciente apresentou escore su-
perior ao do início do tratamento, sinal de que havia reco-
brado parte da atividade da memória perdida. E mais: pas-
sados os três anos, os efeitos positivos se mantêm, ou seja, 
o medicamento impediu a progressão da doença. “Um 
grande desafio que temos hoje é que, como o Alzheimer é 
progressivo, sabemos que os medicamentos convencionais 
conseguem segurar os efeitos da doença entre seis e oito 
meses apenas. Mas o estudo mostrou que esse efeito é pro-
longado com o uso da Cannabis”, conta Nascimento. O me-
dicamento usado no experimento foi o óleo concentrado 
de THC produzido pela Abrace.

Além disso, ficou clara que a ação do THC no hipocam-
po, região do cérebro responsável pela memória, ajuda no 
crescimento de novos brotamentos neuronais, que são as 
ramificações entre os neurônios – justamente onde está o 
problema do Alzheimer, já que a doença enfraquece as co-
nexões entre eles. O estudo já virou um artigo, que será pu-
blicado em breve em revista científica.

Esse teste inicial deu origem a outra pesquisa, também 
comandada por Nascimento, desta vez com 28 pacientes, 
que foram avaliados por um ano. Trata-se de um teste cego 
em que uma parte dessas pessoas tomou placebo e outra 
usou a Cannabis. Os resultados devem ser conhecidos em 

breve. “Vamos entrar na fase de identificar o que cada gru-
po está tomando e saber se os progressos que observamos 
em alguns idosos são mesmo provenientes do uso do óleo.” 
A previsão é que até o meio do ano os resultados já estejam 
consolidados. Caso se comprovem os efeitos benéficos, a 
ideia é expandir a pesquisa para um número maior de pa-
cientes e fazer parceria com outros centros de pesquisas no 
mundo – um marco no estudo da Cannabis para o trata-
mento do Alzheimer.

Uso ainda requer cuidados
Apesar de a pesquisa da Unila mostrar uma luz, no Brasil 
ainda não há consenso sobre o uso da Cannabis. Para a As-
sociação Brasileira de Alzheimer (ABRAz)  “não há estudos 
científicos conclusivos que demonstrem que a Cannabis ou 
seus derivados, como o óleo, possam desacelerar, interrom-
per, reverter ou prevenir as doenças que causam demências 
ou mesmo trazer alívio aos seus sinais e sintomas”, diz o 
comunicado oficial da entidade. Para a ABRAz, ainda que 
haja evidências de que a Cannabis contribui para o manejo 
da agitação e agressividade, é preciso aguardar mais pes-
quisas para compreender os efeitos a longo prazo e saber se 
o tratamento seria, realmente, efetivo e seguro.

Médicos consultados pela reportagem concordam que 
ainda faltam estudos robustos sobre seu uso. Isso porque a 
maioria dos achados são experimentos realizados em labo-
ratórios e em cérebros de camundongos. “O número de 
pesquisas ainda é pequeno, não existem pesquisas grandes 
que comprovem de forma categórica que, realmente, ela 
pode ser usada e para que deve ser usada. Assim como te-
mos pesquisas que mostram benefícios, há outras que 
mostram que, em determinadas situações, ela pode não ser 
tão benéfica”, explica o neurologista Otávio Castello, presi-
dente da ABRAz Distrito Federal.

Além disso, Sonia lembra que os poucos estudos feitos 
em pacientes são voltados às alterações de comportamento. 
“Em estudos de revisão, a Cannabis medicinal pode ser efe-
tiva para tratamento de agitação, desinibição, irritabilida-
de, desordens comportamentais noturnas. Não há evidên-
cia de benefícios na cognição”, esclarece. Para ela, os 
estudos deveriam focar os tipos de demência de maneira 
separada e ser feitos com um número maior de pacientes e 
por um tempo prolongado. Ainda não há nada desse tipo.

 Já temos evidências do 
benefício do canabidiol em outras 
situações dentro da neurologia 
[...]. Faltam evidências no 
caso do Alzheimer, mas não é 
impeditivo tentar a medicação 
em situações específicas.
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 O que se observa é a ocorrência, em casos esporádicos, 
de efeitos colaterais não tão severos, mas que requerem 
atenção, como sonolência, diarreia, vermelhidão pelo cor-
po. Também há risco de sedação, de diminuição de apetite 
e de aumento de quedas, o que, em um paciente de Alzhei-
mer, pode ter consequências bem graves. Também existe a 
necessidade de dosagem das enzimas hepáticas. “Sabemos 
que muitos desses sintomas também são observados em 
medicações que utilizamos. Porém, elas já são preconiza-
das habitualmente e têm efeitos colaterais e interações me-
dicamentosas mais bem conhecidas”, diz Sonia Brucki.

Para os especialistas, isso não inviabilizaria seu uso, 
desde que feito sob orientação médica e seguindo critérios 
individualizados. “Já temos evidências do benefício do  
canabidiol em outras situações dentro da neurologia, como 
na epilepsia, dor e espasticidade secundária às lesões  
medulares. Portanto, há benefícios em ação no sistema 
nervoso. Faltam evidências no caso do Alzheimer, mas  
não é impeditivo tentar a medicação em situações específi-
cas, como alterações de comportamento que não melho-
ram com o tratamento já preconizado ou quando o pacien-
te tem efeitos colaterais graves com essas medicações”,  
diz a neurologista Sonia. É o caso de pacientes com com-
portamento de manejo difícil, com agressividade ou irrita-
ção exuberante e insônia. Por outro lado, não dá para dizer 
que a Cannabis seja uma saída para as alterações cogniti-
vas que atrapalham a memória, linguagem e orientação  
de tempo e espaço. “Não há consenso. Há trabalhos que su-
gerem que melhora, mas outros dizem que pode piorar a 
cognição”, diz Castello. 

E ainda há os que não chegam a nenhuma conclusão 
clara. Foi o que ocorreu com o estudo comandado por um 
grupo de pesquisadores da Romênia e publicado em 2020 
no American Journal of Therapeutics. Eles fizeram uma revi-
são de dados e analisaram nove publicações envolvendo 
mais de 400 pacientes em seis ensaios clínicos para saber 
qual o nível de evidência, do ponto de vista qualitativo e 
quantitativo, sobre a eficácia e segurança do tratamento 
com canabinoides nos sintomas da doença de Alzheimer. 
Eles relataram que ainda não há conclusão a ser tirada so-
bre a eficácia dos canabinoides no tratamento das manifes-
tações psiquiátricas, como agitação e agressão, comuns na 
doença de Alzheimer. Diante disso, a orientação dos pes-

quisadores é que, no futuro, grandes ensaios controlados 
randomizados, sem crossover e de maior duração, sejam 
realizados para estabelecer os reais efeitos desses medica-
mentos nos pacientes. 

Já uma outra revisão, realizada por duas pesquisadoras 
na Universidade Federal de Campina Grande, com base 
em 151 artigos publicados no Pubmed, Cochrane, Bibliote-
ca Virtual de Saúde (BVS) e Scielo, mostrou que, embora 
ainda seja recomendada a realização de mais testes sobre 
seus mecanismos de ação e toxicidade, a Cannabis medici-
nal é uma terapia promissora para auxiliar no tratamento 
do Alzheimer. Isso porque ela apresenta poucos efeitos co-
laterais e age diretamente nos principais mecanismos fisio-
patológicos da doença, como regulação dos neurotrans-
missores, formação e deposição de placas beta-amiloide e 
morte neuronal.

Em ambos os casos, existe o alerta para a realização de 
mais pesquisas. Mas isso deve mudar nos próximos anos. 
Em 2021, a Comissão de Drogas Narcóticas da Organização 
das Nações Unidas (ONU) decidiu reclassificar a Cannabis 
e seus derivados da lista do controle de drogas da entidade, 
retirando-a da classificação de drogas perigosas para me-
nos perigosas. Isso abre espaço para que a Cannabis chame 
mais a atenção de pesquisadores ao longo do mundo, au-
mentando a literatura científica sobre esse assunto.

Por enquanto, o que se sabe é que o uso dos canabinoi-
des pode, sim, ter bons resultados, mas não é o milagre que 
muitas famílias esperam. A decisão pelo seu uso deve ser 
baseada em critérios de saúde do paciente em conjunto 
com os familiares e sempre acompanhado por um médico. 
E mais importante ainda: nunca fazer automedicação. “O 
paciente pode piorar, por não ser candidato a esse tipo de 
medicamente. Quem tem interesse no uso deve procurar 
um médico para que seja estabelecido um plano de trata-
mento”, finaliza Castello, da ABRAz Distrito Federal.

