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Uma vida de aprendizado

A

aprendizagem ao longo da
vida é um dos pilares do en
velhecimento saudável, e aos
poucos percebemos o seu real impac
to na vida dos idosos. Não faltam ma
térias na mídia contando as his
tórias de pessoas 60+ que prestaram
ENEM, que estão na faculdade, que
se aventuram em novos cursos e in
vestem em conhecimento e atualiza
ção. Envelhecer não precisa ser sinô
nimo de estagnar.
Para ter uma ideia da importância
desse tema, o XIV Fórum da Longevi
dade, promovido pela Bradesco Segu
ros em meados de novembro, em São
Paulo, teve a aprendizagem como mo
te. Especialistas de diversas áreas trou
xeram suas experiências, muitas delas
internacionais, com o ensino para ido
sos. Em todas as palestras, um denomi
nador comum: os 60+ que se abriam
para novos conhecimentos buscavam
um aprendizado instrumental, com
tópicos de interesse relevantes e que
representassem uma chance de desen
volvimento – seja para o trabalho, seja
para a vida pessoal.
O Repórter 60+, projeto da Dína
mo Editora que se propõe a ensinar
jornalismo e tecnologia para idosos,
está repleto de exemplos desse desejo.
Com a quarta turma formada graças a
uma parceria com o Sesc Avenida Pau
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lista, fica claro que o que estimula a
participação desse público é exata
mente a possibilidade de obter um
novo conhecimento que possa ser
aplicado em outras áreas da vida. Al
guns tomaram gosto pela coisa e real
mente se tornaram repórteres, encon
trando um novo ofício. Outros, porém,
utilizam esse novo saber nas situações
cotidianas: ler uma matéria com
maior senso crítico, não acreditar em
fake news. O conteúdo do curso não
acaba em si mesmo. Ele extrapola sua
duração e permite ao idoso explorar
outras possibilidades.
É com isso em mente que precisa
mos repensar o tipo de aprendizado
que oferecemos àqueles que cruzaram
a marca dos 60 anos. A educação co
mo um todo passa por uma revolução,
com novos conteúdos e métodos. No
entanto, enquanto refletir sobre a edu
cação infantil é algo quase mandató
rio, discutir a educação na terceira ida
de ainda causa estranheza, talvez
porque não se associe a velhice a no
vos conhecimentos. Para muita gente,
aprendizagem na terceira idade é só
outro nome para passatempo. Não
mais. O público 60+, ciente de seu po
tencial para contribuir, está cada vez
mais exigente. Por isso, é preciso haver
uma conjunção de esforços, públicos e
privados, para a criação, desenvolvi

mento e financiamento de programas
estruturados e contínuos, que façam
sentido na realidade dos idosos.
Algumas iniciativas vêm ocupando
esse espaço. As universidades abertas
à terceira idade espalhadas pelo Brasil
oferecem ótimos programas, bem
como entidades como o Sesc. Mas só
isso não basta. É preciso muito mais,
porque nossos idosos finalmente en
tenderam que ocupam um papel fun
damental na sociedade e que não
podem estar à margem das mudanças.
Ainda bem.
O aprendizado tem o poder de
mudar vidas, e esse poder não dimi
nui quando ficamos velhos. Pelo con
trário: a velhice devolve o encanto
ao aprendizado. Saber-se ainda capaz
de aprender é uma descoberta incrí
vel e revigorante. Cabe a nós, profis
sionais da geriatria e da gerontologia,
tratar essa curiosidade com cuidado
e delicadeza.
Boa leitura!
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COLÓQUIO

Um envelhecimento diferente
A CADA GERAÇÃO

Imagem: divulgação

Por Renata Costa

YEDA DE OLIVEIRA DUARTE Professora da Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo e coordenadora do estudo SABE – Saúde, Bem-Estar
e Envelhecimento.

Y

eda de Oliveira Duarte é enfermeira e doutora em enfermagem, professora da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo e bolsista Produtividade em
Pesquisa do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Envolvida com os principais estudos longitudinais sobre envelhecimento do país, é coordenadora
do estudo SABE – Saúde, Bem-Estar e
Envelhecimento, no município de São
Paulo. Também é membro do grupo de
pesquisa ELSI-Brasil (Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos) e organizou um estudo sobre as condições epidemiológicas e sociodemográficas dos
idosos em ILPIs registradas no Censo
SUAS (Sistema Único de Assistência
Social), do Ministério da Cidadania.
Todas essas informações podem
ser coletadas do currículo Lattes de
Yeda. Mas uma, em especial, chama
atenção: a pesquisadora e epidemiolo-

p06-09 entrevista.indd 1

gista Maria Lúcia Lebrão, falecida em
julho de 2016, consta como coautora
in memoriam até mesmo nos trabalhos
recém-lançados de Yeda relacionados
ao estudo SABE. “Claro, foi ela quem
começou tudo”, diz, quando questionada sobre a homenagem.
O SABE teve início em 2000, uma
iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde com o objetivo de avaliar de forma longitudinal como os
idosos lidam com os desafios do envelhecimento. No início, sete grandes
centros urbanos estavam envolvidos
na pesquisa – São Paulo é um deles. O
estudo tem sido desde então liderado
por pesquisadores da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São
Paulo, agora encabeçado por Yeda. Inicialmente, o grupo acompanhado em
São Paulo era de 2.143 idosos, mas outros foram inseridos ao estudo, que
tem periodicidade de cinco anos. A
próxima onda do estudo longitudinal

será em 2020, ano em que estabelecerá marcos. “Será o único estudo nacional com 20 anos de acompanhamento
da população idosa, o que faz muita
diferença para o reordenamento das
políticas públicas voltadas a essa população”, explica Yeda. “No âmbito internacional, ele também é o único estudo longitudinal com 20 anos feito
em uma megalópole.”
Suas publicações em periódicos
nacionais e internacionais da área do
envelhecimento trazem inúmeros dados de suas pesquisas, que exibem
não apenas um panorama bastante
preciso do momento demográfico
pelo qual passa o Brasil, mas também
seus reflexos em termos de saúde pública, qualidade de vida e participação social do idoso. Nesta entrevista à
revista Aptare os números ficaram de
fora, mas, com base neles, Yeda expressou sua preocupação com as condições de saúde da atual geração que
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chega aos 60 anos e com a precariedade nos cuidados que os idosos enfrentam e, se nada mudar, enfrentarão nas
próximas décadas.
Aptare – Qual o principal desafio hoje
do envelhecimento no Brasil?
Yeda Duarte – A vulnerabilidade so-

cial. Na onda 2010 do SABE analisamos vulnerabilidade e fragilidade.
Optamos por trabalhar com o VES13, o protocolo de identificação do
idoso vulnerável, que analisa a vulnerabilidade física. Unimos a ele o
IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social), desenvolvido pela Fundação Seade, a partir de dados do
Censo do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Os dados
nos mostraram uma semelhança entre a vulnerabilidade física e a fragilidade. Já aqueles que mais pontuam no IPVS nem chegam a ter fragilidade, porque morrem antes. Ou
seja, os menos favorecidos socialmente não alcançam as idades mais
longevas, em que a fragilidade é
mais comum. Portanto, a desigualdade social ainda é um fator importante para a longevidade e um desafio ao envelhecimento.
Aptare – A tendência é que as
próximas gerações de idosos vivam
mais e com mais saúde?
Yeda – Não, isso é um mito. Para ex-

plicar, é preciso falar um pouco sobre como o SABE foi concebido. Ele
nasceu da vontade de compreender
como as pessoas em países em desenvolvimento estavam envelhecendo. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, mas de que maneira? Aqui
em São Paulo – e o Brasil foi o único

p06-09 entrevista.indd 2

país a continuar a pesquisa – acompanhamos os idosos a cada cinco
anos. A primeira coorte foi em 2000,
com 2.143 pessoas. Além da amostra representativa da população, fizemos uma subamostra com as
mais longevas, aquelas acima de 75
anos. Hoje, 20 anos depois, daqueles 2.143 iniciais, temos 380 vivos,
com idade a partir de 85 anos. A riqueza de se estudar o envelhecimen
to é esse acompanhamento com o
transcorrer do tempo, para comparar os resultados com as mudanças
da sociedade. Ou seja, com a história pregressa das pessoas. Então,
uma geração é diferente da outra. Já
analisamos pessoas que nasceram
antes, durante e após a Segunda
Guerra Mundial. A geração atual é
aquela dos anos rebeldes, a virada
cultural que mudou a história da sociedade. E justamente esta última
geração é muito diferente do que se
costuma ver na mídia em relação ao
envelhecimento saudável. Quando
comparamos a coorte A, de 2000,
à D, de 2015, esta última é bem pior
funcionalmente. E isso, para quem
estuda envelhecimento, já era es
perado. Quem idealizou o SABE,
na Organização Pan-Americana da
Saúde, já previa isso. Nesse hiato de
20, 30 anos entre as gerações de idosos, essa nova leva, que nasceu entre
1951 e 1955, está em piores condições, por causa das mudanças culturais que impactaram sensivelmente
a sociedade. Basta pensar nos filmes
dos anos 50. Fumar e beber era glamouroso e refinado, não havia um
personagem que não fizesse isso.
Era o comportamento socialmente
esperado, e as pessoas entrariam na

7

vida adulta quanto mais precocemente adotassem esses hábitos. Só
foram orientadas a parar quando já
estavam velhas ou doentes, mas
passaram a vida toda fazendo isso.
Outra vertente é a geração hippie,
com a introdução do LSD. Ela já
chega aos 60 com maior índice de
déficit cognitivo. Essa geração também não era habituada a praticar
atividade física. Então eles chegam
à velhice com incapacidades que os
que hoje têm 80, 90 não apresentaram quando tinham aquela idade.
Aptare – Mas a geração anterior
também não tinha a questão da
atividade física em seu dia a dia...
Yeda – Sim, mas é uma geração que

trabalhou na roça e não tinha TV,
portanto, não tinha controle remoto.
Eles se alimentavam em casa, de forma mais saudável, mais natural. E
não fumavam, porque os pais não
permitiam. Claro que essas pessoas
viveram em uma época sem antibiótico, sem vacina e com baixo acesso
a serviços de saúde, mas, dessa geração, quem era mais fragilizado já
morreu. Quem sobreviveu é porque
adquiriu imunidade melhor. Por
mais frágil que seja hoje, é mais forte que a geração atual.
Aptare – Podemos inferir que o país
não está preparado para essas
diversas velhices?
Yeda – Sem dúvida, não está. Essas

diferenças precisam ser valorizadas,
mas não são. Ao invés de compreendermos, culpabilizamos o próprio
idoso. E, sem entender de onde ele
veio, sem conhecer sua origem, falamos que ele tem que se alimentar de
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forma saudável e fazer exercício físico. No entanto, o que temos de positivo é que parte dos adultos que estão chegando bem agora aos 60, 70
é mais escolarizada e está discutindo seus direitos. Eles têm de chamar
atenção para o outro lado de sua geração – os idosos que não estão tão
bem de saúde – e para o que é preciso fazer para cuidarmos bem deles.
Aptare – Mostrar essas diversas
velhices é um dos principais
destaques do estudo SABE?
Yeda – Nosso principal objetivo

com o SABE é apontar esse panorama do envelhecimento, não para
alimentar as universidades e publicar papers, mas para ajudar a reordenar as políticas públicas para que
estejam mais de acordo com as necessidades da população idosa.
Olhamos para os resultados como
se eles fossem impactar os velhos
de hoje. Não vão. O que sabemos
hoje deve apontar soluções para as
gerações futuras. Veja a política de
envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. A ideia original é garantir que
todos os idosos tenham a possibilidade de participação social, independentemente de sua condição social, mas para isso a sociedade precisa ser mais inclusiva e solidária.
As pessoas precisam se importar
mais umas com as outras, porque as
redes de relacionamento são muito
importantes. São elas que vão garantir cuidado, interação, diminuir
o isolamento social. Tudo isso tem
um impacto muito positivo na saúde do idoso. E são medidas simples
de ser feitas.

