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5EDITORIAL

Mimimi?

Não, não é mimimi. As mani
festações feministas que vêm 
ocupando espaços físicos e 

virtuais mundo afora não são um sim
ples capricho de pessoas desocupadas 
– sim, digo pessoas porque há muitos 
homens envolvidos nesse movimento 
também. São reivindicações legíti
mas, fundamentadas e que visam ape
nas à igualdade entre gêneros. Não fa
lamos aqui de tratamento especial ou 
vantagem, mas de igualdade. Nem 
mais, nem menos.

A Aptare é uma publicação que 
procura discutir os temas relaciona
dos ao envelhecimento, não apenas na 
saúde, mas em todos os contextos em 
que ele se faz presente, pois enten
demos que se trata de um fenômeno 
multidisciplinar. E é com a clareza de 
nosso papel como veículo de comuni
cação que não podemos nos esquivar 
desta discussão tão necessária: o lugar 
ocupado pela mulher no quebracabe
ça da longevidade.

A bela matéria da repórter Luciana 
Fleury traz pontos importantíssimos 
para que se tenha uma ideia precisa 
do cenário que se abre diante de nós. 
Por um lado, temos os dados concre
tos: as mulheres vivem mais que os 
homens. Isso é consequência de uma 
série de fatores, de caráter macro e mi
cro. No contexto micro, por exemplo, 
elas se cuidam mais, têm mais atenção 
com a própria saúde e são mais habi

lidosas em construir redes de apoio. 
Num contexto macro, homens mor
rem mais cedo, geralmente de causas 
mais violentas, principalmente nas 
classes sociais menos favorecidas, 
onde falta segurança e a presença do 
poder público é deficiente. Tudo isso 
converge lá na frente, quando se cruza 
a casa dos 60 anos.

Portanto, sim, o envelhecimento 
no Brasil tem um rosto feminino. Mas 
essa longevidade vem com um preço. 
As mulheres vivem mais tempo, mas 
será uma vida de qualidade? Será que 
as desigualdades encontradas ao lon
go dos anos, dentro de uma realidade 
machista que insiste em se perpetuar, 
continuam na terceira idade? Será que 
as múltiplas atribuições da mulher 
continuam quando elas chegam à ma
turidade, acrescidas da tarefa muitas 
vezes imposta de cuidar de familiares 
idosos? Como fica essa equação para a 
mulher que envelhece e se vê bem no 
meio da transição?

Os especialistas ouvidos na maté
ria são unânimes em dizer: é preciso 
uma mudança estrutural para que essa 
mulher viva mais e viva melhor. E essa 
mudança estrutural passa pela cons
cientização dos homens de que o ma
chismo já não é um modelo aceitável. 
Ninguém está dizendo que é fácil, 
pois para muitos essa é a única reali
dade conhecida. Mas é urgente que os 
homens participem dessa mudança. 

Sem esse esforço conjunto será impos
sível chegarmos a um equilíbrio que 
favoreça a todos, em todas as fases da 
vida. É preciso que os homens enten
dam que também têm um papel fun
damental nessa história.

Já percorremos um longo caminho 
e há boas razões para otimismo em re
lação ao futuro. Apesar das difíceis cir
cunstâncias em que o país se encontra 
hoje (e falo apenas das discussões que 
giram ao redor dos papéis de homens 
e mulheres), vejo nas gerações vindou
ras um entendimento maior da pala
vra igualdade e menor resistência em 
experimentar novos modelos, em que 
homens e mu lheres estão em pé de  
igualdade. Creio que veremos mu
danças reais no futuro em direção a 
uma sociedade mais justa e igualitária, 
mas é preciso que alguém comece, em 
algum lugar, em algum momento. Por 
que não nós, por que não aqui, por 
que não agora? Por que um mundo 
com menos diferenças é bom para to
dos nós. E não posso conceber que 
isso seja considerado mimimi.