Vale lembrar que a doença de Alzheimer é a causa mais 
comum de demência em pessoas com mais de 65 anos. E, 
com o envelhecimento da população, espera-se que um 
novo caso seja desenvolvido a cada 33 segundos no mun-
do. Além disso, ainda não há tratamentos eficazes para 
curar ou retardar significativamente a progressão da doen-
ça, ficando a cargo dos medicamentos convencionais ape-
nas o controle temporário dos principais sintomas. A  
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Avaliação da capacidade de tomada  
de decisão: um desafio diante  
da vulnerabilidade cognitiva do idoso
Por Naira Hossepian Salles de Lima Hojaij, João Lindenberg Schoueri e Reinaldo Ayer de Oliveira*

O respeito à autonomia é um direito do paciente e 
um dever do médico, que deve praticá-lo sempre 
que possível. Com o envelhecimento populacional 

e o consequente aumento de vulnerabilidade cognitiva, tor-
na-se necessária uma avaliação mais precisa da autonomia 
do paciente e de sua capacidade de tomar decisões em to-
das as esferas da vida.

De todas, a capacidade de tomar decisões em relação a 
questões clínicas é a mais estudada, provavelmente por ser 
um desafio diário de profissionais clínicos que lidam com 
pacientes com demência. Essa capacidade de saber de si, 
pesar os riscos e benefícios e decidir sobre o que é melhor 
para a própria pessoa envolve várias etapas muito comple-
xas. Traçando um paralelo com o mundo artístico, pintar 
um autorretrato sem um espelho é um dos exercícios mais 
difíceis para um pintor. De certa forma, a complexidade de 
tomar uma decisão sobre seu próprio tratamento quando 
não se tem uma memória preservada seria similar a pintar 
um autorretrato sem um espelho.

A avaliação da capacidade de tomada de decisão (CTD) 
não é simples nem óbvia. Num estudo em que cinco médi-
cos avaliaram a CTD de pacientes por meio de vídeos gra-
vados, a confiabilidade interobservadores foi baixa, de-
monstrando a necessidade de padronização e criação de 
instrumentos para esse fim. Diversos modelos para avaliar 
a capacidade de decisão terapêutica têm sido propostos, 
sendo o mais aceito até o momento o de Applebaum, que 
envolve quatro domínios: expressar uma escolha, compre-

ender o tratamento, julgar a doença e raciocinar riscos e 
benefícios das opções.

A capacidade de expressar uma escolha é a mais sim-
ples de todas e envolve a capacidade do paciente de dizer 
claramente qual tratamento prefere e de sustentar essa  
escolha. Pode-se testar esse domínio questionando-o em  
momentos diferentes sobre sua opção. Caso sejam obser-
vadas inconsistências nas respostas ao longo do tempo 
sem que haja explicação lógica, indica-se impossibilidade 
para tomada de decisões.

A capacidade de compreender a doença e o tratamento 
envolve reter as informações, raciocinar sobre elas e conse-
guir avaliar os riscos e os benefícios. O paciente deve com-
preender sua condição e a essência de seu tratamento. Po-
de-se avaliar esse domínio explicando a doença, o trata-
mento, seus riscos e benefícios claramente ao paciente e, a 
seguir, pedindo que ele parafraseie o que foi dito.

A capacidade de julgar a doença e o tratamento envolve 
não só a compreensão do paciente a respeito do que foi 
dito, mas também a análise da situação de forma crítica so-
bre o que o tratamento significará para ele no futuro. Para 
julgar a doença, é importante que o paciente a reconheça 
como tal – por exemplo, é comum pacientes com demência 
não terem a autopercepção de que a sua memória está pre-
judicada. Para julgar o tratamento, o paciente deve conse-
guir pesar os riscos e benefícios de forma clara, colocando- 
se como sujeito dos cenários propostos.

Por último, a capacidade de raciocinar sobre as opções 
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de tratamento envolve a capacidade de comparar as diver-
sas opções de tratamento de forma lógica. Aqui o paciente 
deve pesar todas as informações dadas e escolher um trata-
mento adequado.

Esses quatro critérios que foram propostos por Apple-
baum nos dão a direção para realizarmos a avaliação. Ao 
usar apenas os critérios propostos, a confiabilidade interob-
servadores do estudo para avaliação de CTD aumentou  
de 0,14 para 0,40. 

Os instrumentos criados para a avaliação de CTD não 
apresentam notas de corte, portanto, não nos dão certezas. 
Eles apenas sugerem a capacidade ou a incapacidade. No 
final, a decisão leva em conta a história clínica, a avaliação 
médica e o tipo de complexidade na decisão a ser tomada, 
o que deixa a avaliação ainda mais subjetiva. Um paciente 
pode, por exemplo, ter condições de decidir se quer ou não 
tomar um laxativo, porém pode não ter condições de deci-
dir se quer ou não ser submetido a um tratamento quimio-
terápico.

A incapacidade é muito prevalente em pacientes com 
distúrbios neuropsiquiátricos. Estima-se que 25% dos pa-
cientes internados por depressão, 50% dos internados por 
surto psicótico e 50% dos portadores de demência leve a 
moderada são considerados incapazes de tomar decisões 
em relação ao seu tratamento. Apesar de na demência avan-
çada todos serem considerados incapazes, é importante 
frisar que metade dos pacientes com demência leve a mo-
derada pode ter condições de tomar decisões sobre seu pró-
prio tratamento.

Dessa forma, para não ferir ainda mais a autonomia e a 
dignidade do paciente nessa fase de alta vulnerabilidade 
que é o envelhecimento, a avaliação da CTD deve ser lem-
brada na consulta de rotina do médico generalista. A neces-
sidade de inferir a competência, no entanto, é negligencia-
da na prática médica, sobretudo na população geriátrica. 
De modo geral, a avaliação sobre a CTD só é feita quando 
há a recusa por parte do paciente em relação a um trata-
mento. Entretanto, quando o paciente não questiona o tra-
tamento, essa questão não é avaliada. Isso nos traz um dile-
ma ético, pois existe uma grande probabilidade de estar-

mos tratando os pacientes com a melhor das intenções, 
porém não respeitando sua vontade e biografia, e portanto, 
ferindo sua autonomia. A
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Tratamento não farmacológico 
da doença de Parkinson

Introdução 
A doença de Parkinson (DP) foi descrita pela primeira vez 
como “paralisia agitante”, em 1817, no artigo intitulado “An 
Essay on the Shaking Palsy”, redigido pelo médico James 
Parkinson, que posteriormente a alcunhou. Hoje a DP é a 
segunda enfermidade neurodegenerativa mais comum na 
população idosa, atrás apenas da doença de Alzheimer, e se 
apresenta de forma crônica e progressiva, pois, apesar do 
tempo de descoberta e conhecimento da doença, ainda não 
há tratamento curativo (CHOU, 2020). 

Neuropatologicamente, a principal característica da DP 
é a degeneração de células dopaminérgicas mielinizadas 
na substância negra pars compacta (SNc) e na área ventral 
tegmentar (VTA) com formação de corpos de Lewy. Acredi-
ta-se que, quando os sintomas motores aparecem, a perda 
dopaminérgica já ultrapassa 60% (WOLTERS et al., 2000). 

Os sinais cardinais da DP são tremor de repouso, insta-
bilidade postural, rigidez e bradicinesia, mas o paciente 
enfrentará outros sintomas além dos motores, visto que se 
trata de uma doença multissistêmica do sistema nervoso, 
sendo o parkinsonismo apenas uma vertente desse trans-
torno multifacetado e complexo ou, como define Langston 
(2006): é apenas a ponta do iceberg que compõe essa doen-
ça diversa. Os sintomas motores são os mais evidentes na 
doença de Parkinson, mas as manifestações neuropsiquiá-
tricas e não motoras também afetam muito a qualidade de 
vida do doente (Tabela 1). Em média, cada paciente com 
DP apresentará ao longo do curso da doença oito sintomas 

não motores, tais como: disfunção olfativa, constipação, de-
pressão, distúrbio do sono, fadiga, disfagia, disfunção sexu-
al, hipotensão ortostática, sintomas sensoriais dolorosos e 
dermatite seborreica, entre outros (CHOU, 2020).

Abordagem multidisciplinar
Devido à diversidade de manifestações clínicas, os pacien-
tes afetados pela doença de Parkinson terão mais benefí-
cios ao receberem uma abordagem multidisciplinar que  
os trate de forma individualizada, abrangente e maximiza-
da (LANGSTON, 2006). O tratamento não farmacológico 
para a rea bi litação do parkinsoniano deve ser iniciado o 
mais precocemente possível (MORAN, 2001). Meloni et al. 
(2021) demonstraram que um tratamento de reabilitação 
mul  tidisciplinar, intensivo e integrado que combine reabi-
litação cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoau-
diologia beneficiou pacientes em estágio inicial a avançado 
da doença, através de uma abordagem centrada no sujeito. 
Os autores sugerem que um programa nesse formato pode 
melhorar as habilidades funcionais, algumas funções cog-
nitivas estratégicas e aspectos geriátricos em parkinsonia-
nos com comprometimento motor leve a moderado.