p06-09 entrevista.indd 3

Aptare – Como?
Yeda – O Programa Porteiro Amigo

do Idoso, por exemplo. É uma iniciativa incrível e não precisa ser formal. Todo prédio pode ter, basta
conversar com o síndico e o zelador.
O primeiro passo é saber quantos
idosos vivem sozinhos e, com base
nisso, deixar combinado: os funcionários do prédio têm que falar ou
ver o idoso uma vez ao dia. Se ele
não sair, deve-se ligar lá no apartamento. Se o idoso não atender, é
preciso ir até lá e tocar a campainha.
Se ele não responder, chama-se um
parente ou alguém que tenha a chave. Basta, portanto, que as pessoas
estejam atentas a isso. Outro bom
exemplo são as UBS (Unidades Básicas de Saúde), que fazem reuniões
em grupos para diversas situações
– de dor a doenças crônicas. Li que,
em uma delas, em uma periferia,
uma enfermeira percebeu que as
frequentadoras idosas eram as mesmas, em todos os grupos, todos os
dias. Elas passavam a maior parte
do tempo cada uma em sua casa, sozinhas. Então essa enfermeira propôs que elas, que moravam próximas umas às outras, começassem a
cozinhar uma vez por semana para
as demais. Então, no dia em que
uma prepara o almoço, ela organiza
a casa para receber as outras, se arruma. As outras também se arrumam para sair de casa, levam um
bolinho. No fim, acabaram ficando
amigas, começaram a sair e largaram as reuniões da UBS, porque até
os sintomas das doenças crônicas
melhoraram. Ou seja, tudo o que
elas precisavam era de interação social. Embora morassem na mesma

comunidade, faltava alguém para
promover o elo. É isso o que perdemos em grandes centros urbanos
como São Paulo. Há idosos que nos
ligam para saber quando a equipe
do SABE vai visitá-los, porque não
recebem a visita de mais ninguém.
Aptare – A falta de interação social
nas cidades é um problema maior do
que a oferta de serviços de saúde?
Yeda – Na minha opinião, acho que

a questão de serviços de saúde não
é o principal problema. O que existe
em São Paulo, por exemplo, é a desigualdade de condições. O idoso que
depende do atendimento público
consegue marcar consultas e exames, mas o que dificulta é o acesso
aos serviços. Na primeira geração
do SABE, os idosos moravam principalmente em regiões centrais.
Agora, nas demais, não. Muitos vieram de outros locais e moram em
regiões mais periféricas. Se precisarem de um exame mais qualificado,
não será nas estruturas de saúde locais. E esse idoso não consegue circular pela cidade com tanta facilidade, pode ter dificuldade de chegar até os serviços. Não é uma cidade amigável para o idoso. E em
muitos casos ele não tem suporte
familiar ou social para acompanhálo ou levá-lo à consulta. E isso, sim,
pode prejudicar em termos de saúde. Então ele ficará em casa, mas
não com o cuidado suficiente. Aliás,
aqui em São Paulo os idosos ajudam mais as famílias do que são
ajudados. Eles têm papel significativo nas finanças, na manutenção estrutural e de conjuntura da família.
São eles quem cuidam do neto. Se o
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filho perde o emprego, volta para a
casa dos pais. Por isso muitos ainda
trabalham, seja porque precisam ou
porque gostam.
Aptare – Com as famílias cada vez
menores, quem vai cuidar dos idosos
dependentes?
Yeda – Sobre cuidados, os resulta-

dos do SABE são muito parecidos
com os do ELSI. Fizemos um trabalho mostrando como a família cuida
do idoso, pegando aqueles com dependência para atividades da vida
diária, com limitação funcional e
que, necessariamente, precisariam
de um cuidador. Olhamos para a família que supostamente cuida, mas,
na melhor das hipóteses, os resultados nos mostraram que ela só supre
50% das necessidades de cuidados
de que ele precisa. Porque a família
não tem estrutura. E 15,7% dos idosos do SABE moram sozinhos e 8,1%
apenas com o neto. Bom, morar com
o neto ou sozinho dá no mesmo (risos), não tem cuidado nenhum. Sabendo disso, que as famílias só conseguem dar metade do que o idoso
precisa em termos de cuidado, é que
o SABE trabalha com saúde pública.
Por causa desses resultados, a Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo criou, em 2005, o PAI – Programa Acompanhante de Idoso, que
atende mais de 5 mil idosos. A ideia
era ser um piloto e que servisse de
inspiração para ser expandido pelo
Brasil, porque, em média – e isso é
um dado do ELSI –, 11,5% da população idosa não é cuidada, porque
não tem quem cuide. Mas o PAI não
ganhou escala nacional. Espero que
isso mude com as novas gerações de
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idosos, mais empoderadas e esclarecidas, exigindo seus direitos.
Aptare – Falando em cuidado, você
coordenou a pesquisa sobre as ILPIs
no censo SUAS. Temos ILPIs em
número suficiente e de boa qualidade
no Brasil?
Yeda – Há 3.548 ILPIs cadastradas

no SUAS, das quais 235 públicas ou
mistas. Elas nem de longe representam o total do país, são apenas as cadastradas. Porque a maioria mesmo
das públicas é municipal e, portanto,
não está cadastrada em âmbito federal. Encontramos de tudo um pouco,
mas em geral o resultado não é bom.
As ILPIs nasceram como instituição
social, tanto que eram ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Social,
hoje Cidadania. Ou seja, são consideradas opção de moradia, não de
saúde. Mas o perfil das pessoas que
dependem de ILPIs foi mudando, e o
principal problema é que faltam cuidados de saúde para quem vive nelas. Algumas instituições tinham até
enfermeiros, mas a legislação não
obriga, já que não é uma instituição
de saúde. Outras contratam um técnico de enfermagem, mas, sem um
enfermeiro pa
ra supervisionar, é
proibido. Então, se os moradores
têm necessidades de medicamentos,
quem dá a medicação? A maioria dos
cuidadores não tem nem nível universitário! E o presidente vetou a lei
para regulamentar a profissão de cuidador. Por outro lado, também existe
uma regulamentação de que as instituições precisam de cuidadores para
cuidar de pessoas com incapacidade.
Mas esse cuidador não existe enquanto profissional.

9

Aptare – Para além desse problema
de cuidados, você e sua equipe
encontraram boas instituições?
O que as diferenciava das demais?
Yeda – As boas instituições têm ges-

tores realmente interessados e motivados. São eles que fazem com que
elas estejam bem organizadas, com
bom serviço, trabalhando em prol
dos idosos. Essas pessoas são, normalmente, reconhecidas por seu trabalho nas cidades em que estão. A
principal queixa dos gestores – e dos
idosos entrevistados – é sobre a dificuldade das instituições na prestação de cuidados em saúde.
Aptare – Então os idosos com certa
dependência não estão recebendo os
cuidados de que precisam nas ILPIs
cadastradas no SUAS?
Yeda – Não. E há algo ainda mais gra-

ve. Houve o programa de desospitalização dos doentes mentais, certo? Os
manicômios fecharam. Há pessoas
que viviam nessas instituições há 40
anos e não têm mais família. Elas foram então para as ILPIs, mas têm
problemas mentais. Foram colocadas
ali sem acompanhamento psiquiátrico. Representam risco para elas mesmas e para os outros.
Aptare – Quais seriam as soluções em
médio prazo?
Yeda – Todo esse cenário mostra que

há uma carência absoluta de ILPIs.
Não temos isso de forma pública. As
famílias precisam de estruturas intermediárias, como centros-dia, atendi
mento domiciliar, programas como o
PAI. Sem essas estruturas, as famílias
não têm como cuidar e as ILPIs públicas acabam sendo a única solução
para quem não pode pagar. A
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LINA MENEZES
Diretora da Faz Muito Bem Longevidade, Saúde e Cidadania; especialista em comunicação e
longevidade; jornalista, consultora e palestrante com especialização em comunicação em
saúde, marketing e cursos nas áreas de gerontologia, testamento vital e empreendedorismo.

T

rabalho há uma vida no segmento da comunicação, saúde e cidadania. Tive o privilégio de produzir o primeiro documentário sobre Alzheimer na América Latina. Decidi fazê-lo quando conheci a Associação Brasileira
de Alzheimer. Fiquei profundamente impactada com o
que gera a perda de memória nas relações familiares.
Achei o tema tão relevante que enviei o documentário para a TV Cultura SP. A diretora à época, Bete Carmona, o exibiu numa grade de produção de terceiros. Na
noite de estreia, uma chuva torrencial derrubou a energia. O programa parou na metade.
Pois, no dia seguinte, os telespectadores pediram
para ver de novo. E assim deu-se início a uma parceria
incrível com a televisão. Não parei mais de produzir conteúdo de educação em saúde. Já são 25 anos atuando
nesse universo.
Há dez anos afunilei o foco e me debrucei nas causas
da longevidade, discutindo o significado de envelhecer

num país como o nosso, o impacto da inversão da pirâmide populacional e a nossa falta de preparo para acolher a vida após os 50 anos.
Depois de atuar em TVs (Globo, SBT, Cultura, Bandeirantes), em mídia impressa (Veja SP, Jornal da Tarde)
e fundar o Saúde Brasil e coordená-lo por 20 anos, hoje
dirijo a Faz Muito Bem Longevidade, Saúde e Cidadania.
Abracei também a causa da finitude e do testamento
vital. Reconhecer que vamos morrer amplia a possibilidade de viver a vida com intensidade, assim como reconhecer que velho não é o outro, mas somos cada um de
nós, hoje ou amanhã, amplia a oportunidade de quebra
de paradigmas e de construção de um ambiente humano mais digno.
Mantenho o programa de televisão +50 Faz Muito
Bem como um espaço aberto e pluralista sobre as questões do envelhecimento. E tenho me somado a pessoas,
empresas e governos que têm razão e coração nas causas da longevidade. Amo o que faço.

JORGE FELIX
Jornalista, professor doutor de gerontologia da EACH-USP, professor convidado de economia da Fundação Escola de Sociologia e Política de SP e comentarista de longevidade na Rede Globo. É autor dos livros Viver Muito (2011) e
Economia da Longevidade (2019).

Q

uando foi o início de minha relação com o tema do envelhecimento? Ao pensar nessa questão, me deparo com
uma constatação: talvez desde sempre. Nunca levei muito
jeito para ser jovem. Sempre fui um jovem meio desengonçado nas modas, nas “coisas de gente jovem”. Sou o filho mais
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novo e sempre convivi com os mais velhos. Morei com as
duas avós e com a bisavó, que me criou na pré-infância. Enquanto todos ainda trabalhavam, ela me ensinava os primeiros passos, as primeiras brincadeiras e as primeiras letras. Talvez tenha sido por isso que a velhice nunca me pareceu estranha. As pessoas, percebi mais tarde, só se sensibilizam com a
velhice quando vivem a experiência em família.
Profissionalmente, comecei a “viver” o envelhecimento
em 1995. Quando jovem repórter de política e economia do
Jornal do Brasil, fui morar em Brasília e cobrir o novo governo, que prometia muitas reformas. Entre elas, claro, a da
Previdência Social. Fui designado para acompanhá-la no
Congresso Nacional e percebi, aos poucos, a interdisciplinaridade do tema do envelhecimento populacional.
Em 2005, quando decidi voltar para a academia e seguir
uma nova carreira (reinvenção?), escolhi a pesquisa sobre o
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TÁSSIA MONIQUE CHIARELLI
Gerontóloga e mestra em gerontologia pela USP, doutoranda em gerontologia na Unicamp.
Participou do Programa Internacional 10.000 Women, oferecido pelo Banco Goldman Sachs e
pela FGV. Atuou em consultoria na área de comunicação virtual em saúde, com participação
em trabalhos internacionais em Angola. Foi CEO da OPA, empresa incubada na USP. É consultora, palestrante e educadora na área da gerontologia com foco nos pilares: educação, empreen
dedorismo e tecnologia.

S

ou uma gerontóloga inquieta, e é preciso ser assim
para adentrar em uma profissão ainda pouco conhecida. Fiz parte da terceira turma de graduação em gerontologia do país. Quando faltava um ano para me formar, pensei duas vezes: onde iria trabalhar? A oferta de
serviços para pessoas idosas era escassa. Mas aí veio a
inquietude: se existiam poucas instituições no mercado,
que tal criar minha própria empresa?
Foi assim que ingressei no mercado com a OPA, focada em projetos criativos para a velhice. No começo, era
apenas uma ideia incubada na Habits da USP. Nesse processo não foi apenas a OPA que ganhou maturidade,
mas eu também. Não foi fácil empreender sem expe
riência, sem um capital inicial e com pouco incentivo
para a área do envelhecimento. Mas o segredo foi ir com
resiliência e fazer a minha parte. Porque, junto com to-

tema do envelhecimento populacional. Nesse ponto, minhas leituras e pesquisas informais já me insinuavam um caminho para além da esfera da Previdência Social. Eu não fazia a menor ideia de que iria me deparar com o que chamei
de economia da longevidade, em um paper de 2007. Não havia literatura sobre o tema, nem aqui nem no exterior, pelo
menos que eu tivesse tomado conhecimento. Academicamente, isso era bom e ruim. Bom, porque poderia avançar a
pesquisa em alguma teoria nova. Ruim, porque poderia estar simplesmente errado. Fui esboçando as fronteiras teóricas, e meu direcionamento era sempre ampliar a visão sobre
o envelhecimento e encontrar interseções socioeconômicas. Atualmente, eu mesmo sou incapaz de dar conta de tamanha literatura que é produzida sobre economia da longevidade (silver economy) no mundo.
Desde então minha atuação na área tem sido um mix de
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dos os desafios, eu tinha um propósito muito mais forte:
aproximar as pessoas do envelhecimento. Parece estranho, considerando que todos nós estamos envelhecendo, mas há muitos muros invisíveis nessa história.
Depois de alguns anos, a OPA não foi adiante, mas
eu, em compensação, ganhei asas. A partir da OPA foram surgindo outras oportunidades de trabalho na área da educação e inovação. Fiz mestrado em gerontologia, desenvolvi um programa de capacitação para empreendedoras 50+, sou educadora em empreendedorismo no mercado do envelhecimento, faço doutorado
em gerontologia, escrevi dois livros, já ganhei quatro
premiações, e por aí vai! Meu propósito ainda continua
o mesmo – algumas vezes os muros invisíveis são bem
altos, mas pontes de conhecimento têm diminuído muito o desafio.