 

Boa leitura!
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6 COLÓQUIO

Um congresso 
PARA ALÉM DOS ESPECIALISTAS

De jeito calmo e voz suave, o ge
riatra Marcelo Valente conta 
que sempre quis se dedicar à 

população idosa e precisou pesquisar 
bastante para des cobrir, na época de 
sua formatura, qual instituição ofere
cia vagas para residência em geriatria. 
Cumprida a residência na Santa Casa, 
tirou título de especialista pela Asso
ciação Médica Brasileira e pela SBGG. 
O amor pela profissão o levou a se as
sociar à entidade, “sem jamais pen sar 
em me tornar presidente”, revela.

Em julho de 2018, ele assumiu o 
comando da SBGGSP e passou a en
carar a atribuição como parte de sua 
mis são de divulgar e ampliar para os 
profissionais de outras áreas da saúde 
os conhecimentos da geriatria. 

Valente enxerga o 11o Congresso 
Paulista de Geriatria e Gerontologia, o 
GERP.19, como uma boa oportunida
de pa ra fazer isso. Além de contemplar 
aqueles que já são da área, ele preten

de atrair outras especialidades. “Hoje 
em dia todos os profissionais da saúde 
fazem algum tipo de abor da gem com 
o idoso. O que tentamos sem pre trazer 
no GERP para atrair es ses outros espe
cialistas são te máticas afins à geriatria, 
como oncologia, ne frologia, car dio
logia, entre outras”, afir ma Valente. 
Essas discussões pretendem trazer o 
olhar da geriatria, da multidimension
alidade na abordagem ao idoso e o 
conceito de Avaliação Geriátrica Amp
la para o radar dos ou tros profissio
nais que lidam com a po pulação aci
ma dos 60 anos.

A necessidade de chegar além dos 
geriatras e especia listas em gerontolo
gia é, conforme atesta Valente, com
provada numericamente. Ele tem de 
cabeça os números. Por exem plo, o 
último estudo Demografia Médica, 
realizado pelo Conselho Federal de 
Medicina e pela Faculdade de Medici
na da Universidade de São Paulo, em 

2018, relata que há 1.817 geriatras ti
tulados no país. Desse total, 35,6% es
tão no estado de São Paulo. Alcançar as 
outras especialidades e aguçar nelas o 
olhar para o cuidado do idoso, portan
to, faz todo sentido para ampliar o pú
blico com quem o GERP.19 pretende 
dialogar. “Queremos muito fa zer esse 
intercâmbio no congresso”, diz. 

Aptare – O GERP é muito esperado 
pela comunidade da geriatria  
e da ge rontologia. Quais os  
destaques desta edição? 

Marcelo Valente – Os congressis
tas sempre esperam atualização 
nos principais temas da área, e isso 
está garantido com o alto nível de 
palestrantes e o trabalho árduo da 
comissão científica. Vou pontuar, 
então, algumas novidades de for
mato muito interessante. A primei
ra delas é que vamos disponibilizar 
o econgress, ou seja, a gravação de 

Por Renata Costa

MARCELO VALENTE Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia-SP (2018-
2020). Professor do Setor de Geriatria da Faculdade de Medicina do ABC. Professor do Setor de 
Geriatria da Santa Casa de São Paulo. Mestre em saúde baseada em evidências pela Unifesp.
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todas as palestras e mesas-redon-
das do GERP.19 em alta tecnologia, 
com imagem de muita qualidade, 
por meio de uma parceria com a 
Manole Educacional. A segunda 
no vidade é que teremos o estúdio 
Aptare, da Dínamo Editora. Será 
um estúdio de gravação, anexo à 
sala vip, com a proposta de entre-
vistar os palestrantes, fazê-los falar 
sobre seus temas de maneira mais 
informal, em forma de bate-papo. 
Essa sala de mídia será toda trans-
parente, para que os congressistas 
vejam o que está acontecendo lá 
dentro. Será inédito. Uma iniciativa 
muito bacana.