Corroborando com esses achados, Ferrazzoli et al. 
(2018) observaram que um programa de reabilitação mul-
tidisciplinar trouxe mudanças significativas para pacientes 
com comprometimento motor leve a moderado, especial-
mente na funcionalidade e cognição. Também houve me-
lhora em várias atividades da vida diária, como vestir-se, 
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controle da bexiga, transferência de cadeira, deambulação 
e subir escadas, o que sugere que os benefícios dos trata-
mentos cognitivos foram aprimorados pela combinação 
com treinamento de função motora e intervenções da tera-
pia ocupacional. Por isso, recomenda-se que, assim que as 
dificuldades locomotoras e de fala começarem a acontecer, 
o paciente procure ajuda da terapia ocupacional, fisiotera-
pia e fonoaudiologia (MARSDEN, 1994). 

Paralelamente aos tratamentos mencionados, é primor-
dial que o parkinsoniano receba acompanhamento nutri-
cional desde o início do diagnóstico, considerando o papel 
que a nutrição desempenha na neuroproteção e na neuro-
degeneração. Alguns nutrientes podem reduzir o risco de 
desenvolver DP, outros podem estar envolvidos em sua 
etiologia ou exacerbar sua progressão. Também é necessá-
rio cuidar das interações com medicações e das necessida-
des nutricionais dos idosos (SEIDL, et al., 2014). 

Ainda não há tratamento medicamentoso que cure a DP 
ou que freie sua evolução, mas há uma primeira evidência 
promissora sobre neuroproteção que vem justamente de 
um tratamento não farmacológico, que todo parkinsoniano 
deveria inserir na sua rotina o mais precocemente possível: 
a atividade física. Um profissional de educação física espe-
cialista em gerontologia deve ser consultado e prescreverá 
os exercícios adequados. Resultados publicados no JAMA 
Neurology demonstram que o exercício regular em uma es-
teira de alta intensidade pode retardar a progressão da do-
ença de Parkinson, demonstrando benefício potencial da 
atividade de alta intensidade, particularmente para pacien-
tes diagnosticados recentemente. Após seis meses de estu-
do, concluiu-se que os sintomas motores dos participantes 
que praticaram atividade de alta intensidade não haviam 

progredido, ao contrário do grupo controle e do grupo de 
intensidade moderada (SCHENKMAN et al., 2018).

Pode-se dizer que o exercício aeróbico altera a responsi-
vidade do estriado ventral e aumenta a liberação evocada 
de dopamina no núcleo caudado, o que sugere que os bene-
fícios terapêuticos do exercício estão em parte relacionados 
à plasticidade corticostriatal e à liberação aprimorada de 
dopamina (SACHELI et al., 2019). 

Também atuando diretamente nos sintomas motores da 
doença, o fisioterapeuta tem um papel fundamental para a 
manutenção da funcionalidade e da qualidade de vida do 
paciente. Recomenda-se que o tratamento fisioterapêutico 
tenha início o quanto antes. A fisioterapia na doença de 
Parkinson melhora padrões da marcha, especialmente  
com uso de dicas externas (“cues”), minimiza risco de que-
das e desenvolve técnicas, junto com o paciente e familia-
res, para facilitar as transferências e giros. A fisioterapia 
também tem ação importante sobre sintomas autonômicos 
através da rea bilitação vestibular (MARTINS-BASSETTO et 
al, 2007) e favorece, além da função motora, a cognição do 
parkinsoniano através do uso de exercícios de dupla tarefa 
(BUENO et al., 2014). Vale destacar que a fisioterapia respi-
ratória é fundamental para a manutenção da capacidade 
torácica e prevenção de fadiga, promovendo melhora da ca-
pacidade cardiorrespiratória e da capacidade funcional dos 
pacientes (MARSDEN, 1994; SANT et al., 2008). 

A melhora desses padrões também favorece a ingestão e 
a deglutição, que podem ser comprometidas pela rigidez e 
pela bradicinesia. Esses sintomas comprometem a função 
fonoaudiológica do parkinsoniano, que pode apresentar 
dificuldades na comunicação verbal e engasgos. Observa- 
se diminuição no volume e na articulação da fala. A disfa-

gia é comumente observada nos estágios 
mais avançados da doença, e é um dos 
principais riscos de broncoaspiração no 
idoso, por isso o tratamento fonoaudioló-
gico no tratamento da doença de Parkin-
son é imprescindível e está concentrado na 
voz, na articulação e na deglutição (LI-
MONGI, 2001). 

Diante de tantas perdas funcionais im-
portantes ao paciente, associadas a altera-
ções de humor prévias ao quadro motor 
que se agravam ainda mais com as limita-

Tabela 1 – Principais sintomas na doença de Parkinson

Sintomas motores Sintomas não motores Sintomas 
neuropsiquiátricos

acinesia (bradicinesia e 
hipocinesia), rigidez,  
tremor de repouso,  
instabilidade postural

disfunções autonômicas, 
incontinência,  
disfunção sexual, fadiga, 
dor, distúrbios do sono

depressão, ansiedade, 
disfunção executiva, 
déficit de memória, 
bradifrenia, pseudo-
alucinações visuais, 
demência
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ções cotidianas enfrentadas e muitas vezes vêm acompa-
nhadas por déficits cognitivos, fazem-se necessários suporte 
psicológico e acompanhamento emocional desde a desco-
berta do diagnóstico. A atuação do psicólogo é primorosa ao 
parkinsoniano, pois, além da reabilitação cognitiva e neu-
ropsicológica como estratégia para auxiliar na melhora dos 
sintomas cognitivos, o paciente precisa de suporte e apoio 
para lidar com ansiedade, depressão e enfrentar mudanças 
funcionais e sociais que impactam sua vida e a de seus fami-
liares (KEHAGIA et al., 2010). 

Para minimizar o impacto dessas limitações nas ativida-
des cotidianas, o terapeuta ocupacional (TO) deve ser con-
sultado. Esse profissional atuará diretamente nas dificulda-
des encontradas pelos pacientes nas atividades de vida 
diária, treinando e readaptando os parkinsonianos em suas 
habilidades com base nas capacidades residuais, aumentan-
do sua autonomia pessoal, inclusive reintegrando o pacien-
te às atividades sociais e instrumentais de vida diária, como 
ir ao supermercado e usar trans porte coletivo. As interven-
ções propostas pelo TO exploram estratégias motoras, cog-
nitivas e comportamentais, di  re cionando o paciente para 
suas potencialidades de autogerenciamento da vida cotidia-
na. Para facilitar a realização de atividades de vida diária, o 
TO também utiliza tecnologia assistiva e adaptações am-
bientais, confeccionadas ou prescritas conforme a necessi-
dade do paciente, como talheres e pratos adaptados, aboto-
ador, calçadeiras, gravatas com clipe, entre outras (ARAGON; 
KINGS, 2010; CAVALCANTI; GALVÃO, 2007). 

É importante que os profissionais de reabilitação in-
cluam no planejamento da sua intervenção questões como 
a medicação em uso e seu efeito colateral, presença de perí-
odos “on-off”, fadiga e identificação das atividades e de ho-
rários em que são influenciadas pelos sintomas (CAVAL-
CANTI; GALVÃO, 2007). Esses profissionais, especialmente 
os que atendem o paciente em domicílio, têm papel impor-
tante na orientação de familiares, técnicos e cuidadores dos 
parkinsonianos sobre o uso das técnicas de facilitação de 
movimento, prevenção de quedas e organização de rotinas, 
além de incentivarem os pacientes a enfrentar os desafios 
em suas atividades cotidianas, promovendo uma melhor 
qualidade de vida, melhorando a autoestima dos pacientes 
e estimulando sua funcionalidade (CHODUR, 2009).

Outra forma de tratamento não farmacológico que tem 
se mostrado benéfica, especialmente sobre os sintomas não 

motores dos parkinsonianos, é a acupuntura. Podem-se atri-
buir à acupuntura os seguintes efeitos terapêuticos: melho-
ra dos sinais motores, melhora do sono, diminuição da dose 
medicamentosa e melhora de seus efeitos colaterais. Ainda 
faltam dados conclusivos sobre a efetividade da acupuntura 
na DP e que esclareçam os mecanismos pelos quais uma 
estimulação periférica específica pode influenciar os com-
portamentos neuronais em doenças neurodegenerativas 
(MARCUCCI, 2007). Segundo Shulman et al. (2002), 85% 
dos pacientes que passaram por sessões de acupuntura rela-
taram melhora subjetiva em pelo menos um dos seguintes 
sintomas: sono e descanso, tremor, escrita, depressão e bra-
dicinesia, sem efeitos colaterais.

Por fim, destaca-se uma modalidade de intervenção ain-
da pouco conhecida no Brasil, mas que tem chamado a aten-
ção devido aos relatos positivos dos parkinsonianos que a 
recebem: terapia assistida por animais, ou cinoterapia. Os 
re latos apontam melhora de sintomas motores, melhora 
cognitiva, alívio da dor, socialização e relaxamento. O cão de 
terapia é utilizado como um recurso terapêutico associado a 
exercícios motores e cognitivos desenvolvidos especialmen-
te para as necessidades dos parkinsonianos. O terapeuta 
conduz a sessão direcionando o movimento através da faci-
litação cognitiva com “cues” auditivas, proprioceptivas e vi-
suais. Outros benefícios também relatados são estímulo à 
comunicação, externalização de angústias, melhora da ex-
pressão facial, melhora da autoestima, resgate de sentimen-
tos positivos como bem-estar, afeto e carinho e redução do 
sentimento de isolamento (CHODUR; CASTANHO, 2018).