produção de conteúdo jornalístico e de sociologia, entendendo a economia como um pilar da ciência social. Aprendi que o
estudo nesse campo é vasto e muito exigente, porque o nosso objeto está em ampla dinâmica. Isso requer de quem se
proponha a estudá-lo e a produzir conhecimento nesse campo uma dedicação quase sacerdotal à pesquisa e à leitura.
Hoje a vida acadêmica ganhou musculatura na Escola
de Artes, Ciências e Humanidades da USP e alimenta o fazer
jornalístico. A convite da Rede Globo, voltei à emissora para
comentar e informar especificamente sobre o tema da longevidade. Fico feliz de a maior emissora do país cumprir o
Artigo 24 do Estatuto do Idoso. Essa é, atualmente, para
mim, a melhor retribuição à sociedade do conhecimento
adquirido. E, claro, uma boa maneira de continuar convivendo com os velhos e de eu mesmo envelhecer.
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ARRANJOS DE CUIDADOS COM IDOSOS:
O QUE ELES PREFEREM, O QUE ELES TÊM
E AS IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE DE VIDA
Atender às preferências individuais de
serviços e suporte de longo prazo
(SSLP) é uma prioridade política que tem implicações na qualidade dos cuidados. As evidências sobre preferências são escassas. Além disso, não se sabe se os arranjos de cuidados
correspondem às preferências daqueles que recebem cuidados e as implicações para a qualidade de vida.
Um estudo publicado na revista The Gerontologist de outubro abordou essa questão. Uma amostra aleatória (n = 1.783
em 2012) dos participantes do Estudo Nacional de Saúde e
Tendências do Envelhecimento foi questionada sobre a melhor opção de atendimento para alguém com mais de 80 anos
que precisa de ajuda com cuidados pessoais e mobilidade. As
análises examinam variações nas preferências de atendimento, o relacionamento das preferências com os arranjos de cuidados e a associação dos arranjos de preferências e cuidados
com os indicadores de qualidade de vida.
As preferências de cuidados variam de acordo com a demografia. Proporções iguais (3 em 10) dos idosos escolheram
as comunidades assistidas ou de cuidados contínuos (CCRC,
na sigla em inglês), cuidados na própria casa com ajuda da família e cuidados na própria casa com ajuda profissional, como
as melhores opções. As pessoas que viviam em comunidades
assistidas/CCRC tiveram uma probabilidade significativamente maior de escolher essa como a melhor opção. Apenas um
em cada três idosos atendidos recebia cuidados que estavam
de acordo com suas preferências. Não foi encontrada associação com indicadores de qualidade de vida.
Segundo os pesquisadores, envelhecer em seu próprio
ambiente continua sendo a preferência de cuidados da maioria, mas quase um terço escolheu comunidades assistidas/
CCRC, sugerindo que as preferências estão evoluindo. Alinhar
preferências e arranjos de cuidados é uma meta política, mas
muitos não alcançam uma correspondência e ainda existem
lacunas no entendimento de trajetórias nas preferências e arranjos de cuidados e implicações na qualidade de vida.
DELIRIUM E DEMÊNCIA PÓS-ALTA:
RESULTADOS DE UMA COORTE DE IDOSOS
SEM COMPROMETIMENTO COGNITIVO BASAL
O objetivo desse estudo, publicado na
revista Age and Ageing de novembro, foi
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investigar a associação entre a ocorrência de delirium em
idosos agudos e demência incidente após a alta hospitalar.
Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo que examinou idosos agudamente doentes com idade superior a 60
anos e internados consecutivamente na enfermaria de geriatria de um hospital universitário terciário de 2010 a 2016. Os
critérios de inclusão foram ausência de declínio cognitivo inicial na admissão e acompanhamento clínico documentado de
+12 meses após alta. As informações de admissão foram coletados no banco de dados local, incluindo resultados de uma
avaliação geriátrica abrangente e padronizada, concluída
para cada paciente. O declínio cognitivo preexistente foi identificado com base na história clínica, CDR e IQCODE-16. O delirium foi diagnosticado usando-se critérios de CAM curto, enquanto a demência pós-alta depois de 12 meses foi identificada com base nos registros médicos. Foram utilizados modelos
de risco proporcional e de risco competitivo para explorar a
associação entre delirium e demência pós-alta.
Foram incluídos 309 pacientes, dos quais 186 (60%) eram
mulheres. A idade média foi de 78 anos. O delirium foi detectado em 66 (21%) casos. Após um acompanhamento médio
de 24 meses, 21 (32%) pacientes que tiveram delirium progrediram com demência, enquanto apenas 38 (16%) daqueles
sem delirium tiveram o mesmo resultado (P = 0,003). Após o
ajuste para possíveis fatores de confusão, o delirium foi associado de forma independente à demência pós-alta com uma
taxa de sub-risco de 1,94 (IC 95% = 1,10-3,44; P = 0,022).
A pesquisa observou que um em cada três idosos gravemente enfermos que experimentaram delirium no hospital
desenvolveu demência pós-alta durante o acompanhamento.
Uma maior compreensão do delirium como um fator de risco
independente e potencialmente evitável para o declínio cognitivo enfatiza a importância de iniciativas sistemáticas para
combatê-lo.
A MIGRAÇÃO EM IDADE AVANÇADA ESTÁ
ASSOCIADA A UM BEM-ESTAR PSICOLÓGICO PIOR?
EVIDÊNCIAS DE IMIGRANTES CHINESES IDOSOS
NOS ESTADOS UNIDOS
A idade de migração de um indivíduo
tem implicações para sua experiência de aculturação, integração social e bem-estar. Esse estudo, publicado no The Gerontologist de outubro, abordou
duas questões: será que a migração em idade avançada está
associada a um pior bem-estar psicológico? Em caso afirmativo, quais fatores são responsáveis por essas diferenças?
Utilizando dados de 3.138 idosos chineses em Chicago,
foram comparados os níveis de depressão e qualidade de
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vida entre indivíduos que migraram na idade adulta jovem
(antes dos 35), na idade adulta (35-49), na meia-idade (50-64)
e na terceira idade (65+). Regressões binominal e logística
negativas foram utilizadas para examinar as associações entre a idade na migração e os dois resultados, controlando a
demografia e quatro conjuntos de variáveis explicativas (status socioeconômico, estado de saúde, nível de aculturação e
relações familiares/sociais).
Os achados revelaram que migrar mais tarde na vida foi
associado a mais sintomas depressivos, mas também a maior
chance de relatar boa qualidade de vida. A maior depressão
dos imigrantes em idade avançada contribuiu em parte para
sua baixa renda, falta de acesso a cuidados de saúde, saúde
física precária e relações sociais fracas. Por outro lado, independentemente das variáveis explicativas, a migração na
meia-idade esteve associada à menor qualidade de vida.
O reconhecimento de que a população imigrante mais velha é segmentada com suscetibilidades únicas melhora a
compreensão da heterogeneidade entre as populações imigrantes mais velhas e permite uma intervenção direcionada.
Os profissionais de gerontologia devem incluir o histórico de
migração durante a consulta e rastrear mais ativamente a depressão com imigrantes chineses mais velhos, socialmente
isolados, que migraram mais tarde.
QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS
COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO
A qualidade de vida (QV) dos idosos pode ser afetada por muitos
motivos, como demência, sarcopenia e fragilidade. Esse estudo, publicado no Geriatrics and
Gerontology International de outubro, procurou identificar
fatores que podem levar à deterioração global da QV entre
pacientes idosos ambulatoriais, incluindo causas declaradas
em relatórios de cuidadores. O estudo também avaliou a discrepância entre as classificações de QV relatadas pelos pacientes e as de seus familiares ou profissionais de saúde.
A amostra foi composta por 141 pacientes com pontuação
no Mini-Mental State Examination ≥20 e Classificação Clínica
de Demência de 0,5–1, indicando desde comprometimento
cognitivo leve até demência leve. A QV foi avaliada usando-se
os dois componentes da escala EQ ‐ 5D, a saber, o escore do
índice e a escala visual analógica. Além disso, foram realizados testes de função cognitiva, neuropsicológica, nutricional
e física, além de medidas corporais.
A QV autorreferida pelos pacientes foi significativamente
associada às atividades básicas da vida diária, ao Mini Nutri-
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cional Assessment Score e à Geriatric Depression Scale ‐ 15. A
QV avaliada pelos cuidadores foi significativamente associada às atividades básicas da vida diária. Os escores do índice
EQ ‐ 5D relatados pelos cuidadores foram inferiores aos relatados pelos pacientes. Além disso, os pacientes obtiveram
uma pontuação melhor em autocuidado, atividades habituais, dor/desconforto e ansiedade/depressão do que a atribuída pelos cuidadores.
No que diz respeito à classificação do paciente, a presença
de sintomas depressivos e um pior estado nutricional foram
indicativos de menor QV, enquanto um melhor estado funcional foi associado a uma maior QV. Para os cuidadores, no entanto, o fator mais relevante que afetou negativamente a QV
foram as atividades básicas da vida diária.
PERDA AUDITIVA É FATOR DE RISCO DE INCAPACIDADE EM IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
A perda auditiva (PA) pode ter um
impacto profundo na vida cotidiana dos idosos, e é necessária uma compreensão de como ela
contribui para a deficiência. Uma revisão sistemática foi conduzida para examinar as evidências atuais e determinar a associação entre PA e incapacidade em relação à deficiência,
atividade e participação de idosos.
As diretrizes da metanálise de estudos observacionais em
epidemiologia (MOOSE) foram aplicadas nessa revisão sistemática. A avaliação da qualidade foi realizada usando-se a Escala de Newcastle-Ottawa para estudos longitudinais e a Lista de Verificação Crítica de Avaliação do Instituto Joanna Briggs (JBI) para estudos transversais.
Nessa revisão sistemática de 20 estudos, a PA foi associada à limitação de mobilidade e de atividades e à restrição de
participação. A gravidade da PA associou-se à mobilidade
prejudicada e ao desempenho físico, mas a associação foi encontrada apenas em pessoas com PA grave. A PA também foi
associada à dependência nas atividades da vida diária (AVD),
porém esses achados foram baseados principalmente em estudos transversais.
Os resultados da pesquisa, publicada no periódico Archives of Gerontology and Geriatrics de novembro/dezembro,
mostram que a PA está relacionada a incapacidade por comprometimento, limitações de atividades ou restrições de participação de idosos. Estudos futuros devem incluir restrições
de participação como fator de mediação para melhor entender essa associação. Medições auditivas consistentes e precisas e critérios de perda auditiva também são necessários para
determinar o impacto da PA na incapacidade.
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PARA UM BOM FIM,
uma boa conversa logo no início
Profissionais de saúde devem estar preparados e abrir oportunidades para um diálogo franco
sobre expectativas e preferências de fim de vida antes mesmo do surgimento de uma doença
com caráter de terminalidade

Imagem: Istock

Por Luciana Fleury
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primeiro estudo para averiguar se o fato de o paciente ter um plano de cuidados antecipado realmente influencia a qualidade de cuidado no final
de vida foi publicado em 2013 nos Estados Unidos e
demonstrou uma forte relação entre a antecipação de vontades e os indicadores de um final de vida de melhor qualidade, sem intervenções médicas desnecessárias e morte
no lugar de preferência (leia box na pág. 17). A pesquisa
trouxe à luz dados de algo perceptível no dia a dia clínico
de profissionais que lidam com pacientes em seus momentos de terminalidade: aqueles que externam suas vontades
antes de precisar receber cuidados de fim de vida apresentam maior probabilidade de ter a chamada boa morte.
O planejamento de fim de vida é uma questão válida
em qualquer faixa etária. “Todos nós, como sociedade, precisamos refletir sobre a importância da autonomia das escolhas de saúde em fim de vida”, defende Ana Beatriz di
Tommaso, geriatra e presidente da Comissão Permanente
de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Mas, obviamente, o tema se
torna ainda mais premente para as pessoas idosas. “O geriatra é o responsável por fazer a gestão de saúde e de vida
de seu paciente, então, é muito natural que ele discuta o
futuro. Ninguém vai ao geriatra pensando que é imortal.
Muitas vezes, o tabu em falar sobre morte tem origem
mais no profissional do que em quem está sentado à frente
dele”, diz Ana Beatriz.
Não se trata, porém, de uma missão reservada aos geriatras. Essa é uma tarefa para todo e qualquer profissional de
saúde que lida com pessoas acima dos 60 anos. O requisito
essencial para se tornar “elegível” a essa função é, no entanto, inegociável: a criação de um vínculo de confiança e respeito com o paciente. “Quem deve conduzir essa conversa é
o profissional que tem mais proximidade com a pessoa, e
nem sempre é o médico quem consegue criar esse laço –
muitas vezes, são aqueles com quem o idoso mantém contato mais frequente, como um fisioterapeuta, um terapeuta
ocupacional ou um psicólogo, por exemplo”, destaca Maria
Goretti Maciel, médica de família e comunidade, diretora
do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor
Público Estadual de São Paulo.
E, quanto mais cedo, melhor. Um diálogo iniciado antes
de um diagnóstico transformar o paciente em doente potencialmente terminal tende a ser mais leve, menos urgente
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Todos nós, como sociedade,
precisamos refletir sobre a
importância da autonomia das
escolhas de saúde em fim de vida.
e menos afetado pela carga emocional inerente à situação.
Não se trata, porém, de uma busca por minimizar impactos. “Não é ficar fantasiando a morte, de desenhar que a
morte é linda. Não é. Morrer é difícil, fazer um planejamento de fim de vida é difícil”, alerta Goretti.
Sensibilidade é a palavra-chave. A psicóloga aposentada
Ligia Py, autora do livro Finitude: Uma Proposta para Reflexão e Prática em Gerontologia, usa a metáfora de uma peça
de teatro. “É como se o profissional estivesse acompanhando o primeiro ato de uma pessoa e, antes mesmo de ela entrar no segundo ato, onde estará adoecida, ele antecipa o
terceiro ato, para o qual não há ensaio”, diz. É um momento
delicado. Afinal, o paciente está saudável e se vê diante da
descrição de um futuro onde estará muito mal, poderá ter
perdido a capacidade de decidir por si mesmo, estará próximo da morte. “Deve-se ter a consciência de que fazer isso
significa tocar numa parte ainda intocada daquela pessoa.
É preciso estar capacitado, dotado de toda sensibilidade e
conhecimento e saber, também, pedir licença para isso”,
destaca Ligia.