Outra inovação que estamos trazen-
do para o GERP.19 externa nossa 
preocupação em valorizar os pes-
quisadores. Sabemos como é difícil 
ser pesquisador no Brasil, então de-
cidimos, como incentivo, premiar 
em dinheiro os melhores trabalhos 
apresentados no congresso. Serão, 
no total, seis prêmios – três para ge-
riatria e três para gerontologia. Os 
primeiros lugares de cada área re-
ceberão 3 mil reais; os segundos,  
2 mil; e, os terceiros, mil. 
Além disso, buscamos trazer para o 
congresso não apenas a indústria 
farmacêutica, que já é patrocinado-
ra conhecida de eventos da nossa 
área, mas também empresas de ser-
viço e cuidados para idosos. Pode-
mos citar, por exemplo, a Ottoboni, 
que tem instrumentos para avalia-
ção de fragilidade e sarcopenia, 
como aparelhos de bioimpedância e 
dinamômetro; e o Grupo Toniolo, 
que trará ao evento uma plataforma 
de serviços para idosos.
Teremos vários formatos de mesas, 

porque o público aprende mais com 
essa diversidade. O GERP contará 
com palestras, mesas-redondas e ca-
sos clínicos – sejam eles inte ra ti  vos, 
para que quem estiver assistindo 
opine via keypad, sejam aqueles em 
que apenas os debatedores falam 
sobre o tema. Também teremos, 
como no GERP passado, o “Quiz In-
terativo – é fato ou fake?”. E ainda 
traremos um novo formato, que é o 
de hot topics sobre osteoporose e 
obesidade dinapênica. Os especia-
listas terão 15 minutos para discutir 
o tema, trazendo informações e 
conceitos rápidos.

Aptare – O que o senhor destacaria 
em relação à pesquisa empírica 
realizada no Brasil e que estará na 
programação do GERP.19? 

Valente – A nossa área tem tido 
muita pesquisa, apesar das dificul-
dades de financiamento no Brasil. 
Felizmente, o interesse no tema en-
velhecimento progrediu muito nos 
últimos anos, e o crescimento das 
pesquisas é, em parte, resultado dis-
so. Em todos os Congressos Paulis-
tas abrimos espaço também para os 
estudos epidemiológicos, e neste 
ano optamos pelo ELSI-Brasil (Estu-
do Longitudinal da Saúde dos Idosos 
Brasileiros). Ele foi financiado pelo 
Ministério da Saúde e contou com a 
participação de pesquisadores de di-
versas instituições e universidades. 
Sempre tivemos no GERP estudos 
epidemiológicos consagrados no es-
tado e na cidade de São Paulo, como 
o SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhe-
cimento) e o Fibra (Fragilidade em 
Idosos Brasileiros), mas neste ano 
achamos inte ressante apre sentar o 

ELSI, apesar de ser nacional, porque 
também é importante que tenha-
mos dados epidemiológicos da po-
pulação como um todo, com suas 
diferenças regionais.

Aptare – O que os congressistas 
podem esperar em relação  
aos minicursos e workshops?

Valente – Um dos minicursos será 
patrocinado pela Novo Nordisk, 
com o tema “Terapias injetáveis pa ra 
o tratamento do diabetes mellitus 
tipo 2: abordagem prática”. Uma das 
grandes sacadas do curso é ensinar 
os profissionais a manusear as tera-
pias injetáveis, os medicamentos da 
classe de antagonistas dos recepto-
res GLP-I e as novas insulinas. Mui-
tos médicos não sabem orientar 
seus pacientes. É muito mais com-
plexo do que receitar um medica-
mento, e muitos geriatras têm medo 
de prescrever essas novas terapias 
simplesmente porque não têm segu-
rança para orientar o paciente. En-
tão, além da parte teórica, também 
haverá um cunho prático para que 
os profissionais possam aprender 
essa administração.
Outro tema muito atual será abor-
dado no minicurso multidisciplinar 
“Tran   sição hospitalar segura”, que 
abordará os desafios do cuidado ao 
idoso hospitalizado, como deve ser 
sua avaliação no contexto hospitalar 
e o planejamento da alta. Teremos 
ainda o curso “Manejo de feridas”. 
Em 2017, o foco foram as úlceras por 
pressão, mas neste ano a abordagem 
será mais ampla nos tipos de feridas, 
inclusive pé diabético. Vamos fa lar 
de manejo, uso de laser, indicação 
de órteses, prevenção e tratamento.

p06-08 entrevista.indd   2 16/03/19   10:22
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O minicurso de oncogeriatria abor
dará o rastreio e a prevalência das 
principais doenças neoplásicas em 
idosos, porque sabemos que, além 
das doenças cardiovasculares, o cân
cer é outra grande causa de mortali
dade nessa população. É também 
um curso multiprofissional, que in
cluirá a interface com os cuidados 
paliativos e o impacto do diagnósti
co para o idoso.
Teremos ainda o workshop “Reabi
litação cognitiva”, com foco em espe
cialistas em gerontologia. Vai tratar 
do papel dos games na reabilitação 
cognitiva, o trabalho dos grupos de 
memória e o papel do cuidador e 
dos familiares na estimulação. 