Conclusão
Diante de tanta variabilidade de sintomas parkinsonianos 
e tantos benefícios vindos dos tratamentos não farmacoló-
gicos, sabendo que cada indivíduo com Parkinson é único, 
conclui-se que não há um tratamento universal. A combina-
ção de uma série de fatores físicos, mentais e sintomas 
emocionais impacta nas esferas física, social, emocional e 
ambiental, indicando que uma intervenção padronizada, 
“tamanho único”, trará resultados limitados, se é que trará 
algum (ARAGON; KINGS, 2010). 

Cada parkinsoniano apresenta uma combinação de si-
nais e sintomas motores e não motores ao longo do curso da 
doença, que precisam ser tratados de forma individualiza-
da, sob olhar multidisciplinar, a fim de proporcionar me-
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lhor qualidade de vida e independência. As terapias de rea-
bilitação multidisciplinar conseguem oferecer esse olhar 
integral e direcionado às necessidades únicas de cada pa-
ciente. Como ainda não há medicação neuroprotetiva e 
curativa para a doença de Parkinson, e sabendo-se que a 
doença tem prognóstico crônico e progressivo (e que o pa-

ciente, portanto, estará em tratamento para toda a vida), de-
ve-se estimular uma atuação especializada, desenhada para 
cada caso – uma opção oferecida pelas terapias de reabilita-
ção. Assim, pode-se afirmar que na DP as terapias de reabi-
litação não são complementares, mas essenciais para a qua-
lidade de vida do parkinsoniano (CHODUR, 2020). A  
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O uso das redes sociais no cotidiano 
e sua contribuição à longevidade

Introdução 
O envelhecimento populacional segue em franca expansão 
por todo o planeta. Enquanto países desenvolvidos tiveram 
décadas para se preparar para o boom da longevidade, paí-
ses em desenvolvimento, como o Brasil, seguem num ritmo 
de envelhecimento acelerado e de modo comprimido. O au-
mento da expectativa de vida tem efeitos em ambas as situ-
ações, mas os desafios e os impactos são ainda maiores em 
países com grande desigualdade social (OLIVEIRA, 2019).

Considerando-se que o envelhecimento é hoje compre-
endido como um processo, há que se levar em conta sua 
multidimensionalidade e sua heterogeneidade, resultado 
de capacidades intrínsecas e extrínsecas – aquelas relacio-
nadas a aspectos biofisiológicos e ao estilo de vida – que, 
somadas ao ambiente onde está interagindo o indivíduo, 
potencializam ou não um envelhecer bem-sucedido (OR-
GANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015).

Segundo Faleiros: nesse sentido, processa-se uma des-
construção das classificações “velhice, envelhecimento, lon-
gevidade” como categorias homogêneas, considerando-se a 
desigualdade, a heterogeneidade e a diversidade social, 
cultural, biológica e psicológica (FALEIROS, 2014, p. 7).

Nesse contexto, o mundo digital também se apresenta 
heterogêneo: inserida em nossas vidas, a comunicação am-
pla tornou-se um caminho sem volta, sendo praticamente 
impossível considerar o cotidiano sem a influência dos 
computadores, da internet, das redes sociais e dos celula-
res. A vida absolutamente conectada em tempo real pode 
ser influenciada de duas maneiras principais: por conheci-
mento, informação de qualidade e entretenimento que 
gera valor, ou por desinformação e veiculação de precon-
ceito, o que vemos atualmente nas fake news.

Essa rede potente é responsável pelos diversos tipos de 
agrupamentos sociais, com diferentes apelos e níveis de 
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interação, tais como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, 
LinkedIn. Mas nem sempre foi assim. Essa relação mais 
próxima com a vida digital adentrou o cotidiano das pesso-
as, sobretudo na era dos computadores pessoais e da che-
gada da internet aos domicílios, transformando para sem-
pre as relações.

Como seria de esperar, a adoção social dessas novas tec-
nologias por um lado recobriu os relacionamentos sociais 
anteriores e, por outro, criou outros tipos de relaciona-
mentos sociais. Ou seja, por um lado, as modernas redes 
sociais on-line têm um impacto no funcionamento das 
redes sociais face a face, nas quais o indivíduo já partici-
pava, e por outro criam novos tipos de laços, com funcio-
nalidades diferentes (MORENO, 2014).

De acordo com Vermelho et al. (2014), ao adotar o termo 
“redes”, uma palavra derivada do latim que remete a entre-
laçamento, tem-se a ideia de trama, tecido e, portanto, uma 
perspectiva multidisciplinar, permitindo a utilização das 
redes sociais nos contextos mais diversos, do entretenimen-
to ao cenário político, de modo local ou global. Esse tecido 
social tem sido fortemente explorado em relação à longevi-
dade: vai da divulgação de pesquisas e achados científicos a 
pessoas idosas que gravam a si mesmas para mostrar habili-
dades, do ativismo de grupos aos influencers. 

Em maio de 2020, a Organização das Nações Unidas  
decretou 2021-2030 como a Década do Envelhecimento 
Saudável, uma iniciativa global que deverá reunir todos os 
segmentos sociais, incluindo órgãos governamentais, so-
ciedade civil e instituições acadêmicas, no desenvolvimen-
to e apoio de ações e programas que melhorem a vida da 
população idosa. 

Suas principais diretrizes são: (1) mudar a forma como 
pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao en-
velhecimento; (2) garantir que as comunidades promovam 
as capacidades das pessoas idosas; (3) entregar serviços de 
cuidados integrados e de atenção primária à saúde centra-
dos na pessoa e adequados à pessoa idosa; e (4) propiciar o 
acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que 
deles necessitem.

Certamente as ações desenvolvidas contam com estraté-
gias de disseminação veiculadas às redes sociais, para 
transpor fronteiras e ganhar abrangência, levando a infor-

mação a todos os pontos possíveis do planeta. Este artigo 
tem o objetivo de relacionar algumas dessas ações no cam-
po do envelhecimento com o uso das redes sociais, identifi-
cando suas contribuições à longevidade, os desafios e bar-
reiras a serem enfrentados nesses dois grandes fenômenos 
do século XXI: o avanço das redes sociais e do envelheci-
mento populacional e o impacto de ambos no cotidiano.

Uso das redes sociais 
na discussão do envelhecimento
O uso das redes como conexão das pessoas ao campo do 
envelhecimento no mundo teve início com o Orkut (2004), 
com a criação da primeira comunidade voltada ao tema, de 
nome Envelhecimento em Rede, por alunos e professores 
da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), ligada à 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Foi um di-
visor de águas para o campo da gerontologia, ao levar para 
fora da universidade um tema familiar no âmbito acadêmi-
co mas ainda pouco conhecido da população em geral. 

A partir daí, outros grupos e fóruns foram surgindo e 
marcando presença cada vez maior no Brasil. Blogs e comu-
nidades no Facebook (sucessor do Orkut, chegou ao Brasil 
em 2007) foram tomando forma. Atualmente, numa pes-
quisa rápida na página do Facebook com o termo “envelhe-
cimento” aparecem ao menos 50 comunidades que levam o 
termo no nome ou na descrição, seguidos de outros tantos 
que usam o termo “longevidade”. São grupos públicos ou 
fechados com temas correlatos, grupos de alunos, de pesso-
as com 50 anos e mais, que abordam questões de gênero, 
de trabalho e renda, de beleza, saúde e bem-estar, de temas 
da academia, eventos, grupos antienvelhecimento. Alguns 
deles têm mais de 4 mil seguidores e composição bastante 
heterogênea no perfil.

O mesmo ocorre no Twitter (2008). Embora menos po-
pular para o desenvolvimento do tema, uma busca rápida 
traz ao menos dez grupos ao utilizar somente o termo “en-
velhecimento”. Vale ressaltar que em todos esses aplicativos 
há desdobramentos do assunto com palavras-chave como 
Alzheimer, velhice, longevidade, maturidade, entre outras.

O Observatório da Longevidade, nascido em 2006, tor-
nou-se uma das principais fontes de informação sobre o 
tema no Brasil. Atualmente denominado Portal do Enve-
lhecimento, é um dos maiores geradores de artigos, refle-
xões e textos sobre o assunto, assim como o Jornal da 3ª 
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Idade, criado em 1996 e ativo até hoje.
A plataforma de vídeos YouTube sofreu adequações aos 

vários usos ao longo do tempo. Seus canais são utilizados 
por praticamente todos os grupos que detêm páginas nas 
redes sociais mencionadas, e os youtubers, que se tornam 
celebridades promovendo vídeos e conteúdo específicos, 
conseguem renda por meio desses veículos, através de  
patrocínios conquistados proporcionalmente ao núme- 
ro de seguidores. 