Autoconhecimento necessário
Fica claro que iniciar uma conversa sobre planejamento de
fim de vida com um paciente não é algo banal e somente
baseado em conceitos práticos. A preparação para essa
conversa demanda um outro tipo de aprofundamento e
passa, necessariamente, pelo autoconhecimento. “Geralmente, quem trabalha em saúde, em especial com pessoas
idosas, lida com a morte de outras pessoas com maior naturalidade. No entanto, alguém que não esteja bem com a
possibilidade de encarar sua própria morte ou a de uma
pessoa querida terá muita dificuldade de conversar sobre
planejamento de fim de vida com um paciente”, comenta
Goretti, reforçando que esse “encarar” não significa ausência de sofrimento ou medo. Contam, ainda, a própria rela-
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ção com a finitude dos pacientes e um entendimento do
que é “curar e salvar” e do que é o “cuidar”. “Nem sempre
é possível curar, porém, cuidar é possível até depois do
último suspiro”, afirma Tom Almeida, consultor em desenvolvimento humano e criador do movimento inFinito,
que tem como objetivo diminuir o tabu sobre a morte (leia
box na pág. 19).
Como, então, preparar-se ou ter certeza de que se está
pronto para conduzir esse processo? Para Ligia, a melhor
forma é passar por ele primeiro. “Já existe toda uma metodologia consolidada de exercícios vivenciais que pode
ser direcionada para um trabalho com essa abordagem”,
explica. A ideia é mergulhar na experimentação de enxergar aquilo que se deseja para si próprio e o caminho percorrido para isso, a fim de descobrir quais sensações são acionadas nessa autoconsulta, quais questionamentos surgem,
que temores afloram, quais valores permanecem. Trata-se
de uma vivência fundamental para revestir o trabalho da
capacidade de capturar, do paciente, as respostas necessárias para definir um plano de cuidado que realmente respeite sua essência.
Ligia pondera, no entanto, que planejar o fim da vida
não deve ser confundido com uma convivência permanente com a possibilidade da morte, e destaca que saber-se finito é muito diferente de sentir-se mortal. “Viver com a presença constante da ameaça da morte torna a existência
humana intolerável, pois anula as possibilidades do sonho,
da aventura, da criação. Uma razoável negação faz bem ao
desenvolvimento dos projetos de vida”, explica. “Ao mesmo
tempo, saber-se finito ajuda a usufruir a vida, a dar cargas
positivas aos valores, a aprender a ressignificar sentimentos e eventos dolorosos, para seguir vivendo com uma serenidade satisfatoriamente possível”, afirma.

O momento certo
Após trilhar o caminho do autoconhecimento de suas próprias escolhas e construir um vínculo forte com o paciente,
o profissional ainda deve esperar surgir o momento certo,
antes de simplesmente levantar o assunto do planejamento
de fim de vida. Espontaneidade e um bom senso de oportunidade farão toda a diferença para uma boa condução. Para
Goretti, nada deve ser ensaiado. Não é recomendado preparar uma fala, ter frases prontas ou listar uma série de perguntas a fazer. “Será muito difícil obter naturalidade ou
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mesmo cooperação simplesmente propondo para o paciente ‘hoje nós vamos conversar sobre o final da sua vida e
as possibilidades de como ela pode ocorrer’”, afirma. A
abordagem “à queima-roupa” pode assustar o paciente, levando-o a questionar se há algum motivo para essa conversa, como um diagnóstico não revelado; ou mesmo quebrar
a proximidade existente, criando barreiras e empecilhos
para falar sobre o tema novamente.
“A morte é algo em que todo ser humano pensa em algum momento da vida, e isso fica mais comum depois dos
50, 60 anos. Tem gente que tem medo de falar, outros evitam, tem quem considere mórbido, mas, pensar, todo mundo pensa, e isso acaba sendo externado de diversas formas,
basta ficar muito atento àquilo que é dito”, diz Goretti. Um
exemplo de oportunidade é o comentário sobre a morte de
outra pessoa. O paciente pode falar de um conhecido que
faleceu em um leito de UTI, sedado, e revelar não desejar
morrer sem poder se despedir dos amigos e familiares. Ou,
então, simplesmente comentar que adoraria morrer dormindo. Até mesmo uma brincadeira ou uma piada sobre o
tema pode trazer a abertura necessária para o início de um
diálogo franco, um bate-papo que não se encerra em uma
primeira rodada e deve ser desenvolvido ao longo do tempo.

Instrumentos de apoio: as diretivas antecipadas
de vontade e o testamento vital
As diretivas antecipadas de vontade e o testamento vital
são instrumentos de real apoio a um plano antecipado de
cuidados. Em linhas gerais, as diretivas são as decisões
acerca dos cuidados, tratamentos e procedimentos a que
uma pessoa deseja ou não ser submetida quando estiver
com uma doença ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas curativas e impossibilitada de manifestar
livremente sua vontade. Já o testamento vital é o registro
dessas vontades, que pode inclusive ser apenas a indicação
da pessoa a quem se outorga o direito de tomar as decisões
quando elas se apresentarem.
Apresentá-los ao paciente é de grande valia, mesmo
para o profissional que não deseje se aprofundar na prática
de como eles podem ser elaborados. “Ele pode falar conceitualmente, destacar que são pensados para garantir o respeito ao desejo do paciente e direcionar a colegas que se
sintam mais aptos a fazê-lo”, diz Ana Beatriz. “É sempre interessante reforçar, também, que existe a possibilidade de o
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testamento nunca vir a ser utilizado, caso a consciência e a
cognição do paciente fiquem preservadas”, complementa.
Não existe um modelo pronto ou um conjunto de formulários para a construção das diretivas antecipadas de
vontade. As decisões e o que elas abarcam são muito pessoais e podem englobar desde o local onde se quer ser cuidado, se em uma UTI ou em casa; a negação em se submeter a
uma diálise ou a uma ressuscitação quando essas medidas
não significarem cura ou melhora de saúde, entre diversos
outros pontos. “Algo que ajuda muito é esclarecer para o paciente os conceitos de ortotanásia, que é o cuidado no peso
e na medida adequados, e o de distanásia, muito bem definido como o prolongamento da morte, quando a pessoa é
submetida a um suporte avançado de vida sem que haja
possibilidade real de melhora”, destaca Ana Beatriz, explicando que o testamento vital tem como principal objetivo
proteger o indivíduo de ser submetido a distanásia pelo
modus operandi da equipe de saúde ou mesmo por demandas da família. Outro ponto importante a ser ressaltado
para o paciente em uma conversa sobre esses dois instrumentos é o fato de que, mesmo diante deles, o balizar das

ESTUDO PIONEIRO
Publicado no Journal of the American Geriatrics Society em fevereiro de 2013, o artigo “Advance care planning and the quality of end-of-life care in older
adults”, de Bischoff et al, foi o pioneiro em buscar entender se o plano de cuidados antecipado realmente
influencia a qualidade do cuidado no final de vida.
Os pesquisadores analisaram 4.394 pessoas já
falecidas, com idade média de 82,6 anos na ocasião
da morte, das quais 55% eram mulheres. Para os
fins da pesquisa, o plano de cuidados antecipado foi
definido como a existência do testamento vital, de
um representante permanente ou pelo fato de o paciente ter discutido suas preferências para o final de
vida com um familiar próximo. Para os resultados,
foram utilizadas métricas de qualidade previamente
reportadas e observadas no último mês de vida: taxas de internação, morte no hospital, mais de 14
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[…] saber-se finito ajuda
a usufruir a vida, a dar cargas
positivas aos valores, a aprender
a ressignificar sentimentos e
eventos dolorosos, para seguir
vivendo com uma serenidade
satisfatoriamente possível.
condutas continua sendo da equipe de saúde. “Tudo sempre será revalidado pela equipe de saúde, que deve decidir
baseada em aspectos técnicos e somente diante de doenças
sem cura e com potencial de progressão e, portanto, com
características de terminalidade. É dever da equipe de saúde ponderar o que é o melhor a fazer e, nos casos em que
não haja apenas uma única conduta técnica indicada, acatar as diretivas do paciente”, reforça.

dias no hospital, admissão na UTI, mais de uma visita de emergência, admissão em hospice e estadia
em hospice menor ou igual a três dias.
Como resultado da análise, foi constatado que
participantes cujos familiares reportaram ter um
plano de cuidados antecipado tinham menos probabilidade de morrer no hospital e de passar mais do
que duas semanas nele durante o último mês de
vida; maior probabilidade de ingressar em hospice e
menos probabilidade de ser admitido num hospice
por três dias ou menos. Eles também tinham menor
probabilidade de ter mais de uma visita de emergência no último mês de vida e menos possibilidade
de ser admitido em UTI. Além disso, quando comparados a indivíduos que não tinham evidência de plano de cuidados antecipado, a simples existência de
uma diretiva antecipada de vontade foi associada a
um risco 69% menor de hospitalizações longas no
último mês de vida.
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O papel dos cuidados paliativos
Outra temática a ser incluída em uma conversa sobre planejamento de fim de vida com um paciente é a dos cuidados paliativos, um assunto ainda envolto em muitas dúvidas, mitos e, ainda mais grave, conceitos ultrapassados.
Apesar de a definição atual, baseada nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), estar em vigor desde
2002, o entendimento anterior, de 1990, ainda é o mais
conhecido por leigos e uma parte significativa dos profissionais de saúde. Ele trazia, em sua redação, uma diferença
crucial: a de que os cuidados paliativos só poderiam começar a ser aplicados quando se esgotassem todas as possibilidades de cura, limitando as ações para os últimos dias ou
mesmo últimas horas da vida de um doente. Isso criou
uma percepção de que o cuidado paliativo é aplicado quando “não se tem mais nada a fazer”, o extremo oposto da
realidade atual. “O conceito de cuidados paliativos está
longe de ser uma visão de fim de vida. É uma estratégia
precoce de controle de sintomas físicos, emocionais e sociais, adotada por uma equipe interdisciplinar, com práticas de alívio do sofrimento e de melhora da qualidade de
vida do paciente e de seus familiares”, destaca André Filipe
Junqueira dos Santos, geriatra, médico paliativista e pre
sidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos
(ANCP). “Com isso, eles devem ser indicados para toda e
qualquer pessoa com uma doença que ameace a sua vida,
independentemente de existir cura ou não para a enfermidade”, complementa.
Junqueira comenta ainda que o termo “paliativo” leva a
uma interpretação como sendo algo “improvisado”, porém
sua origem vem do latim pallium e significa “proteção”. “Es-

ses dois elementos – o conceito anterior e o de como a palavra ‘paliativo’ é usada no dia a dia – acabam criando uma
barreira para o entendimento e, consequentemente, para a
aderência aos cuidados paliativos”, afirma. Os números dão
uma dimensão real do que significa o conceito atualizado.
Os levantamentos mostram que, por ano, no mundo todo,
40 milhões de pacientes precisariam receber cuidados paliativos. São pessoas com doenças cardiovasculares, câncer,
doenças respiratórias crônicas, HIV/aids ou diabetes.
No Brasil, no entanto, os desafios são maiores do que
simplesmente ultrapassar a barreira do conceito. A oferta,
apesar do registro de aumentos ano a ano (Quadro 1), ainda está muito aquém da demanda. Em 2018, eram apenas
177 serviços de cuidados paliativos estruturados no país, e