Aptare – Os cuidados paliativos serão 
abordados em diversas sessões. 
Quais desafios o senhor vê na prática 
diária em relação às escolhas de 
tratamento e de fim de vida? 

Valente - A conferência “Choosing 
Wisely SBGG” pontuará decisões 
práticas e informações para os pro
fissionais na hora de atuar com um 
paciente em cuidados paliativos. 
Antigamente, o médico era formado 
para curar o paciente que tinha a do
ença. Hoje, essa visão mudou e seu 
conceito é equivocado. Temos que 
melhorar a qualidade de vida do pa
ciente, administrando suas multi
morbidades, ainda que não haja 
cura. Muitas decisões terapêuticas 
hoje devem ser compartilhadas en
tre o médico, o paciente e família. 
Não se impõe mais ao paciente o 
que ele vai fazer. Ao contrário, deve
mos perguntar a opinião dele. Para 
isso, é preciso que ele seja bem in
formado. E o profissional de saúde é 

quem deve informálo, fornecer da
dos sobre a história natural da doen
ça, seu prognóstico e efeitos adver
sos de tratamento para que o pacien
te participe da decisão de querer ou 
não aquele tipo de abordagem.

Aptare – Os palestrantes 
internacionais abordarão a 
fragilidade sob diferentes aspectos. 
O senhor poderia falar sobre a 
escolha desse tema e sobre a linha  
de pesquisa de cada palestrante? 

Valente – O tema fragilidade é sem
pre muito relevante na nossa área. O 
nome principal deste ano é Jeremy 
Walston, um dos precursores do 
conceito de fragilidade, junto com 
Linda Fried. A área de pesquisa dele 
é inflamação de baixo grau de doen
ças crônicas e seu efeito no ido so, 
bem como sua vulnerabilidade ao 
ter uma doença dessas so mada à 
fragilidade. Outro nome de desta
que é David March, ortopedista cujo 
foco é a ortogeria tria, abor dan do 
fra gilidade óssea e osteoporo se. 
Nos  sa convidada na área de ge ron 
tologia é Mary Yanna koulia, que é 
nutricionista por formação e de
senvolve pesquisa asso ciando a die
ta do Mediterrâneo a alguns pro
blemas de interesse da geriatria, 
como fragilidade, sarcopenia e de
clínio cognitivo. É um pri vilégio ter 
uma pesquisadora gre  ga trazendo 
essa abordagem não farmacológica, 
sobre como uma alimentação sau
dável pode diminuir o risco desses 
problemas e ser usada até como par
te do tratamento. 

Aptare – Em gerontologia, quais os 
principais destaques?

Valente – A comissão científica quis 

discutir muito as diferentes ve
lhices, as questões de grupos que 
não são maioria – como os idosos 
encarcerados, LGBTs – e o racismo. 
São abordagens muitas vezes esque
cidas, mas são problemas reais, em 
especial no Brasil. Há países que va
lorizam muito o idoso, seu conheci
mento e experiência de vida. Aqui 
estamos longe disso. Nossa cultura 
in fantiliza essa população e temos 
pouco convívio intergeracional. Os 
idosos formam uma população que 
precisa ainda ser reconhecida em 
suas diferenças. 

Aptare – O tema sexo no 
envelhecimento ainda é um tabu e 
será abordado no congresso. Qual o 
papel dos profissionais de saúde em 
relação a isso? 