Fenômeno semelhante aconteceu com o Instagram 
(2010), um aplicativo criado inicialmente para comparti-
lhamento de fotos e que se tornou uma gigantesca oportu-
nidade para disseminação de todo tipo de informação por 
meio de lives em canal próprio e stories que proporcionam 
rápida divulgação e impulsionam a carreira dos influencers, 
cujas ações de marketing fazem decolar ideias, produtos e 
serviços, gerando renda.

Redes sociais gerando novas conexões
Se as redes sociais já seriam suficientes para revelar o cres-
cimento do tema envelhecimento populacional e suas deri-
vações, os aplicativos de mensagens vieram potencializá-lo, 
dada a sua fluidez tanto na criação quanto na velocidade 
de disseminação da informação. O WhatsApp (2009), o Te-
legram (2013) e o ClubHouse (2020, exclusivo para usuá-
rios do iPhone) mudaram a forma como nos conectamos 
com o mundo. Fomos engolidos pelo “tsunami” de informa-
ções, com grupos e temas novos nascendo diariamente.

Uma das iniciativas surgidas nesse contexto foi o grupo 
Envelhecimento 2.0, criado em agosto de 2012 com a ideia 
de trazer pessoas que se debruçavam sobre temas ligados à 
geriatria e à gerontologia. O coletivo reuniu e ainda man-
tém uma potente rede de profissionais da área, e nesse am-
biente se consolidam centenas de frentes, ações, parcerias, 
congressos, cursos, movimentos e startups. Desse grupo 
também se originou o Gerocast (2015), um podcast exclusi-
vamente dedicado ao envelhecimento e que já alcançou 72 
mil usuários em 16 países.

A pandemia de Covid-19 impulsionou de maneira sig-
nificativa a criação de grupos dedicados a temas relaciona-
dos ao envelhecimento em aplicativos de mensagens, como 
o WhatsApp. No auge da crise, coletivos como Vidas Idosas 
Importam e a Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs 
ganharam notoriedade nas redes com campanhas focadas 

nas perdas de vidas idosas durante a pandemia.
Por colocar o idoso como o principal grupo de risco 

para a Covid-19, a pandemia trouxe à tona o preconceito 
etário, também conhecido como idadismo. A população 
60+ passou a ser alvo de piadas e memes que infantiliza-
vam os mais velhos e ignoravam princípios fundamentais 
da autonomia e independência contidos na heterogeneida-
de do envelhecimento mencionada no início deste artigo 
(KLEIN, 2020).

As redes sociais se apresentaram como um ambiente 
propício para que profissionais e ativistas da causa do ido-
so se organizassem em grupos de combate ao etarismo. 
Essa mobilização deu origem a coletivos como Longevida 
(SP), Armação Ilimitada (RJ), StopIdadismo (Portugal) e 
StopEdadismo (Espanha), que por sua vez se uniram, 
criando ações ainda maiores, como a Liga Ibero-Americana 
de Combate ao Idadismo e o Movimento Atualiza!, que 
lançou em 2021 um guia para falar sobre boas práticas de 
combate ao etarismo.

Finalmente, merece destaque o movimento Velhice Não 
É Doença, criado a partir da indignação gerada pela inser-
ção da velhice como doença na 11ª edição da  Classificação 
Internacional de Doenças (CID-11) pela Organização Mun-
dial da Saúde. Para os especialistas, considerar a velhice 
como doença é uma atitude no mínimo contraditória por 
parte da OMS, que em 2020 decretou a Década do Envelhe-
cimento Saudável e em 2021 lançou uma campanha mun-
dial de combate ao idadismo.

O movimento Velhice Não É Doença, organizado por 
uma grande frente de instituições, coletivos e entidades da 
área da gerontologia junto à sociedade civil, promoveu inú-
meros protestos, manifestos e abaixo-assinados, conse-
guindo finalmente reverter a decisão no final de 2021. Esse 
fato por si só revela a força e o poder que as vozes brasilei-
ras têm alcançado nessa trajetória reunida neste artigo, en-
tre elas o Centro Internacional da Longevidade Brasil (RJ), 
o canal O Que Rola na Geronto (SP) e a Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (RJ).

Informação: velocidade x qualidade
Em 2019, pesquisadores da Universidade de Princeton e da 
Universidade de Nova York divulgaram os resultados de 
um estudo realizado em 2016 durante a campanha à presi-
dência dos Estados Unidos no periódico Science Advances. 
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A pesquisa constatou que pessoas com 65 anos ou mais 
compartilharam sete vezes mais conteúdos advindos de 
portais de notícias falsas do que o grupo com idade entre 
18 e 29 anos. Os pesquisadores deixam ao final do estudo 
uma recomendação para que as questões demográficas se-
jam consideradas, uma vez que as pessoas idosas nem 
sempre acompanham a velocidade do mundo digital (IDO-
SOS ..., 2019). 

Sobre a qualidade da informação acessada e comparti-
lhada pelos idosos no Brasil, Yabrude et al. (2020) afirmam 
que, “apesar de apenas 31,1% dos idosos brasileiros terem 
acesso à internet, houve um aumento expressivo do uso 
dessa tecnologia, principalmente por meio do celular, que 
é utilizado por 65% dessa população. Entretanto, os idosos 
ainda podem ser considerados digitalmente invisibiliza-
dos, visto que há a persistência da ideia de que eles estão 
distantes da internet e de mídias sociais. Por causa disso, 
ignora-se o ensino adequado para o uso devido dessas fer-
ramentas ao grupo, o que os fragiliza perante as notícias 
claramente falsas ou incorretas” (YABRUDE et al., 2020).

Cabe, portanto, um olhar atento a essas questões, não 
só para combater as fake news, mas também para observar 
o efeito da infodemia, nome dado ao excesso de informa-
ções produzidas atualmente e que pode ter efeitos deleté-
rios sobre as pessoas mais velhas para além das notícias 
falsas. Uma pesquisa realizada pelo Serasa em 2017 reve-
lou uma maior propensão de pessoas idosas serem vítimas 
de golpes na internet: No primeiro semestre de 2014, o ín-
dice foi de 36,5%, contra 43,6% em 2016 (ALBUQUER-
QUE, 2017).

Considerações finais
Ao analisar a trajetória do envelhecimento no Brasil e a 
disseminação do tema pelas redes sociais, é possível per-
ceber que a partir da segunda década dos anos 2000 é que 
proliferaram nas redes grupos e comunidades ligadas aos 
temas do envelhecimento. Entretanto, à medida que os ido-
sos passaram a tomar mais contato com a internet, também 
subiram casos de golpes contra eles, além de mais compar-
tilhamentos de fake news por parte da população 60+.

Há também que se refletir sobre o papel dos criadores 
des ses espaços vinculados ao tema do envelhecimento. É 
preciso lembrar que é necessário não apenas facilitar o 
acesso à informação, mas também garantir a qualidade do 
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IMC < 18 kg/m² ou idosos com IMC < 22 kg/m²

Albumina sérica <3,0 g/dl

Perda de peso de > 10% nos últimos seis meses ou > 5% nos últimos três meses

Avaliação Subjetiva Global (ASG) grau C

Avaliação do risco nutricional (NRS 2002) > 5

que é disponibilizado, a fim de evitar reforçar estereótipos 
da velhice ou conceitos distorcidos por não se co nhecer um 
campo do conhecimento que se apresenta mul tidisciplinar 
e que abarca em si grande heterogeneidade. 

A pandemia de Covid-19 mostrou essa ambiguidade de 
forma muito clara. Enquanto conectou pessoas para que se 
mantivessem no trabalho, estudando ou acompanhando a 
vida de parentes e amigos durante o isolamento social, 
acentuou ainda mais a ação dos chamados haters, a prolife-
ração de notícias falsas, induzindo uma massa a desconsi-
derar a ciência e seus feitos no combate à pandemia. Ela 
revelou também a invisibilidade da população idosa, ao 
desconsiderar suas necessidades e massificá-la como fragi-
lizada e incapaz, reforçando o etarismo. 

Bauman disse certa vez numa entrevista ao jornal El 
País: “As redes sociais são muito úteis, oferecem serviços 

muito prazerosos, mas são uma armadilha” (BAUMAN, 
2016). Cabe a todos nós aprimorar nossos filtros tanto para 
produzir conteúdo quanto para absorvê-lo, observando 
com cuidado o objetivo que nos leva a abordar o envelheci-
mento nas redes: se são os likes obtidos, o interesse na vei-
culação da informação com fácil acesso, se a propagação 
desta para ampliação do conhecimento ou, ainda, para in-
teração social.

As redes, como o próprio nome sugere, formam um teci-
do social real e necessário no momento que vivemos, e 
abordar o envelhecimento é cada vez mais importante para 
que o reconheçamos como uma grande conquista para a hu-
manidade. Somente a partir desse reconhecimento será 
possível conectar políticas públicas efetivas e programas 
sustentáveis para que a década 2021-2030 seja de fato a do 
envelhecimento saudável. A  
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A crise global causada pela Covid-19 tem afetado de 
maneira desproporcional os grupos mais vulnerá-
veis da população mundial. Entre eles, um enorme 

prejuízo recaiu sobre a população idosa, que está sendo pe-
nalizada em diferentes aspectos desde o início da pande-
mia, em 2020. O idadismo é um dos fatores que explicam 
as situações de descaso, negligência e supressão de direitos 
a atendimento médico-hospitalar que foram impostas aos 
idosos nos piores momentos da pandemia – resultando em 
episódios inimagináveis de sofrimento, mesmo em alguns 
dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo.