Quadro 1 – Crescimento do número de serviços
de cuidados paliativos no Brasil*

Quadro 2 – Distribuição dos serviços
de cuidados paliativos no Brasil (2018)*

*Fonte: Academia Nacional de
Cuidados Paliativos – ANCP

O conceito de cuidados
paliativos está longe de ser uma
visão de fim de vida. É uma
estratégia precoce de controle
de sintomas físicos, emocionais e
sociais, adotada por uma equipe
interdisciplinar, com práticas
de alívio do sofrimento e de
melhora da qualidade de vida do
paciente e de seus familiares.
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sua distribuição pelo território nacional é extremamente
desigual (Quadro 2). “Estamos finalizando o mapeamento
de 2019, e os primeiros dados apontam um crescimento de
14%, totalizando 196 serviços”, comenta Junqueira. “Apesar de muito positivo, é preciso muito mais.” Para ele, os
avanços só virão com o desenvolvimento de políticas públicas que envolvam a estruturação de centros e financiamento
específico, além da inclusão dos cuidados paliativos no Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS).
Para o profissional que não conta com um serviço de
cuidados paliativos em sua instituição e deseja oferecer
essa alternativa de atuação a seus pacientes, a possibilida-

UM MOVIMENTO PARA COMBATER
O ESTIGMA DA MORTE
O tabu em falar da morte é uma das barreiras enfrentadas por profissionais para iniciar um conversa
sobre planejamento de fim de vida, mas já existem
iniciativas que visam a combater o estigma da terminalidade. O Movimento inFINITO é uma delas e pretende criar espaços para falar sobre morte, luto e doença. “Queremos tirar a morte do armário”, resume
Tom Almeida, consultor em desenvolvimento humano que criou a proposta após, no intervalo de três
anos, ter de lidar com a morte da mãe, de um primo
e do pai. Ao ser testemunha de três maneiras bem
diferentes de fim de vida, ele percebeu que muito do
sofrimento experimentado pela perda de um ente
querido está relacionado a como se entende a morte
e que valia a pena trabalhar para melhorar como se
vive essa experiência no Brasil.
Para Almeida, trata-se de algo transformador.
“Refletir sobre nossa finitude nos faz reavaliar a própria vida, o que é realmente importante e como e
pelo que queremos ser lembrados. Isso leva a um
questionamento se estamos realmente vivendo de
maneira a deixar essa marca, esse legado, possibilitando uma correção de rota que pode transformar
as nossas ações, impactando positivamente as pessoas ao nosso redor”, afirma, acreditando no efeito
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de é criar uma equipe mínima e todos se capacitarem para
isso – a ANCP e a SGBB, por exemplo, oferecem materiais
e treinamentos básicos. “Ele pode contar com uma rede de
apoio, mesmo informal, entrando em contato com a ANCP,
pois nosso objetivo maior é levar conhecimento e estimular
a criação de novos serviços. É preciso, porém, contar com
forte apoio institucional, justamente porque não é algo
simples o gerenciamento de recursos dessa equipe dedicada”, constata Junqueira.

Uma tarefa potencialmente inalcançável
Finalmente, é preciso ter em mente que os esforços para a
construção de um planejamento de fim vida podem se mos-

exponencial desse mecanismo para mudar o mundo.
“Talvez seja um pensamento utópico, mas é motivador. Já considero uma conquista conseguir fazer as
pessoas se abrirem para debater o tema”, diz.
De maneira prática, o Movimento inFINITO promove atividades como o CineClube da Morte. Todo
mês, desde 2017, no Cine Belas Artes, em São Paulo,
acontece a exibição de um filme seguida de um debate. Há, ainda, o Jantar da Morte, que, com base
em um tutorial online, ensina pessoas interessadas a
organizar um encontro e debater com entes queridos, familiares, amigos e colegas a cultura do “bem
morrer”. Disponível no endereço amortenojantar.
com.br, a plataforma dá dicas sobre organização,
cardápio, convite e até oferece um guia com sugestões para a condução de uma conversa produtiva.
O ponto alto, no entanto, é o Festival inFINITO
(festivalinfinito.etc.br), organizado anualmente des
de 2018. Em 2019 foram seis dias com agendas intensas, totalizando 40 atividades, entre palestras,
workshops, vivências, sessões de cinema, espetáculos de teatro e dança, jantar, atividades para crianças
e intervenções urbanas – tudo conectado a eixos temáticos que correspondem aos ciclos da vida.

infinito.etc.br
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trar insuficientes para contribuir para o processo de terminalidade de um paciente. “Por isso, desde o início o profissional precisa estar imbuído de um legítimo sentimento de
humildade, autenticando os seus limites, para ser capaz de
construir essa relação e lidar com o inalcançável”, afirma
Ligia. Segundo ela, mesmo depois de longas e profundas
conversas sobre o término de vida, a reação de uma pessoa
diante de um diagnóstico fatal é inesperada e pode ser contrária à imaginada por quem acompanhou todo o processo.
“É uma frustração enorme, mas o profissional precisa entender que a qualidade do trabalho dele não tem a ver com

uma descompensação do paciente, com uma reação extremada, com negação, uma introspeção ou mesmo rejeição e
quebra do vínculo até então existente”, diz.
Debater sobre o assunto no campo das ideias e expectativas é sempre diferente de estar diante de um dado concreto. A condição de terminalidade pode, inclusive, levar a um
caminho oposto, e opções e atitudes até então aceitas deixam de ser válidas. A razão para isso é uma só, sintetiza Ligia. “Não há profissional, por melhor, mais sensível e mais
capacitado que seja, que consiga preparar um ser humano
para enfrentar a face hedionda da morte”, sentencia. A

PARA SABER MAIS
Conversa sobre fim de vida
O projeto “Cartas na Mesa” é um recurso facilitador
desenvolvido nos Estados Unidos para uma conversa com pacientes sobre suas vontades e preferências
em relação ao final da vida. A Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia (SBGG) disponibiliza uma
versão em português, complementada com uma série de orientações adicionais aos profissionais para
que esse recurso seja utilizado de uma forma mais
segura e consequente. O “Cartas na Mesa” é composto de uma caixa, um manual de instruções e 36
cartas. Pode ser adquirido no site sbgg.org.br/projeto-cartas-na-mesa.
Literatura de apoio
• A Morte É um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes, médica especialista em cuidados paliativos, compartilha suas experiências pessoais e profissionais na busca por desenvolver uma
conversa simples e transformadora sobre a morte,
fazendo o leitor repensar a maneira como vive.
• Mortais – Nós, a Medicina e o que Realmente Importa no Final – De maneira provocadora e honesta, Atul
Gawande, cirurgião e professor de Harvard, reflete
sobre o caminho que deve ser percorrido para lidar
sabiamente com a própria finitude.
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• Os Cinco Convites – Unindo orientações práticas,
histórias reais emocionantes e a sabedoria budista,
Frank Ostaceki, médico paliativista pioneiro e diretor-fundador do Zen Hospice Project, oferece um
norte para colocar a vida em perspectiva e enxergar
a sabedoria essencial que a morte tem a transmitir.
Diretivas antecipadas de vontade (DAV)
No Brasil, embora ainda não haja legislação específica sobre esse assunto, o Conselho Federal de Medicina elaborou a Resolução 1.995/2012, que dispõe
sobre DAV. A SBGG elaborou um documento com
recomendações para a elaboração da DAV. O arquivo pode ser acessado no site sbgg.org.br.
Cuidados paliativos
Informações atualizadas e de referência em cuidados paliativos estão disponíveis no site da Academia
Nacional de Cuidados Paliativos (paliativo.org.br),
bem como em seu canal no YouTube e no podcast
Pallium (disponível no Deezer, Spotify e Apple Podcasts). A SBGG disponibiliza o guia Vamos Falar de
Cuidados Paliativos com uma abordagem introdutória sobre o tema no endereço sbgg.org.br.

sbgg.org.br

paliativo.org.br
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Idosos centenários – reflexões para a vida
Por Ana Laura de Figueiredo Bersani e Paulo de Oliveira Duarte*

I

dosos centenários são indivíduos que atingiram um século de vida, vivendo 25 anos a mais que a expectativa
de vida média da população de países em desenvolvimento, como o Brasil. Eles fazem parte do segmento populacional que mais cresce proporcionalmente no mundo.
Segundo as Organizações das Nações Unidas (ONU), em
2010 existiam no mundo cerca de 290 mil pessoas com
100 anos de idade ou mais. A previsão é de que em 2050
esse número chegue a quase 4 milhões.

Quadro 1 – Distribuição de centenários no mundo
por regiões de desenvolvimento 2009-2050 (ONU, 2010)
4.500.000
4.000.000

Regiões menos desenvolvidas

3.500.000

Regiões mais desenvolvidas

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

2009

2025

2050

Os centenários e supercentenários (mais de 110 anos)
representam a máxima expressão da longevidade e demonstram o desenvolvimento humano, os avanços da medicina e do saneamento básico e a melhora das condições
de vida da nossa sociedade.
O Japão é o país com a maior esperança de vida do mun-
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do. As pesquisas apontam que lá existe um supercentenário para cada 166 mil habitantes, aproximadamente. Em
2016 o país asiático bateu recorde mundial de centenários,
atingindo o número de 65,7 mil pessoas com mais um século. Não é à toa que o Japão abriga hoje a pessoa mais velha do mundo: Kane Tanaka, de 116 anos.
O título de pessoa mais velha da história foi atribuído à
francesa Jeanne Calment, que viveu 122 anos e 164 dias.
No Brasil, o número de supercentenários é menor. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em 2007, a cada 1 milhão de brasileiros, um tem
mais de 110 anos. No censo de 2010 havia 190.732.694
brasileiros e, entre eles, 23.760 idosos com mais de 100
anos. A Bahia foi o estado com o maior número de centenários (3.525), seguida por São Paulo (3.146) e Minas Gerais
(2.597). Na cidade de São Paulo foram registrados 1.124
centenários (266 homens e 858 mulheres) em 2013 e espera-se que esse número aumente para 9.489 em 2050.
O Grupo de Pesquisas em Gerontologia reconheceu Maria Gomes Valentim como a brasileira mais velha. A mineira, falecida em 2011, viveu 114 anos e 137 dias, recebendo
o título de Decanato da Humanidade em 2011 e ficando
marcada na história como a primeira brasileira supercentenária. Atualmente, o brasileiro mais velho também é uma
mulher: Alice Alves Zuza, de 111 anos.
Os determinantes da longevidade excepcional são multifatoriais e envolvem processos complexos, a maioria dos
quais ainda não entendida completamente.
Existe ampla evidência de que fatores genéticos estão
envolvidos na longevidade extrema, tanto em humanos
quanto em animais. Um estudo dinamarquês com gêmeos
fraternos e idênticos relatou que cerca de 25% da longevidade é atribuível a fatores hereditários, embora esse valor
seja ainda maior se forem considerados exclusivamente os
centenários. Os outros 75% são determinados pelo estilo
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de vida e pelas escolhas diárias. Assim, se otimizarmos nosso estilo de vida, é possível maximizar nossas expectativas
de vida dentro de nossos limites biológicos.
Desvendar os hábitos garantem um envelhecimento
bem-sucedido e como praticá-los no dia a dia é o que estamos aprendendo com as Blue Zones – as áreas mais longevas do mundo, com grande concentração de centenários e
grupos de idosos que envelheceram sem problemas crônicos de saúde, como Loma Linda (Califórnia), Sardenha (Itália), Ikaria (Grécia), Nicoya (Costa Rica) e Okinawa (Japão).
Apesar de essas localizações terem características próprias,
alguns hábitos são comuns a todas elas, e neles podemos
nos inspirar. As pessoas desses lugares não só vivem mais
como também tendem a viver melhor. Elas têm fortes conexões com a família e com os amigos, são ativas e acordam
pela manhã com um propósito.

Nove lições das Blue Zones, ou melhores práticas
mundiais em saúde e longevidade (Se quiser uma
dica, inicie sua mudança pelas três lições com maior chance de ser bem-sucedidas).
1. Alimentação saudável: prestar atenção na quantidade de
comida e praticar a regra dos 80%, que é parar de comer

quando o estômago estiver cheio ou com 80% da saciedade.
2. Ter uma dieta rica em frutas, vegetais, fibras, leite (ou
seus derivados) e proteínas desde a infância, e pobre em
gorduras saturadas, carboidratos complexos, açúcar e sódio.
Evitar carnes e alimentos processados, comer de quatro a
seis porções diárias de vegetais e castanhas todos os dias.
3. Mover-se mais e ter uma vida ativa com prática de exercícios integrada à rotina. Praticar, no mínimo, 30 minutos
(idealmente 60 minutos) de exercícios pelo menos cinco
vezes na semana. A melhor atividade física é a que você faz
sem perceber.
4. Não fumar nem usar drogas. Beber vinho tinto sempre
com moderação.
5. Ter um propósito de vida (Ikigai, ou plano de vida): saber
por que você acorda todas as manhãs.
6. Desacelerar: o estresse é inevitável. Ele desencadeia inflamação crônica e, consequentemente, doenças durante o
processo de envelhecimento. Assim, recomenda-se tirar um
tempo livre para controlar o estresse (reduzir tempo de televisão, internet, chegar 15 minutos antes nos compromissos, orar, dedicar mais tempo para a família, meditar, praticar atividades prazerosas).
7. Ter fé, investir na sua saúde psíquica e espiritual. Praticar,
inclusive, a gratidão e o altruísmo.