Valente – É interessante que, quan
do o idoso vem ao consultório do ge
riatra, automaticamente entra al
guém da família para acompanhálo, 
como se ele fosse uma criança. Isso 
faz com que durante a consulta não 
seja possível abordar alguns assun
tos pessoais. Um cuida do que tomo 
sempre é perguntar se o idoso não 
quer ficar sozinho primeiro, e de
pois chamo o acompanhante, para 
passar as orientações necessárias. 
Ob viamente há assuntos que o ido
so tem vergonha de abordar na fren
te do familiar, como incontinência 
urinária e questões sexuais. Por isso 
é importante conversarmos sobre 
isso no congresso. É essencial prepa
rar o profissional da saúde para es
ses temas que têm tanto impacto na 
vida do idoso e que por uma ques
tão de timidez ou falta de empatia 
ele não tem confiança para discutir. 

p06-08 entrevista.indd   3 15/03/19   11:04
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10 QUEM FAZ:: profissionais que fazem a diferença no envelhecimento

 REGINA HELOU

Formada em biomedicina e comuni-
cação social, com pós-gra duação 

em franchising pela Lousiana State 
University e especia liza ção em varejo 

pela FEA-USP; cofundadora do Projeto 
Velho Amigo; pro fessora da Escola Aber-

ta do Terceiro Setor

A paixão pelos idosos vem desde jovem, quando percebi 
que minhas grandes referências de mulher eram mi-

nhas avós: minha avó paterna, uma mulher forte, de muita 
educação e liderança; e minha avó materna, mulher doce e 
de muita fé.

No início da década de 1990, tive um encontro com a 
causa do envelhecimento como executiva de marketing no 
setor de alimentos. Fui procurada para apoiar instituições 
de idosos, não apenas com produtos mas também como 

 VERA ANITA BIFULCO

Psicóloga clínica e psico-oncologista; mestre em ciências pelo Centro de Desenvolvimento 
do Ensino Superior em Saúde da Unifesp-EPM; coordenadora do grupo de apoio a cuidadores 

de Alzheimer do Hospital 9 de Julho

Envelhecer não se improvisa, adoecer 
não se improvisa e morrer não se im-

provisa. As pessoas se assustam com essa minha afirma-
ção, mas é o que vejo acontecer ainda, infelizmente. Aos 
49 anos, já psicóloga de formação, fui fazer gerontologia 
social – na época, minha mãe havia falecido em decor-
rência do Alzheimer. Cuidei dela por sete anos, ela mor-
reu em 2002. Quando adoeceu, ela era cuidada por um 
cardiologista, mas hoje tenho claro que ela não teve a 
abordagem terapêutica correta. Demorei para dar a con-
dução correta ao caso por puro desconhecimento. Sem-
pre tive inquietação para estudar, mas com o acompanha
mento de minha mãe sobravame pouco tempo. 

Com seu falecimento, mergulhei de cabeça e fui da 
prática à teoria – talvez por isso minhas falas toquem as 
pessoas que passam por pro blemas simi lares. Sei quan-
to a informação fidedigna é importante na hora de cui-
dar de alguém nessa situa ção. O conhecimento é a base 
do cuidar, pois só cuidamos do que conhecemos. Quan-
do não há cura, as doenças precisam ser administradas, 
como é o caso das demências. Isso significa minimizar 
sintomas e desconfortos e buscar alternativas te rapêu
ticas para retardar ao máximo o rápido declínio e ajudar 
o paciente e a família a manter uma perspectiva mais 
positiva perante a vida.

São 17 anos à frente do grupo de cuidadores, e há 
três as reuniões acontecem no Hospital 9 de Ju lho,  
em São Paulo. São encontros mensais de aprendiza-
gem, troca de experiências e reflexões sobre a tarefa do 
cuidado. Tenho o esmero de cons truir uma programa-
ção anual com temas rele vantes, atuais, que contem-
plem todos os aspectos do cuidar de um portador de de-
mência e de sua família. A doença é da pessoa, mas o 
diagnóstico é da família, que possui duplo papel: de cui-
dadora e de merecedora de cuidados. Tenho um grupo 
fiel que me acompanha nesses anos todos, pois a de-
mência é a mais longa doença em cuidados paliativos, 
chegando a 20 anos de sobrevida se bem cuidada.