Essa questão, entre outras tão atuais e prementes, mar-
caram as discussões do IX Fórum Internacional da Longevi-
dade, promovido pelo Centro Internacional de Longevida-
de Brasil (ILC-BR) no final de 2021. Foram seis encontros 
virtuais realizados entre os dias 4 de novembro e 9 de de-
zembro, em torno do tema central “O Futuro”. Principal 
evento de divulgação e debate de questões ligadas a longe-
vidade, saúde e bem-estar da população idosa no Brasil, o 
fórum contou com patrocínio das empresas Biogen, Bra-
desco Saúde e Bradesco Vida e Previdência, além do apoio 
institucional da Academia Nacional de Medicina (ANM), 
da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio 
de Janeiro (SBGG-RJ) e do Age-Friendly Institute baseado 
em Boston. A conceituação, planejamento e mediação dos 
encontros ficaram a cargo do médico e gerontólogo Alexan-
dre Kalache e da geriatra e pesquisadora Karla Giacomin, 
respectivamente presidente e vice-presidente do ILC-BR.

Os tópicos escolhidos para compor o evento foram pen-
sados de forma a cobrir a complexidade do debate atual 
sobre o envelhecimento em toda a sua diversidade. Os pa-

lestrantes cobraram mais engajamento da sociedade civil 
na luta por políticas públicas – e na cobrança das autorida-
des por sua efetiva aplicação – em questões que envolvem 
a longevidade. O Brasil e o mundo passam por um processo 
rápido de envelhecimento populacional, e será preciso um 
esforço coletivo para construir uma sociedade que proteja e 
assegure um futuro digno para todos os seres humanos, in-
dependentemente da idade.

Preconceito e diversidade
 O fórum foi organizado em cinco webinários temáticos – 
“Desafios do idadismo”; “Sociedade para todas as idades”; 
“Diversidade e inclusão”; “Proteção e segurança”; “Desenvol-
vendo uma cultura do cuidado” – e uma sessão conjunta 
com o ILC do Reino Unido. Em vários momentos os pontos 
abordados fizeram menção à forma como o idadismo exer-
ce impacto negativo nas relações sociais, nas políticas para 
os idosos, nas questões de saúde e no mercado de trabalho. 
A discussão trouxe ainda à tona a questão dos preconceitos 
cumulativos, em que a discriminação em função da idade se 
soma a outras, como o racismo, a xenofobia, o machismo, o 
capacitismo e a discriminação de pessoas LGBTQIA+.

“Envelhecer interessa a cada um de nós”, disse Alexan-
dre Kalache, ao convocar a todos para que se envolvam com 
essa questão. Segundo ele, o idadismo é o mais universal e 
“democrático” dos preconceitos, já que todos estarão sujei-
tos a ele no decorrer da vida. No entanto, nada democrático 
é sofrer dele se o indivíduo já tem todo um passado de dis-
criminação (por ser, por exemplo, mulher, LGBT, negro, po-
bre, que vive com uma deficiência) comparado a outro que 
tenha recursos para se defender. José Carreira, um dos cria-

O futuro é longevo
IX Fórum Internacional da Longevidade chama atenção para a urgência  
de a sociedade se engajar na luta por uma velhice com qualidade para todos

Por Maria Lígia Pagenotto
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dores do movimento Stop Idadismo em Portugal, ressaltou 
que é preciso conhecer e reconhecer o idadismo, inclusive 
em nós mesmos. “Se somos idadistas conosco, como não o 
seremos com o outro?”, indagou.

“Temos de construir uma sociedade onde os desafios 
possam ser superados pela solidariedade, pela compaixão, 
pelo apoio à ciência, pelo exercício da cidadania e por uma 
defesa incansável da democracia e do valor de cada ser hu-
mano, independentemente de sua idade”, frisou Karla Gia-
comin, destacando um outro ponto do fórum: a responsabi-
lidade de pensar o envelhecimento de forma coletiva. O 
papel da ciência nessa conquista foi bastante valorizado, 
com críticas ao negacionismo e à desinformação em rela-
ção às vacinas e outras ações de saúde. A difusão de infor-
mações falsas contribuiu de forma avassaladora para o au-
mento do número de mortes, com ônus maior recaindo 
sobre as populações vulneráveis. Entre elas, o preconceito 
– comprovadamente falso – de que a maioria da população 
idosa seria composta por pessoas improdutivas, considera-
das “um fardo” para a sociedade. 

Outra mensagem-chave do evento foi a necessidade de 
reconhecer que as pessoas envelhecem de maneira diferen-
te, contrapondo-se a um discurso hegemônico que busca 
tratar todas as velhices de uma única forma. Segundo os es-
pecialistas, é urgente que as vozes das pessoas idosas – em 
suas múltiplas identidades e realidades sociais – sejam ou-
vidas e respeitadas, de forma que as diversas velhices se 
sintam representadas nas políticas. “A pandemia jogou luz 
sobre questões centrais: todas as vidas importam, ninguém 
deve ser deixado para trás e a inclusão é fundamental, mais 
do que nunca”, disse a socióloga e economista nigeriana So-
fiat Akinola, principal coordenadora das atividades do Fó-
rum Econômico Mundial para questões específicas da lon-
gevidade nos últimos três anos. Ela destacou que envelhecer 
bem é uma prioridade global, mas que as desigualdades 
entre os países e entre os diversos segmentos da população 
tornam fundamental o debate em torno da inclusão.

Em uma de suas falas, Kalache ressaltou que os idosos 
não contam com uma legislação global específica para pro-
teção de seus direitos, apesar de ser o grupo que hoje mais 
cresce no mundo. “O Brasil não é mais um país jovem, pois 
tem cerca de 15% da sua população acima dos 60 anos e 
chegará a mais que o dobro em 2050, um crescimento ex-

traordinariamente rápido”, disse. Ele lembrou ainda os vá-
rios tipos de “ismos” que as sociedades enfrentam e, numa 
analogia com a frase da ativista norte-americana Angela 
Davis (“Não basta não ser racista, é preciso ser antirracis-
ta”), enfatizou que não basta não sermos idadistas, temos 
que ser anti-idadistas. Segundo ele, “os preconceitos se so-
mam, mas o envelhecimento atinge a todos, embora seus 
efeitos sejam mais desvastadores para os mais vulneráveis 
e já discriminados”.

Moradia e segurança
No webinar sobre os desafios da questão da oferta de mora-
dia para a população idosa, a gerontóloga Inês Riotto lem-
brou que a moradia é o espaço onde a vida acontece, um 
direito universal assegurado pelo Estatuto do Idoso. “É lá 
que vivenciamos emoções e onde se constroem lembran-
ças”, pontuou. No entanto, nem todos têm esse direito,  
em especial se considerados os pobres, negros, grupos 
LGBTQIA+ e pessoas em condição de rua.

A discussão também destacou o preconceito que existe 
no Brasil em relação às instituições de longa permanência 
(ILPI). Segundo os especialistas, é preciso encontrar formas 
de ampliar as ILPIs públicas, ainda escassas no Brasil, e 
também os recursos destinados pelo governo aos idosos 
desassistidos, já que um grande número deles não terá 
onde, nem com quem, morar. 

A questão da empregabilidade do trabalhador idoso foi 
destacada como essencial na construção de uma velhice 
com qualidade de vida. Mórris Litvak, da plataforma Matu-
ri, falou sobre as oportunidades de trabalho para quem está 
na faixa dos 50+. Segundo ele, o idadismo nas empresas é 
um fato concreto e precisa ser combatido, ainda que já dê 
sinais de arrefecimento. Vale lembrar, como colocou o fisio-
terapeuta Alexandre Silva, doutor em saúde pública, que o 
atual cenário de precarização das relações de trabalho, o 
aumento do desemprego e as reformas na Previdência ten-
dem a impactar duramente a renda da população idosa 
num futuro próximo – impacto esse que será especialmen-
te brutal nos segmentos mais pobres, nos quais o idoso não 
conta com alternativas de aprendizagem ao longo da vida 
que prolonguem sua empregabilidade. Ele ressaltou que 
faltam programas sociais que acolham não apenas negros 
idosos, mas outros grupos sociais, como os LGBTQIA+, 
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quilombolas, ribeirinhos, imigrantes etc. – que hoje já en-
frentam uma realidade de insegurança alimentar e fome.