Quadro 2 – Projeção do número de centenários por país (ONU, 2010)
2.250.000
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8. Cultivar o convívio com a família e com os amigos. Criar
uma rede de suporte familiar e social que lhe dê apoio, estímulo e proteção. Ter a família como prioridade e o convívio
intergeracional.
9. Escolher as companhias certas e estar ao redor de pessoas que compartilham dos mesmos valores das Blue Zones.
As pessoas longevas geralmente têm menor prevalência
das principais doenças crônicas, como as cardiovasculares,
acidente vascular cerebral, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, neoplasias, doença de Alzheimer, e atraso
expressivo no aparecimento dessas doenças, mecanismo
conhecido como compressão de morbidade.
Várias classificações na literatura tentam organizar a heterogeneidade dos idosos centenários em grupos, com base
no seu estado de saúde – excepcional (todas as funções intactas e classificadas como excelentes), normal (manutenção das funções cognitivas e físicas), frail (comprometimento da função cognitiva ou física) e fragile (deterioração de
ambas as funções cognitiva e física) – ou na história clínica:
os sobreviventes (que sobreviveram à doença), os retardatários (que desenvolveram a doença tardiamente) e os escapers (que chegaram sem doenças aos 100 anos).
Uma pesquisa recente realizada pelo Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ri
beirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP)
com os idosos centenários moradores da cidade de Ribeirão
Preto demonstrou que o envelhecimento ativo e bem-sucedido, infelizmente, ainda é uma raridade em nossa população. Dos 41 centenários encontrados nessa cidade entre
2010 e 2012, 33 participantes concluíram as avaliações em
domicílio, representando uma amostra de 55,9% da população de idosos centenários estimados na cidade, segundo
dados do Censo do IBGE de 2010.
Duarte PO et al detectaram predominância do sexo feminino em 81,2%, baixa escolaridade em 78,8% (com escolaridade até 4 anos) e ausência de síndrome demencial em
36,4%. Foram encontrados 27% de idosos com cognição
normal e totalmente independentes para atividades básicas
de vida diária.
Um estudo com centenários alemães demonstrou que
cerca de 25% deles foram classificados como independentes, enquanto 20% dos centenários de Tokyo apresentavam
envelhecimento bem-sucedido, definido como não ser de-
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pendente e não demonstrar comprometimento cognitivo ou
sensorial importantes. Os outros 80% foram divididos em
frail (55%) e fragile (25%). São achados semelhantes aos dos
estudos com os idosos centenários de Ribeirão Preto.
Diversos grupos de pesquisadores têm concentrado suas
pesquisas em longevidade ou, mais especificamente, nos
centenários. Os termos longevidade saudável e longevidade
excepcional são frequentemente utilizados para enfatizar a
importância de ter uma vida longa e saudável. Outro termo
muito empregado e que gera controvérsia é o chamado envelhecimento bem-sucedido, cuja definição mais usada é a
de Rowe e Kahn, desde 1987, centrada no status físico, cognitivo e funcional. Existem diversas críticas e ponderações
em relação a essa denominação e aos seus critérios. Considerar o envelhecimento bem ou mal sucedido apenas por
essas variáveis pode esconder armadilhas na caracterização
do nível de bem-estar e qualidade de vida dos idosos.
Os brasileiros estão vivendo mais, mas esse aumento de
quantidade de vida ainda não veio acompanhado, necessariamente, de qualidade. Países como Brasil e China apresentaram taxas de envelhecimento populacional muito aceleradas em comparação com França, Reino Unido e Estados
Unidos. Isso traz desafios muito maiores a governos, cidades e comunidades, bem como às próprias famílias e aos
indivíduos nesses países. É necessário investir no “capital
saúde” para usufruir de uma velhice plena, ativa e feliz.
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TAKE HOME MESSAGE
- A relação entre sarcopenia e osteoporose é clara
por similaridade de causas, consequências e tratamentos. Alguns autores passaram a se referir a essa
relação como uma nova síndrome geriátrica: a osteossarcopenia ou sarco-osteoporose.
- Um histórico anterior de quedas e/ou fraturas em
idosos deve alertar os médicos sobre a presença de
osteossarcopenia. No entanto, em muitos casos,
ela é assintomática até que ocorra uma fratura
catastrófica.
- Um estilo de vida saudável, incluindo ingesta ade
quada de proteínas e cálcio e a prática de exercícios
regulares que envolvam força e equilíbrio, é a opção
de prevenção e tratamento de primeira linha para
osteossarcopenia.
- É vital aumentar o conhecimento geral sobre osteossarcopenia entre pacientes e profissionais da
área médica.
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Imagem: divulgação

Osteossarcopenia/Sarco-osteoporose
no paciente idoso

O

aumento da longevidade do ser humano traz consigo a expectativa de que ela seja acompanhada de
qualidade de vida. Essa qualidade de vida passa
necessariamente pela manutenção da funcionalidade, que
engloba a autonomia (funções cognitivas) e a independência (mobilidade).
Nesse contexto, a mobilidade é o maior problema locomotor dos idosos e é geralmente comprometida por condições como distúrbios articulares, sarcopenia e osteoporose. Estudos mostram que é possível que os dois últimos
tenham alterações fisiopatológicas semelhantes, porém
em tecidos diferentes.
A sarcopenia é a perda de massa e função da musculatura esquelética, associada ao envelhecimento, que resulta
na perda da performance e da capacidade física e, consequentemente, em má qualidade de vida (ICFSR, 2018).
Já a osteoporose é uma desordem esquelética caracterizada por comprometimento da resistência óssea (densidade óssea e qualidade óssea, comprometendo a microarquitetura), predispondo ao risco de fratura (NIH Consensus
Development Panel 2001).
A relação entre sarcopenia e osteoporose é clara por similaridade de causas, consequências e tratamentos. Alguns autores passaram a se referir a essa relação como uma
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nova síndrome geriátrica: a osteossarcopenia ou sarco-osteoporose, em que existe uma diminuição tanto de força
muscular quanto de fragilidade óssea.

Perda de qualidade e força
da massa óssea pela idade

Perda de qualidade e força
da massa muscular pela idade

copenia destaca o possível envolvimento de lipotoxicidade
e inflamação local na osteossarcopenia associada à idade,
principalmente nos casos que chamamos de obesidade
sarcopênica (acúmulo de gordura e diminuição de massa
magra) (Hirschfeld, 2017).
envelhecimento, fatores genéticos, inatividade, inflamação, diabete, obesidade,
hormônios sexuais, GH, corticoides, doenças da tireoide, gordura muscular e óssea

Osteopenia
Osteoporose

Sarco-osteopenia
Sarco-osteoporose

Sarcopenia

IGF-1, Myostatin,
Osteoglycin, FAM5C, Irisin,
Osteonectin, FGF2, IL-6, IL-7, IL-15, MMP-2

SARCOPENIA

OSTEOPENIA

IGF-1, Sclerostin, Osteocalcin,
VEGF, HGF, MGF

Quedas e fraturas ocasionadas pela morbidade,
o que reduz a qualidade de vida e aumenta a mortalidade
Fonte: Binkley N, Buehring B. Assessment
of skeletal Health. J of Clinical Densitometry

OSTEOSSARCOPENIA

quedas

fraturas

força óssea

Ligação entre osteoporose e sarcopenia (Blümel, 2019)

Relação osso/músculo
Ponto de vista físico: Carga ou tração muscular e consequente melhora ou piora da condição óssea. É necessário
haver impacto, gerado pela contração muscular, para fortalecimento muscular e ósseo. Os exercícios indicados incluem caminhar, subir e descer escadas e dançar.
Ponto de vista fisiológico: A falta da secreção de fatores de
crescimento pelo osso afeta as células do músculo. O mesmo ocorre na via oposta, já que a fraqueza do músculo provoca fragilidade do osso (Ocarino, 2006).
Ossos, músculos e tecidos associados, como tendões e
ligamentos, precisam de peso de impacto para evitar atrofia
e ganhar ou recuperar volume e força. Além de atuar como
um órgão endócrino para a manutenção da massa óssea, a
musculatura forte minimiza o risco de fraturas, sustentando melhor o equilíbrio e minimizando quedas, além de absorver/dissipar parcialmente as forças associadas a quedas.
Esses tecidos não apenas reagem à estimulação endócrina como também produzem hormônios que afetam o
metabolismo e as atividades (Kawao, 2015). Além disso,
músculo e osso atrofiados são geralmente substituídos por
tecido adiposo. A infiltração significativa de gordura nos
músculos e na medula óssea em pacientes com osteossar-
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FATORES DE RISCO
PARA OSTEOSSARCOPENIA
- Envelhecimento
- Sexo feminino
- Alta ingesta de bebida alcoólica
- Uso de glicocorticoides
- Menopausa (nas mulheres)
- Baixa ingesta de proteínas
- Baixa massa óssea
- Tabagismo
- Dieta pobre em cálcio
- Hipogonadismo (baixa produção
de testosterona em homens)
- Hiperparatireoidismo
- Obesidade
- Artrite reumatoide
- Insuficiência renal crônica
- Baixa mobilidade e funcionalidade
Fonte: Pérez-Lopez, 2016
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MÚSCULO ESQUELÉTICO
SARCOPENIA

OSTEOPOROSE

QUEDAS

FRATURAS

Como diagnosticar?
Um histórico anterior de quedas e/ou fraturas em idosos
deve alertar os médicos sobre a presença de osteossarcopenia. Sinais clínicos comuns de osteoporose incluem cifose
(desvio da coluna dorsal para a frente) e diminuição da al-

tura das vértebras, devido a fraturas patológicas destas
após a meia-idade. Fraqueza muscular, quedas e diminuição da função podem indicar sarcopenia. No entanto, em
muitos casos a osteossarcopenia é assintomática até que
ocorra uma fratura catastrófica, justificativa para a avaliação regular da massa e da função óssea e muscular de idosos com fatores de risco para essa doença (Hassan, 2017).
Por razões econômicas e logísticas, o método de diagnóstico mais econômico para a sarcopenia é o DXA, que já
possui indicações claras para identificar osteoporose, sendo necessário incluir uma função de análise da composição corporal (Racgp, 2010).

Quadro 1 – Recomendações para prevenção e tratamento da osteossarcopenia

INTERVENÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Estilo de vida saudável

Parar de fumar, beber álcool com moderação.

Atividade física

Treinamento de resistência e equilíbrio pelo menos duas vezes por semana,
durante pelo menos 30 minutos por sessão.

Vitamina D e cálcio

Particularmente naqueles com baixos níveis de vitamina D (ou seja, < 50 ng/mL),
o objetivo é manter acima de 75 ng/ml para garantir a eficácia antiqueda
e antifratura. No caso do cálcio, a ideia é manter, preferencialmente, uma meta
de 1,2 g/dia na dieta (Duque, 2017).

Tratamento farmacológico
para osteoporose

Deve ser iniciado em todos os pacientes com escore T da densidade mineral
óssea (DMO) ≤ 2,5 desvio-padrão (DP) ou em pacientes em uso de
corticosteroides (7,5 mg/dia por mais de três meses e escore T na DMO ≤ 1,5 DP).
Isso inclui tratamentos de primeira linha, como bisfosfonatos (alendronato,
risedronato e ácido zoledrônico) ou antagonista de RANKL (denosumabe).
Teriparatida (anabólico ósseo) deve ser considerada em pacientes de alto
risco que fraturam em uso de antirreabsortivos por mais de 12 meses e têm
histórico de escore T da DMO ≤ 3 SD (DUQUE, 2013).

Consumo de proteínas

Além da proteína na dieta, a suplementação proteica de alta qualidade
(até 2 g/kg/dia em pacientes com função renal normal e um máximo
de 1,2 g/kg/dia em pacientes com insuficiência renal), especialmente
combinada ao exercício, melhora consistentemente função e força muscular
(Phu, 2015).
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A função muscular, no entanto, é medida por estimativa de força e função usando-se uma combinação de técnicas, como a velocidade da marcha, que pode ser facilmente
medida na prática geral, e a força de preensão, avaliada
através de um dinamômetro, seguindo protocolos e valores
de corte bem estabelecidos. Em alguns casos, pessoas frágeis, mais velhas e com pouca mobilidade não podem deambular ou frequentar uma instalação com DXA. Nesses
casos, a bioimpedância pode ser uma alternativa útil e de
baixo custo, que pode ser combinada com a força de preensão para fazer o diagnóstico de sarcopenia.
Embora menos precisa do que as máquinas BIA de alta
qualidade, mas como uma alternativa de baixo custo e
acessível, a composição corporal também está incluída em
muitas balanças disponíveis, que mostram porcentagens
de gordura, músculo e água (Cruz-Jentoft, 2010).
O Consenso Europeu concordou que, mesmo na ausência de imagens ou BIA, os parâmetros clínicos (velocidade
da marcha e força de preensão) são confiáveis o suficiente
para diagnosticar sarcopenia na prática clínica.