Quando me perguntam por que mantenho um gru-
po de apoio se já te nho minha vida profissional como 
psicóloga clínica e psicooncologista já estabelecida, 
res pondo que todos nós nascemos com um talento que 
desenvolvemos com a maturidade e precisamos devol-
ver à sociedade um pouco do muito que recebemos. 
Como cuidadora principal de minha mãe aprendi muito. 
Percebi que a criatividade por vezes vale mais que a teo-
ria, pois somos úni cos. Seria injusto reter isso só para 
mim, se posso com isso be neficiar tantos outros cuida-
dores que se aventuram, como um dia eu fiz, na divina 
tarefa de cuidar. 
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 MARTIN HENKEL

Publicitário, criador da marca GetNet – hoje Santander GetNet. Fundador 
da consultoria SeniorLab – Mercado & Consumo 60+ e curador da Geronto Fair

Por que a terceira idade não entende 
nossa comunicação? Há 20 anos, na 

diretoria de marketing de uma instituição financeira, me 
fiz essa pergunta transformadora. Busquei a resposta e 
o óbvio brilhou: nossa empresa não sabia se comunicar 
com eles. Anos mais tarde, inquieto ao ler e escutar a re-
petida frase “precisamos integrar o idoso ao mercado”, 
fiz uma segunda pergunta, igualmente transformadora: 
como assim, integrar? Os 60+ já compram, esco lhem, 
detratam marcas, viajam e fazem planos para os próxi-
mos 25 anos. 

Foi o empurrão para fundar a SeniorLab Mercado & 
Consumo 60+, hoje com cinco anos. O Brasil atualmente 
conta com mais mulheres 60+ do que meninas de 09 
anos. 2030 era o ano que o IBGE sinalizava como o ano 
da virada etária. Essa virada já começou.

Percebendo a oportunidade, somei o aprendizado 
das últimas décadas ao mergulho que fiz para construir 
o que podemos chamar de marketing 60+ e do conceito 
que desenvolvi para marcas, produtos e serviços dos 
nossos clientes, o Aging in Market. O mundo acadêmico 
pesquisou crianças, millenials e adultos para saber  
quase tudo deles. Os 60+ foram descobertos há poucos 
anos e ainda há muito a entender sobre eles. Um ponto, 
porém, causa grande impacto na comunicação, no de-

sign e nos produtos: a fisiologia, natural e esperada,  
do envelhecimento. Todos os aspectos das ciências do 
consumo – a comunicação, seus símbolos, as embala-
gens, a arquitetura de loja, o desenvolvimento de produ-
tos, os aplicativos e a forma de se relacionar com eles – 
são impactados diretamente pelo ciclo natural da vida. 
Num país em que os 60+ já representam mais de 21% do 
consumo de bens e serviços nas famílias, o marketing 
precisa evoluir.

Foi na geriatria, na psiquiatria, na oftalmologia, na 
neurologia e em outras especialidades que busquei os 
subsídios que ajudam na evolução do marketing 60+. 
Desde as alterações na articulação que impactam no 
melhor design de embalagens e no layout de loja até a 
oftalmologia, que orientou as cores, tons e luminosida-
de que impactam na comunicação e arquitetura, todas 
elas contribuíram de alguma forma. Muitas empresas 
nem sequer descobriram este novo, grande e irreversível 
mercado. Viajo o Brasil para consultorias e palestras e 
digo que as marcas que agirem agora terão grande van-
tagem. Há um “bolo” de quase 1 trilhão de reais sobre a 
mesa, e as fatias começaram a ser cortadas. Investir na 
experiência do consumidor 60+ e no marketing 60+ é 
fundamental para entender, atender e conquistar o mer-
cado que mais cresce no país. 

voluntária para ajudar a concretizar a ação. E há 20 anos, 
com 36 anos, tive a oportunidade de criar um projeto social 
em parceria com amigas apoiando a causa dos idosos. Nas-
cia assim o Projeto Velho Amigo, hoje uma referência  
nesse universo.