Jody Shue, mestre em saúde pública e diretora executiva 
do Age-Friendly Institute de Boston, EUA, afirmou que há 
organizações e governos em todo o mundo buscando im-
plantar boas práticas para atender melhor as crescentes po-
pulações de adultos idosos, e que essas mudanças já estão 
em curso. Mas muitas iniciativas são fragmentadas e pouco 
confiáveis, além de não serem construídas a partir da pers-
pectiva de quem irá se beneficiar delas. Segundo ela, é co-
mum que as vozes dos próprios idosos não sejam levadas 
em conta na criação de políticas por governos, universida-
des e empresas. “Será realmente possível criar uma comuni-
dade para todas as idades se o idoso não tiver acesso a em-
pregos e a serviços de saúde de qualidade?”, questionou. É 
preciso priorizar vozes e percepções dos mais idosos, em-
poderando a sua participação na validação e certificação 
dessas iniciativas. 

“A falta de políticas de cuidado atinge as pessoas de 
qualquer gênero e de qualquer cor, mas somos obrigados a 
reconhecer que a desigualdade mata, a desigualdade em-
pobrece o país e a desigualdade impede um futuro de qua-
lidade para todos”, afirmou Karla Giacomin, “mesmo para 
aqueles que dispõem de recursos ou de mecanismos para 
resolver questões pessoais de educação, saúde e moradia”. 
Durante a pandemia, os idosos passaram por um sofrimen-
to desnecessário, fruto do abandono e do descaso, que cul-
minou em muitas mortes em vários lugares do mundo. No 
Canadá, como em vários países europeus, metade das mor-
tes relacionadas à Covid-19 ocorreu em ILPIs. Sobre esse 
assunto, Kalache ressaltou que é preciso prestar atenção à 
proteção e ao cuidado dedicado aos idosos em situações de 
crises e de emergência, como a da atual pandemia, acen-
tuando no entanto que, embora estejam entre os grupos 
mais vulneráveis, os idosos estão também entre os mais re-
silientes, pois “já passaram por poucas e boas”.

Pensar nos velhos como “nós”, não como “eles”
Na sessão conjunta com o ILC do Reino Unido destacou-se 
o alerta sobre a necessidade de entender a heterogeneidade 
da velhice. Ashton Applewhite, ativista contra o idadismo 
nos EUA, alertou para o fato de que, sem grandes mudan-
ças em nossas culturas, não será possível aproveitar a vida 

ao máximo durante o envelhecimento. Segundo ela, o pre-
conceito contra pessoas idosas acaba causando diversos 
problemas, inclusive para a economia: pessoas mais velhas 
têm menos acesso a empregos, mesmo quando ainda são 
capazes de trabalhar. “Colocar a culpa dos problemas glo-
bais nas pessoas idosas acaba obscurecendo os problemas 
reais causados pelo capitalismo atual. A longevidade não é 
um problema, e sim um triunfo da saúde e da medicina 
moderna. O verdadeiro problema é o idadismo”, afirmou. 
Além disso, o preconceito em relação à idade serve como 
justificativa para o abandono que os idosos sofrem na so-
ciedade. “Há uma ideia problemática de que ‘envelhecer 
bem’ é envelhecer com aparência jovem, sem deficiências e 
com uma saúde perfeita. Esse tipo de pensamento nega o 
envelhecimento e discrimina aqueles que acabam por ‘en-
velhecer mal’”, disse.

Elizabeth White, autora e defensora de ações para o en-
velhecimento, relaciona o idadismo à crença generalizada 
de que, ao envelhecer, as pessoas se tornam incompetentes 
e incapazes de realizar trabalhos mais complexos. “Hoje em 
dia, com o aumento da expectativa de vida, é inviável que 
as pessoas se aposentem aos 65 anos e sejam capazes de se 
manter até o final da vida, que pode durar por mais 30 
anos”, pontuou. Sem espaço no mercado de trabalho, mui-
tos idosos são levados à pobreza, e alguns se isolam, com 
vergonha dessa condição. “A nossa cultura ocidental nos faz 
acreditar que, se alguém está desempregado, é por sua pró-
pria culpa. Essas pessoas não estão sozinhas, há um grande 
número de trabalhadores passando por essas situações. É 
necessário que eles se unam para cobrar políticas que for-
neçam segurança para situações de fragilidade”, afirmou.

A ativista Sophia Kleanthous falou em nome das pesso-
as que envelhecem com deficiência – ela mesma uma defi-
ciente auditiva. “Existem duas visões em relação a pessoas 
com deficiência: o modelo médico, que defende a deficiên-
cia como um problema estritamente físico e que busca 
‘curar’ as pessoas, e o modelo social, que vê a sociedade 
(não a condição física) como a maior barreira para essas 
pessoas”, diz Sophia. Mais de 40% dos idosos ao redor do 
mundo possuem algum tipo de deficiência moderada ou 
severa. E ao menos 1 milhão de pessoas com deficiência 
vivem na pobreza em todo o mundo. 

“É necessário ver que a história da nossa sociedade e das 
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pessoas que estão envelhecendo é uma história de diferen-
ças”, disse Barbara Burton, que integrou o fórum falando 
sobre a população carcerária. Ela ficou presa por 12 meses 
aos 55 anos e percebeu que as pessoas ao seu redor eram ou 
muito jovens ou idosas. No mesmo encontro, Kate Jopling, 
consultora de política e estratégia, corroborou a fala de Bar-
bara, apontando que há muitos modos de envelhecer e que 
cada caso precisa ser avaliado de acordo com suas peculiari-
dades. “Não há apenas um modelo do que é uma pessoa 
idosa, a diversidade deve ser levada em consideração. Há 
muitas pessoas que envelhecem sem ter filhos e que muitas 
vezes são excluídas da nossa sociedade”, lembrou.

Envelhecer com uma deficiência é uma condição muito 
diferente de desenvolver uma deficiência depois de mais 
velho. Também devem ser levadas em consideração as con-
dições de moradia das pessoas. Envelhecer num ambiente 
rural é diferente de envelhecer em concentrações urbanas, 
onde a população é usualmente mais jovem. As minorias 
sofrem muito durante o envelhecimento e algumas pessoas 
ficam muito isoladas durante esse processo. “Muitas pesso-
as estão sendo excluídas e estão sofrendo por causa das po-
líticas públicas atuais. Um início para essa mudança seria 
começar a pensar nas pessoas mais velhas como ‘nós’, e não 
como ‘eles’”, sugeriu.

Um exército invisível de cuidadores
O debate sobre políticas de cuidado e de proteção aos ido-
sos fechou o ciclo de encontros do fórum. Nesse último 
tema, destacou-se a necessidade urgente de que os gover-
nos olhem para os cuidadores. Em sua maioria, são mulhe-
res da família do idoso, que deixam o trabalho e sua fonte 
de renda para se dedicar a essa atividade. Monica Perracini, 
consultora da Organização Mundial da Saúde (OMS), lem-
brou que qualquer um de nós pode precisar de cuidados ao 
longo da vida, não apenas na velhice. Nessa fase, porém, ao 
menos dois terços da população idosa precisam em algum 
momento de uma atenção especial. Segundo a OMS, cerca 
de 140 milhões de pessoas idosas no mundo não têm cui-
dados de longo prazo atendidos. “Essas pessoas não podem 
contar com nada ou ninguém: não têm quem cuide delas, e 
os países onde vivem não têm políticas e sistemas prepara-
dos para fazer frente a isso”, afirmou Monica. “Ou pensa-
mos nisso para ontem ou vamos ter insuficiência de cuida-

dos, porque a rede informal está encolhendo.”
Debra Whitmann, vice-presidente da American Associa-

tion of Retired Persons (AARP), pontuou que a pandemia 
de Covid-19 tornou mais evidentes a importância e a neces-
sidade de cuidar das pessoas mais velhas em todo o mun-
do. “Essa situação, no entanto, não acaba com a pandemia. 
Até meados do século 21, um sexto da população do mun-
do terá mais de 65 anos. E 80% dos adultos viverão em paí-
ses de baixa e média renda”, afirmou. Serão muitos os desa-
fios pela frente, e Debra chamou atenção para o gigantesco 
número de cuidadores de idosos que existe, já superando o 
número de profissionais da saúde. Apenas nos Estados 
Unidos, disse, há um exército invisível de mais de 48 mi-
lhões de cuidadores, sendo que 6 em cada 10 são mulheres. 
“E os desafios são semelhantes em todo o mundo: muitos 
assumem responsabilidades médicas, cuidando de seus fa-
miliares em casa, sem ter qualificação nem reconhecimen-
to e recompensa para isso”, destacou.

As informações apresentadas mostram que nossos sis-
temas estão falhando mesmo nos países mais desenvolvi-
dos – que dirá nos países mais pobres, como o Brasil, que 
estão envelhecendo antes de serem ricos. Seja lá ou cá, os 
cuidadores precisam de políticas apropriadas e mais recur-
sos para seguirem seu trabalho. Precisam de orientação, 
assistência financeira, políticas governamentais, precisam 
de apoio de empregadores e precisam ser reconhecidos 
pelo sistema de saúde como membros da equipe, afirma-
ram, em suas considerações finais, Kalache e  Debra, ambos 
membros do Global Council of the Future do Fórum Econo-
mico Global baseado em Genebra.