Dosagens recomendadas para identificar causas
secundárias de osteossarcopenia (Hassan, 2017):
1. 25(OH) vitamina D
2. Cálcio sérico
3. Hormônio PTH
4. Creatinina sérica/valor estimado de filtração glomerular
5. Albumina sérica
6. Testosterona sérica nos homens

Recomendações para prevenção e tratamento
Um estilo de vida saudável, incluindo ingesta adequada de
proteínas e cálcio e a prática regular de exercícios que envolvam força e equilíbrio, é a opção de prevenção e tratamento
de primeira linha para a osteossarcopenia. Paralelamente à
intervenção farmacológica, os pacientes devem receber instruções sobre prevenção de quedas e fraturas (Hassan, 2017)
(Quadro 1).
Assim, é vital aumentar o conhecimento sobre osteossar
copenia entre pacientes e profissionais da saúde como sen
tinelas da prevenção, controle e tratamento de doenças. A
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DIFERENÇA

Duas décadas de cuidados
Tratamento domiciliar é a marca do PADI, da Unifesp, que conta com equipe multidisciplinar
e ainda é um campo de estudos para os residentes da universidade
Por Silvia Sousa

Q

uem tem um idoso acamado sabe bem como é difícil retirá-lo do ambiente doméstico para que tenha acesso ao serviço de saúde. Algumas vezes,
seu estado é tão delicado que essa saída, ainda que necessária, torna-se impossível. E aí sua saúde só tende a piorar.
Apesar de uma portaria do Ministério da Saúde publicada
em setembro de 2018 garantir a continuidade do tratamento em domicílio, quando pertinente, a todo cidadão
brasileiro, nem sempre isso acontece. Porém, para 45 pacientes da região da Vila Clementino, em São Paulo, essa
assistência é realidade. Eles fazem parte do Programa de
Assistência Domiciliar ao Idoso (PADI), da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).
Criado em 1999, o programa chega aos 20 anos com
muitos motivos para se orgulhar. Um deles é a possibilidade de levar atendimento de qualidade a pessoas que não
teriam acesso ao sistema de saúde, fazendo uma diferença
enorme para quem mora naquela região. Outro motivo de
orgulho é a possibilidade de aproximar residentes de medicina e estagiários de outras áreas da saúde para que conheçam na prática o que é cuidar de idosos – isso pode
mudar completamente sua visão de um atendimento e até
mesmo a trajetória de suas carreiras.

Atendimento humanizado
Nascido a partir de uma disciplina de geriatria da Unifesp,
o PADI atende hoje 45 idosos com idade média de 82 anos,
mas nesses 20 anos já passaram 403 pacientes no programa. “São idosos que não têm condições de chegar até um
ambulatório ou hospital para ser atendidos – seja por um
problema de mobilidade física, por morar em um local
com escadas, o que dificulta a locomoção, ou por estar aca-

p27-29 diferença.indd 1

mados. São pessoas que não saem mais de casa. O objetivo
é levar o atendimento do SUS a quem não pode chegar lá”,
explica a assistente social Naira Dutra Lemos, coordenadora do programa e que faz parte da equipe desde os primeiros anos. Do total de idosos atendidos atualmente, a maioria apresenta dependência funcional grave, seguido por
demência avançada, parkinsonismo, osteoporose e sonda
vesical de demora.
Quem está no PADI é assistido, pelo menos, uma vez
por mês. Mas cada caso é analisado individualmente dentro de um plano terapêutico e, dependendo da situação, o
número de visitas é ampliado. Para chegar a essa conclusão, a equipe realiza uma reunião por semana, em que todos os casos são expostos e os protocolos de atendimento
são definidos. Dali saem as visitas que cada profissional –
ou até mesmo mais de um profissional – fará na semana
ou ao longo do mês.
Além das consultas de rotina, os profissionais conseguem fazer pequenos procedimentos na casa dos pacientes
e até colher exames clínicos, como sangue e urina, exames
de visão, eletrocardiograma, ultrassonografia, entre outras
ações terapêuticas. Somente cirurgias e exames muito específicos são encaminhados para um hospital ou ambulatório. “Atender esses idosos em casa, escutá-los e intervir
quando necessário de maneira humanizada provoca um
impacto enorme na vida de cada um deles”, diz Naira. Essa
atenção e esse cuidado diminuem o número de internações e melhoram a qualidade de vida e o bem-estar do doente. “O fato de o idoso estar em casa, no seu lugar de confiança e conforto, o torna mais receptivo para ser atendido”,
explica a dentista Katya Blat, há dois anos no PADI.
E essa atenção em casa torna o atendimento personali-
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zado. “O fato de ser um idoso restrito já faz com que o atendimento seja diferente dos demais. Se eu não vou lá, ele
não tem acesso ao tratamento”, explica a oftalmologista
Marcela Cypel, pós-doutoranda na área de envelhecimento
ocular, que participa do programa desde 2005. “As intervenções, mesmo que simples, como tratar uma conjuntivite, um olho seco ou fazer um pequeno conserto nos óculos,
melhoram a qualidade de vida e trazem mais conforto para

APRENDIZADO PARA A VIDA
Quem passa pelo PADI aprende mais do que os procedimentos-padrão da profissão. Aprende a ouvir,
aprende a se sensibilizar com o problema do outro,
aprende como o ambiente familiar pode interferir na
saúde de um paciente e como o profissional de saúde pode intervir em cada situação. “Essa experiência
fez e faz toda a diferença até hoje para mim. Atuar
com idosos e trabalhar em equipe faz parte integral
da minha vida, tanto nos serviços em que já atuei
como na empresa que hoje administro, que visa à
disseminação dos cuidados gerontológicos na prestação de cuidados de qualidade e na atualização
profissional. Aprendi sobre a importância de ter um
olhar global para o idoso, ser sensível para identificar e hierarquizar as prioridades no cuidado, além de
vivenciar a troca de saberes dentro de um programa
de saúde pública de qualidade voltado ao idoso”,
afirma a fisioterapeuta Caroline Ferreira Saladini,
que começou no PADI em 2007, ainda como especializanda em gerontologia.
E mais: o residente aprende como trabalhar com
equipamentos que nem sempre são os mesmos que
se encontram numa clínica. “Meu consultório é levado em malas com equipamentos portáteis. Consigo
fazer um exame oftalmológico completo para verificar a presença de doenças, medir a pressão do olho,
dar receita de óculos, tirar um ponto quando necessário. Aprendi no PADI uma nova visão no atendimento do idoso. Soluções que aprendi no programa,
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o paciente. O idoso se sente assistido e, com a intervenção
adequada, ganha independência”, explica a profissional.
O programa ainda se estende aos cuidadores – que se
reúnem com a equipe a cada dois meses –, ao local em que
o paciente vive e às condições em que é tratado. Por isso,
nas visitas os profissionais também explicam detalhes do
tratamento e até adaptações que precisam ser feitas no espaço em que o paciente fica e até mesmo em toda a casa.

hoje eu uso no consultório. Sou muito feliz em fazer
parte dessa equipe”, diz Marcela Cypel.
Outro benefício para os profissionais é a possibilidade de construir o conhecimento a todo momento. “O programa não é apenas um campo de estágio, mas sim um espaço constante de produção de
cuidados em saúde, por meio da construção de projetos terapêuticos para cada domicílio, pautados
pelos princípios do SUS e pela interdisciplinaridade,
em que a tomada de decisões é realizada por meio
do encontro entre o conhecimento científico e as vivências trazidas pelos idosos e familiares”, conta a
terapeuta ocupacional Mariela Besse, que entrou
no PADI em 2005 e lá ficou por dez anos. Participar
do programa proporciona até mesmo um direcionamento no rumo profissional. “Eu prefiro ir à casa
do paciente, estar no mesmo ambiente dele, vejo a
caixinha do medicamento que ele toma, vejo sua
casa e os possíveis riscos. Isso direcionou o meu
perfil de atendimento na profissão”, conta a médica
Ligiani Corral.
Já a fonoaudióloga Flavia Augusta Sousa e Silva,
no PADI desde 2009, acredita que o programa é uma
excelente oportunidade para aprender o que não
está nos livros. “Eu aprendi sobre o toque, sobre a
escuta, sobre o respeito às demais profissões e sobre a importância de compreender a história por trás
de cada idoso, de cada família. Levo o PADI no bolso
do jaleco em cada caso que atendo, e a marca sobre
cuidado e empatia fez de mim uma profissional muito melhor”, afirma.
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“Conseguimos fazer a diferença na vida dessas famílias.
Eles têm um suporte emocional também. Se tiverem alguma dúvida, podem ligar no PADI para ser orientados”, explica a médica geriatra Ligiani Rezende Corral, coordenadora do programa e que faz esse trabalho há 17 anos.

Equipe multidisciplinar
Ao longo dos anos, não foi apenas o número de idosos que
cresceu. A equipe, que começou apenas com assistente social e um médico geriatra, hoje é formada por 14 profissionais, sendo duas assistentes sociais, duas médicas geriatras, uma enfermeira, uma oftalmologista, uma dentista,
uma terapeuta ocupacional, duas fonoaudiólogas, duas nutricionistas, uma fisioterapeuta e uma podóloga. Alguns
deles são contratados da Unifesp, mas a maioria faz trabalho voluntário.
Outra parte da equipe é formada por residentes de geriatria e especializandos em gerontologia. Participar do
PADI é parte integrante da formação desses profissionais
que estudam na Unifesp. Portanto, ao longo da sua formação, todos passam por lá. Essa é uma das premissas desde
que ele foi criado. “Eles são fundamentais para o programa
funcionar, permanecendo aqui por, aproximadamente,
dois anos”, explica Naira. Residentes de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo também participam. Eles são assistidos pelos profissionais já
formados e têm a oportunidade de aprender a lidar com

QUEM PODE PARTICIPAR
Os idosos do Programa de Assistência Domiciliar ao
Idoso são, geralmente, encaminhados pelas unidades de saúde, pela enfermaria de geriatria ou pelo
pronto-socorro do Hospital São Paulo, por ambulatórios ou clínicas da Unifesp ou até mesmo indicados
pela comunidade.
Para participar, o idoso deve ter idade igual ou
superior a 60 anos, não ter condições de se locomover até um atendimento médico, apresentar doença
crônica, residir num perímetro de oito quilômetros
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pessoas idosas em situação de fragilidade. “Conseguimos
mostrar aos residentes como é essencial trabalharmos em
equipe, para o atendimento ser feito de maneira global e
humanizada”, conta a médica geriatra Alessandra Fiuza,
que começou no PADI em 2015, quando ainda era residente de geriatria. A oftalmologista Marcela Cypel também
leva residentes para essas consultas. “Eles têm a oportunidade de ver como o atendimento ocular pode ser feito. Isso
permite que entendam os problemas e se sensibilizem com
a necessidade do idoso”, explica.

Equipamentos novos
Para atender os idosos, os profissionais precisam de equipamentos portáteis. Adquiri-los sempre foi um desafio
para a equipe – e só foi possível com a conquista de uma
emenda parlamentar que destinou uma verba para o programa. Foram quatro anos de luta do grupo, que, ano após
ano, apresentava o projeto na Câmara dos Deputados, em
Brasília, e aguardava a destinação do dinheiro. Em 2016, a
boa notícia chegou. “Com o dinheiro conseguimos equipar
o programa, com aparelhos portáteis de ultrassonografia e
de odontologia, entre outros. Também adquirimos equipamentos para empréstimos, como cadeira de rodas e colchão
pneumático”, explica Naira. Mas os desafios do programa
não param por aí. “Queremos manter esse atendimento de
qualidade e continuar sendo um campo de estágio para
quem estuda na Unifesp”, finaliza a coordenadora. A

do campus Vila Clementino da Unifesp, ter um cuidador responsável (pode ser um familiar ou uma
pessoa contratada) e não ser dependente de monitoramento ou sustentação à vida.
Num primeiro momento, a assistente social do
PADI faz uma entrevista com a família. Depois disso,
uma equipe do programa (assistente social, enfermeira e médico) faz uma visita à casa do idoso. A
partir daí, o caso é discutido entre todos os profissionais, e então verifica-se a possibilidade de inclusão
no programa.
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EM MOVIMENTO :: ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

Imagens: divulgação

ESPAÇO LONGEVIDADE
Ser um local de
educação, cultura,
esporte e lazer pa
ra a pessoa idosa
– essa é a propos
ta do Espaço Lon
gevidade, lançado
pela Prefeitura de São Paulo no fim de novem
bro. Sua criação promove, em consonância com
o Estatuto do Idoso, a participação do público
60+ em atividades socioculturais, com o objeti
vo de desenvolver o potencial criativo e artísti
co, promover encontros, além de combater a
solidão e o isolamento social.
Para a coordenadora de Políticas para Pes
soa Idosa, Sandra Regina Gomes, a criação do
Espaço Longevidade é uma conquista da popu
lação idosa da cidade de São Paulo. “Queremos
viver mais e com qualidade de vida. Espaços
como este nos ajudam a ter uma atividade pra
zerosa, um envelhecimento ativo”, disse.
Hoje o Espaço Longevidade está disponível
em dez localidades, sendo duas na zona norte,
cinco na zona leste, duas na zona oeste e uma
na zona sul de São Paulo, sempre com foco na
população idosa em situação de vulnerabilida
de social das regiões mais distantes da cidade.
Para o início das aulas foram classificados 18
oficineiros, que ministrarão aulas de artesana
to, canto e coral, dança de salão, dança sênior,
educação ambiental, teatro e ioga.