Atualmente me considero uma ativista da causa do  
envelhecimento. Atendemos no Projeto Velho Amigo mais  
de 1,7 mil idosos por mês, apoiando 19 instituições 
fi la n trópicas, fazendo inclusive a gestão de um centro de 

convivência na comunidade de Heliópolis.
Também fazemos um trabalho de articuladores e de 

ativismo propriamente dito da causa. Sou apaixonada por 
essa área e participo pessoalmente do grupo 60+ no Mu
lheres do Brasil e também na Virada da Maturidade. Hoje, 
quase chegando à famosa terceira idade, sintome mais e 
mais entusiasmada em levantar essa bandeira.
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FYI :: novos estudos e pesquisas

UMA ABORDAGEM PRÁTICA PARA AVALIAR 
E MITIGAR A SOLIDÃO E O ISOLAMENTO 
EM ADULTOS IDOSOS

A solidão e o isolamento social estão 
fortemente associados a vários desfe
chos adversos à saúde em pessoas 

idosas, incluindo morte e deficiências funcionais. A força des
sas associações foi comparada ao tabagismo. Assim, a soli
dão e o isolamento têm implicações para a saúde pública.

Apesar dos impactos adversos da solidão e isolamento 
social na qualidade de vida e sua forte associação com os re
sultados de saúde, a avaliação da solidão e do isolamento 
não foi integrada aos cuidados médicos. Os riscos para a soli
dão podem ser particularmente preocupantes para pessoas 
com doenças graves, pois os pacientes e cuidadores lidam 
com a experiência de perda, perda de independência e au
mento das necessidades de cuidado. Até o momento, não 
houve uma maneira uniforme de avaliar e documentar a soli
dão e o isolamento social como parte de uma revisão dos de
terminantes sociais de saúde de um paciente.

Esse artigo, publicado no Journal of the American Geria
trics Society de janeiro, fornece uma estrutura para sistemas 
de saúde, provedores e membros da comunidade que traba
lham com idosos para (1) entender a solidão, o isolamento e 
sua conexão social de contrapartida; (2) descrever as dife
rentes maneiras pelas quais a solidão afeta a saúde; e (3) criar 
uma estrutura para perguntar e documentar essas experiên
cias. Finalmente, como a falta de estudos que avaliem se o 
objetivo da solidão pode melhorar os resultados de saúde é 
uma grande lacuna, os pesquisadores fornecem orientação 
sobre o futuro das intervenções.

EFICÁCIA DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO  
DOMICILIAR NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE  
DE PACIENTES COM FRATURA DE QUADRIL:  
UM ESTUDO CONTROLADO NÃO RANDOMIZADO
 

O estudo foi realizado para investi
gar se um programa de interven
ção pósoperatória é eficaz na re

dução da mortalidade e melhorar a mobilidade em dois pa
cientes com fratura de quadril comparativa durante um ano 
de pósoperatório.

Tratase de um estudo experimental não randomizado 
controlado com um grupo de intervenção de pacientes com 
fratura de quadril e grupo controle histórico com 12 meses de 

acompanhamento. Um total de 124 pacientes admitidos 
com fratura de quadril na Unidade de Trauma dos Hospitais 
da Universidade de Assiut, no Egito, com 50 anos ou mais, foi 
incluído de 1º de julho a 31 de dezembro de 2014. Eles foram 
divididos em 64 e 60 pacientes como grupos de intervenção 
e controle, respectivamente. Peso, altura e densidade mine
ral óssea foram medidos e as características basais foram to
madas. A intervenção foi um programa de cuidados pósope
ratórios na forma de sessões de educação com um folheto 
explicativo sobre a alta para nutrição e programa de exercí
cios físicos em casa. Os telefonemas de acompanhamento 
foram feitos aos três meses, seis meses e um ano de pósope
ratório por um avaliador. A mobilidade física foi ava liada por 
24 itens do Índice de Osteoartrite das Universidades de Ontá
rio Ocidental e McMaster (WOMAC).

Os resultados, publicados na Archives of Gerontology and 
Geriatrics, mostraram que a mortalidade foi significativamen
te maior no grupo controle e o escore WOMAC foi significati
vamente melhor entre o grupo de intervenção através do 
acompanhamento. Por análise multivariada de sobrevida de 
Cox, foram preditores significativos de mortalidade: idade 
avançada, sem intervenção, osteoporose, complicações pós
operatórias, infecções pulmonares e ataques cardíacos.

O estudo, publicado na edição de março, conclui que uma 
melhora significativa na mo bilidade e na redução da mortali
dade foi alcançada pela apli cação de um programa de cuida
dos pósoperatórios que poderia ser incorporado na linha de 
cuidados dos pacientes com fratura de quadril.