Realização Patrocínio

Apoio
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MITOLOGIA DOS ORIXÁS
Reginaldo Prandi 

Um livro que leio sempre que 
quero ou preciso. Não se trata 
de um livro especificamente 
voltado para o envelhecimen-
to. Ainda que traga contos dos 
orixás mais velhos, como Oxa-
lá e Nanã, esse livro me provo-

ca e me encanta pela forma como 
toda a história que aprendi sobre 
a criação do mundo é narrada no-
vamente, mas na perspectiva dos 

saberes da mitologia africana – algo pouco usual 
para o nosso país, que, embora majoritariamente 
negro, não aprendeu a enaltecer a cultura dos pre-
tos e das pretas velhas. Esse livro é também impor-
tante por registrar contos e histórias da mitologia 
africana que geralmente são transmitidos pela ora-
lidade ou por quem frequenta ou se entusiasma pe-
las religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras.
São admiráveis as reflexões que muitos contos tra-
zem sobre o tempo cronológico, o tempo das opor-
tunidades, os tipos de morte, a nossa evolução en-
quanto seres humanos e as características que nos 
constituem. Vejo nessa obra formas necessárias 
para entender o envelhecimento, o velho, o novo, 
o encontro das gerações e noção de ancestralidade.

NEGRITUDE E GENIALI-
DADE – de G.W. Carver, o fi-
lho de escravos que se tornou 
um dos mais importantes 
cientistas do mundo 

Trata-se de uma obra que re-
gistra o legado deixado pelo 
cientista George Washington 
Carver, filho de pessoas ne-

gras escravizadas nos Estados Uni-
dos. É uma obra importante na mi-
nha vida, pois fala da negritude, que 
representa tudo que a identidade 
negra nos proporciona de bom, belo, 

rico e de muitos saberes. Esse cientista soube ex-
trair do amendoim outros alimentos e produtos, o 
que me encheu de orgulho de saber e paralelamen-
te me trouxe a vontade de querer conhecer mais 
pessoas negras que em muito contribuíram para a 
nossa sociedade. Além disso, com as reflexões que 
passei a ter depois desse livro, fiquei mais interes-
sado na busca em visibilizar saberes africanos e 
afro-brasileiros que também são encontrados nas 
pessoas mais velhas.
Há tantas obras no Brasil e em outros países que fo-
ram pensadas e concretizadas por pessoas negras 
que, muito tardiamente e com muitos esforços de 
outras pessoas, começam a ser reconhecidas. A par-
tir dessa obra descobri quantas pessoas fazem ciên-
cia na cozinha, nas construções de casas, na venda 
de seus produtos artesanais e que não são reconhe-
cidas ou, financeiramente, não recebem o quanto 
merecem.
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rBASQUETE 
E OUTROS ESPORTES 

O basquete é uma filosofia de 
vida para mim. Dele extraio 
ensinamentos diários. Por mui-
tos anos aprendi que o ficar 
sozinho, jogando e arremes-
sando, me leva para lugares e 
reflexões incríveis. Além disso, 
também aprimoro a condição 
e as habilidades do meu corpo 
físico e da minha saúde mental. 
Gosto de analisar o modo de 

vida de uma parte de jogadores e jogadoras, princi-
palmente dos EUA, que conseguiram, a partir de um 
modelo que não deixa de explorar seus corpos, bus-
car sua libertação nesse mundo capitalista e construir 
possibilidades de execução de projetos que benefi-
ciam milhares de pessoas.
Há também diversas séries sobre os esportes em geral 
que muito me encantam. Não importa se o esporte é 
mundialmente conhecido ou se o atleta é profissional, 
sempre há o que aprender com essas histórias. 
Recomendo o Cestas Sagradas – Lições Espirituais de 
um Guerreiro das Quadras. Essa obra, escrita por Phil 
Jackson, narra como esse técnico ganhou diversos 
títulos da liga mais reconhecida e difícil de se vencer 
ao mesclar conhecimentos técnicos do basquete com 
técnicas de meditação e valorização da subjetividade 
dos atletas. 
Não poderia deixar de citar quanto, em uma certa épo-
ca da minha vida, a definição da zona de desconforto, 
defendida pelo técnico Bernardinho, foi importante. 
No livro Transformando Suor em Ouro há diversos epi-
sódios sobre a trajetória vitoriosa da seleção masculi-
na de vôlei. A zona do desconforto nos faz buscar mais 
e aprimorar habilidades ou aprender novas.

MPB 
(MÚSICA PRETA BRASILEIRA)

É difícil dizer de qual cantor, can-
tora ou banda mais gosto. Adoro 
e reflito as narrativas, os ritmos e 

os arranjos que esses artistas trazem para a nossa 
vida, para a denúncia das injustiças, por abordar as 
masculinidades, as velhices e os convívios intergera-
cionais. É a história do Brasil musicada, com ritmos 
potentes, delicados. Até a pausa em algumas músi-
cas nos ensurdece ou nos faz chorar, seja de alegria 
ou de tristeza. O mundo é mais vazio sem música, 
sem as performances de artistas. 
É importante pensar e entender que há muita in-
telectualidade e ciência presente em várias dessas 
músicas, das muito antigas até as mais atuais. Os 
espaços acadêmicos nunca foram portas abertas 
para a grande maioria das pessoas negras no nos-
so país. Gosto de citar, por exemplo, o quanto há 
de aprendizado sobre masculinidade em parte da 
discografia de Tim Maia e que procurei destacar 
nesse meu texto, acessível pelo QR code acima. E 
parte dessa MPB não é cantada exclusivamente por 
pessoas negras, mas por pessoas que têm uma forte 
identificação ou valorização da negritude presente 
na história do Brasil.
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38 CASOS E SOLUÇÕES :: discussões dignas de nota

  IDENTIFICAÇÃO:
Mulher, 72 anos, um filho que reside em São Paulo, duas 
netas, é residente de uma pequena cidade do interior, 
sempre foi dona de casa, viúva há seis meses. Foi a única 
cuidadora do marido, acamado por cinco anos.

  PRIMEIRA CONSULTA:
A consulta é agendada por telefone pela nora da pacien-
te. Ela vem ao primeiro atendimento acompanhada do 
filho e da nora. O filho alega que sua mãe anda muito 
esquecida e suspeita que ela tenha alguma alteração 
cognitiva. Filho e nora se apresentam bem atenciosos e 
carinhosos com ela. 
A paciente permanece calada, olhar distante e só respon-
de quando diretamente questionada. Refere que não vê 
sentido na preocupação do filho, que ele mora longe e 
participa pouco de sua rotina para opinar sobre sua saú-
de física e mental. O filho a trouxe para São Paulo para 
poder acompanhar de perto os cuidados com a saúde da 
mãe e para que ela pudesse mudar de ares.  Ela não pare-
ce satisfeita com a atitude do filho, mas não se negou a 
vir para São Paulo e para a consulta. Ambos negam histó-
rico de depressão e queixas cognitivas prévias.
A paciente relata que gosta de sua vida e de morar no 
interior. Diz que está se adaptando bem à perda do ma-
rido e está retomando atividades sociais e religiosas. 
Diz também ter feito o possível por ele em vida e agora 
quer aproveitar sua liberdade. 
Diante desse relato, a nora se manifesta e diz que da for-
ma que ela tem vivido não está aproveitando. Refere que 
em contatos telefônicos a idosa restringe tempo de liga-
ções, repete assuntos e não se lembra de conversas recen-
tes. Perdeu interesse pela vida das netas, às quais sempre 
foi muito ligada. Diz que logo após o falecimento do so-

gro a paciente parecia melhor do que atualmente. 
Demonstrando irritação, a paciente pergunta se terá que 
vir mais vezes, fazer exames ou ser internada em um asi-
lo para mostrar que não está doente.

  CONDUTA PROFISSIONAL:
Diante da pouca disponibilidade da paciente com o 
atendimento e pelo fato de a queixa ser mais localizada 
no filho e na nora, procuro discutir com a paciente e seu  
filho o porquê das preocupações. Proponho um segun-
do atendimento, dessa vez sem a presença do filho e da 
nora. Ela se mostra mais satisfeita e comparece menos 
resistente ao atendimento. Dou início ao processo de 
avaliação psicodiagnóstica, com enfoque na sua relação 
com o filho, a nora e sua viuvez. Seguimos por dez ses-
sões, consolidando o processo de psicoterapia breve.

  HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS:
- Quadro depressivo
- Luto complicado
- Déficit cognitivo leve 
- Relacionamento familiar complicado

  PERGUNTAS:
- Como realizar a avaliação psicológica dessa paciente? 
- Como lidar com as queixas do filho?
- Qual a melhor conduta terapêutica?

Valmari Cristina Aranha Toscano – Psicóloga com prática clínica há mais de 20 anos, mestre em saú-
de pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP; especialista em gerontologia pela SBGG; espe-
cialista em psicologia hospitalar pelo HC-FMUSP; especialista em neuropsicologia pelo CEPSIC-HC-F-
MUSP; especialista em psicanálise pela PUC-COGEAE. Membro da BAÊ – Startup de Engajamento em 
Saúde. Membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.

Para saber a conduta adotada 
pela autora, acesse o QR code 
ao lado e assista ao vídeo. 
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