PRÊMIO LONGEVIDADE BRADESCO

A nona edição dos Prêmios Longevidade Bradesco Se
guros foi uma amostra da crescente atenção que o tema
vem alcançando no Brasil. Com importantes discussões
levadas ao público pela imprensa nacional, estudos de
grande relevância para a pesquisa nacional, histórias e
fotografias de extrema sensibilidade, foram premiados
18 trabalhos, divulgados na cerimônia de entrega de
prêmios, durante o XIV Fórum da Longevidade, em no
vembro, no Hotel Unique, em São Paulo.
Neste ano foi registrado recorde de inscrições nos
Prêmios Pesquisa, Jornalismo e Histórias de Vida. “A
qualidade dos trabalhos vem demonstrando cada vez
mais a profundidade com que o tema da longevidade
tem sido abordado”, disse Alexandre Nogueira, diretor
de marketing da Bradesco Seguros.
Por região, houve participação de representantes de
20 estados entre os trabalhos inscritos. “Essa capilari
dade mostra que, independentemente das caracterís
ticas regionais, a longevidade é um tema de interesse
nacional”, conclui Nogueira.

CARTA PRA VOCÊ
Em tempos digitais, escrever e
receber uma carta é quase um
ato de amor. Com base nessa
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premissa foi lançado em Belo Horizonte o projeto Carta
pra você, que promove a troca de correspondências entre
crianças das redes de ensino pública e privada da capital e
idosos que vivem em instituições de longa permanência.
O projeto Carta pra você foi idealizado pelo Movimen
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JUNTANDO
PONTAS
Assistir pessoas idosas
e incentivar o microem
preendedor individual.
Esse é o objetivo do projeto social Juntando Pon
tas – Interagindo com a Pessoa Idosa, a Família e a
Sociedade, realizado pela Associação Beneficente e
Cultural B’nai B’rith, com apoio do Governo do Es
tado de São Paulo e instituições como Companhia
Siderúrgica Nacional, Banco Safra, Instituto Center
Norte, Embracom e PortCred.
Segundo Silvia Scagliarini, gerente do projeto,
“a ação é uma via de mão dupla”. O idoso assistido
contará com companhia para atividades culturais,
sociais e de saúde. Já o cuidador desempenhará as
atividades com o idoso e será disponibilizado para
assistência por até duas horas por atendimento.
Para participar do projeto, o profissional precisa
participar de um curso de formação humana e inte
gral sobre cuidados da pessoa idosa, com duração
de 120 horas, obrigatório, presencial e gratuito. Um
dos focos da iniciativa para desempenhar a função
de cuidador são as pessoas 50+, que hoje enfrentam
o desemprego e podem encontrar nessa nova ativi
dade uma forma de redirecionamento de carreira e
complementação de renda. Para saber mais: juntan
dopontas.com.br.

A ÚLTIMA ESCOLHA
Quando Rosemary Bo
wen machucou as cos
tas, há alguns meses, ela
foi diagnosticada com
uma fratura de compres
são da coluna, uma con
dição comum em pes
soas com osteoporose.
Aos 94 anos, Rosemary
era ativa e os médicos
lhe asseguraram que ela
provavelmente estaria recuperada em três meses.
No entanto, a idosa avisou a amigos e paren
tes que havia decidido dar fim à própria vida
através de jejum. Após fazer suas despedidas,
ela parou de comer e, oito dias depois, morreu
enquanto dormia. Mas antes Rosemary pediu a
sua filha, Mary Beth Rowen, que filmasse seu je
jum. A última semana de sua vida está registrada
em um documentário de 16 minutos, disponível
na internet. Segundo Mary Beth, sua mãe queria
mostrar que havia uma forma legal e relativamen
te indolor de dar cabo da vida.
O documentário gerou reações diversas. Mui
tos foram críticos, dizendo que o filme faz com
que o processo pareça simples, quando na verda
de não é. Outros disseram que Rosemary havia
sido uma inspiração.
Fonte: The Washington Post

to Gentileza e é uma parceria entre a Secretaria Municipal
de Educação e os Correios. Todas as cartas serão entregues
pelos carteiros. Durante os primeiros 30 dias da ação, cada
envelope estará acompanhado de um selo. Assim, o idoso
que receber uma carta poderá enviar a resposta, caso queira.
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Segundo o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil,
que esteve na cerimônia de lançamento do projeto, trata-se
de uma forma de valorizar gestos de afeto.
Fonte: O Estado de Minas Gerais
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RADAR :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

Imagens: divulgação

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
E DOENÇAS CRÔNICAS
Uma parceria entre a Philips e o Hospital Sírio-Libanês aprimorará o diagnóstico e o tratamento de pacientes com doenças crônicas por meio de processos de inteligência artificial. A
Philips fornecerá a plataforma Intellispace Discovery, que oferece integração na gestão de dados, enquanto o
hospital trará seu conhecimento clínico em terapêutica e medicina diagnóstica para a iniciativa.
A plataforma IntelliSpace Discovery fornece ferramentas de pesquisa para que os médicos agreguem dados
que poderão ser visualizados e gravados para “treinar” e validar algoritmos de aprendizado profundo, ou seja,
que se desenvolvem cada vez mais com a inclusão de novos casos e avaliações. Com a aplicação de algoritmos,
essa ferramenta entra no fluxo de trabalho e facilita o diagnóstico clínico em especialidades como radiologia,
oncologia, neurologia e cardiologia.
“É um trabalho conjunto entre a Philips e o Sírio-Libanês, que resultará em algo maior. Visamos a criar
conhecimento e soluções para melhorar a vida dos pacientes. Além disso, a plataforma irá possibilitar tratamentos e diagnósticos mais assertivos”, declara David Reveco, CEO da Philips para a América Latina.

CENTRO DE INOVAÇÃO
E EDUCAÇÃO
EM SAÚDE
O Hospital Alemão Oswaldo
Cruz inaugurou no fim de setembro seu Centro de
Inovação e Educação em Saúde, que irá abrigar uma
incubadora e aceleradora de startups, laboratório de
ciência de dados e uma ampla estrutura para treinamento de profissionais da saúde, com plataformas
inovadoras e tecnologia de ponta. O projeto marca a
celebração dos 122 anos da instituição.
Com investimentos de 10 milhões de reais em instalações físicas, infraestrutura, capacitação e contratação de pessoal, o Centro, localizado na Avenida
Paulista, em São Paulo, faz parte do ciclo de investimentos do planejamento estratégico da instituição
no pilar Inovação, Pesquisa e Educação, com o objetivo de incorporar novos conceitos e práticas, fomentar
o desenvolvimento de soluções, criar produtos, além
de contribuir para a formação e o aperfeiçoamento
profissional de toda a cadeia do setor da saúde.
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MONITORAMENTO
DE DIABETES
A BD, multinacional dedicada a tecnologia médica, acaba de lançar o aplicativo BD Diabetes
Care, que permite ao usuário gerenciar seus
cuidados com saúde.
O BD Diabetes Care oferece uma experiência customizada, baseada no perfil do paciente, disponibilizando informações e dicas úteis
segundo necessidades individuais. O aplicativo também identifica tendências, traz indicadores de glicemia e disponibiliza uma assistente virtual para responder a dúvidas gerais
sobre a doença.
Para acessar o aplicativo, o usuário precisa
preencher um cadastro especificando o tipo de
diabetes, qual o tratamento utilizado e se prefere dicas sobre escolhas alimentares ou sobre
como incorporar atividades físicas no dia a dia.
O BD Diabetes Care está disponível para download no Google Play e na Apple Store.
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SKILL EXCLUSIVA
NA PLATAFORMA
ALEXA

CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL
A Sociedade Beneficente Alemã recebeu em outubro o
Certificado Internacional da Fundação Silviahemmet, em evento
realizado no SBA Residencial. Com isso, a
instituição passa a ter também o selo da Swedish Care International.
A SBA é a única Instituição da América do
Sul a obter o selo e a certificação, que atestam
que seus colaboradores receberam treinamento sobre demência e cuidados para qualidade de vida com base na filosofia da instituição, criada pela rainha Silvia da Suécia.
O programa para certificação da Fundação Silviahemmet abrange os seguintes tópicos: capacitação em demência; cuidado centrado na pessoa (visão holística); suporte familiar; trabalho em equipe; e comunicação e
relacionamento.
“Com essa certificação, colocamos a SBA
em um patamar diferenciado em relação às
outras instituições que cuidam de pessoas
idosas com demência”, disse Julio Muñoz
Kampff, vice-presidente da SBA.

A Danone Nutricia, divisão de nutrição especializada
da Danone, é a primeira empresa a desenvolver uma
funcionalidade – também chamada de skill – exclusiva para profissionais da saúde na assistente de voz
Alexa, da Amazon. A marca disponibiliza aos usuários informações e serviços como guia de produtos,
cálculos e soluções nutricionais, lista de pontos de
venda e receitas.
“Nossos ideais de negócio estão sempre atrelados
à inovação, tanto no desenvolvimento de pesquisas,
produtos e soluções em nossas unidades científicas
quanto nos desdobramentos tecnológicos e de acesso
ao público. Na Danone Nutricia temos um objetivo
claro, que é transformar vidas por meio da nutrição.
Então, enxergamos a parceria como uma oportunidade ímpar de unir saúde e nutrição a tecnologia e praticidade”, comenta Edson Higo, presidente da Danone
Nutricia Brasil.
Para acessar a skill Danone Nutricia na Alexa, basta
baixar o aplicativo Alexa no Google Play ou na Apple
Store e buscar por ‘Danone Nutricia’ por comando de
voz em qualquer dispositivo com o serviço de voz Alexa. A funcionalidade (skill) também pode ser encontrada no site Amazon.com.br/skills.

Obtenção de dimensão de ferida bracos

ESTÍMULO AO SISTEMA IMUNOLÓGICO
A Humalin lançou o Humalin Defense, composto por extratos alimentares especializados,
como Wellmune® (betaglucana de levedura), lactoferrina, cranberry, vitaminas e minerais.
Segundo o site da empresa, trata-se de um mix de nutrientes que potencializam a imunidade,
estimulando as defesas naturais do organismo, prevenindo infecções e reduzindo os efeitos
do estresse e de problemas gástricos.
A mistura em pó, disponível nos sabores cranberry e limão, vem em sachês de 5g. Cada caixa contém dez
sachês. Para saber mais: www.humalin.com.br.
Obtenção de dimensão de feridacalcanhar.psd
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XXIII

5ºCON

DEZEMBRO

PÓSIO

Jornada]

2019

congresso

1st World Congress on Falls
and Postural Stability 2019
4 a 7 de dezembro
Kuala Lumpur, Malásia
http://wcfps2019.org/

MEETING

simpósio

annual
geriatria

meeting 8º

2020

JUNHO

NOVEMBRO

International Conference on
Frailty and Sarcopenia Research
(ICFSR 2020)
11 a 13 de março • Toulouse, França
frailty-sarcopenia.com/

Congress on Brain, Behavior
and Emotions 2020
17 a 20 de junho • Gramado, RS
www.braincongress.com.br/2020/
index.php

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

ABRIL

JULHO

American Geriatrics Society
2020 Annual Scientific Meeting
7 a 9 de maio •
Long Beach, Califórnia, EUA
meeting.americangeriatrics.org/

ger
[PÓS

EuG]M

OUTUBRO

XVI International Congress
European Geriatric Medicine
Society
7 a 9 de outubro • Atenas, Grécia
www.eugms.org

GERO

[jorn]

Alzheimer’s Association
International Conference
26 a 30 de julho •
Amsterdam, Holanda
www.alz.org/aaic/overview.asp

simpósio

ENCONTRO

XXII Congresso Brasileiro de
Geriatria e Gerontologia
Expo60 SBGG
2 a 4 de abril • São Paulo, SP
www.cbgg2020.com.br
MAIO

enco] GERO

CONGRESS

3º
annual

MARÇO

SIMPÓSIO
ENCONTRO

pós

sim[ 7º

XXII

14th]

ENCONTRO

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