TRANSIÇÃO PARA O CUIDADO DO CÔNJUGE: 
CONTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE DO CUIDADO 
E DAS MÚLTIPLAS CONDIÇÕES CRÔNICAS DOS 
CUIDADORES PARA A SAÚDE FUNCIONAL

Tanto a intensidade do cuidado quanto 
as múltiplas condições crônicas (MCC) 

dos cuidadores são aspectos importantes do cuidado, que 
podem afetar a saúde e o bemestar dos cuidadores de côn
juges mais velhos. No entanto, poucas investigações mo
delaram simultaneamente seu impacto durante a transição 
para o cuidado do cônjuge.

O objetivo do estudo, publicado no periódico Age and 
Ageing de janeiro, foi examinar os efeitos diferenciais da in
tensidade de cuidado e das MCCs dos cuidadores na saúde 
funcional ao longo do tempo entre os indivíduos que entram 
no papel de cuidador do cônjuge.

Um total de 1.866 não cuidadores foi seguido ao longo de 
um período de quatro anos (20112015). Os efeitos da transi
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ção para o papel de cuidador (transição para cuidado de bai
xa intensidade e transição para cuidado de alta intensidade 
versus nuncacuidador) e as MCCs dos cui dadores (relatadas 
antes e durante o período de transição ver sus nenhuma MCC) 
na saúde funcional no followup foram estimados usandose 
modelos de regressão de efeitos mistos.

A transição para o cuidado do cônjuge foi associada a um 
declínio na saúde funcional, particularmente para aqueles 
que passaram pela transição para o cuidado de alta intensi
dade e para aqueles que relataram MCCs ao fazer a transição 
para o papel de cuidador. A associação entre a transição para 
o cuidado do cônjuge e o declínio funcional foi mais forte 
para os cuidadores de alta intensidade que relataram MCCs 
ao fazer a transição para cuidadores, seguidos por cuidado
res de baixa intensidade que relataram MCCs ao fa zer a tran
sição para cuidadores.

Os resultados destacam como a transição para cuidados 
de alta intensidade e como as MCCs dos cuidadores contri
buem para o declínio da saúde funcional dos cuidadores do 
cônjuge. Intervenções de apoio do cuidador devem focar em 
cuidadores do cônjuge que entraram recentemente em um 
papel de cuidador exigente. Devese enfatizar a atenção clí
nica para o desenvolvimento de MCCs dos cuidadores coinci
dentes com o período de transição.

UM ÍNDICE DE FRAGILIDADE BRASILEIRA 
E SUA ASSOCIAÇÃO COM FATORES SOCIAIS

A população brasileira está enve
lhecendo rapidamente e é neces

sário estabelecer ferramentas para mapear a população ido
sa em relação à sua fragilidade, que é uma condição adversa 
comum durante o processo de envelhecimento. Os dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) tornam isso possível.

Esse estudo, publicado no periódico Archives of Geronto
logy and Geriatrics de janeiro, se propôs a construir um índice 
de fragilidade (IF) da população idosa brasileira utilizando os 
dados da PNS, a fim de comparálo com o índice de outra 
população e medir sua associação com fatores sociais.

Um conjunto de variáveis da PNS foi selecionado para 
rea lizar o índice, levando em consideração critérios identifi
cados na literatura. O escore do IF foi categorizado em: não 
frágil (IF ≥ 0,10); vulnerável (0,10 <IF ≥ 0,21); frágil (0,21 <IF≥ 
0,45); e mais frágil (IF> 0,45). Um modelo de regressão logís
tica foi ajustado para medir a associação do IF com alguns 
fatores de risco e fatores sociais.

O IF brasileiro, calculado com 26 variáveis, apresentou 
um escore médio de 0,13 e o melhor foi uma distribuição 

gama. Dos indivíduos, 53,9% eram não frágeis, 30,1% vulne
ráveis, 13,6% frágeis e 2,5% mais frágeis. As variáveis que  
diferenciaram significativamente cada nível da fragilidade 
foram: autopercepção do estado de saúde; atividades instru
mentais de vida diária (AIVD); e dificuldade em ouvir, ver e  
se concentrar. Além disso, fatores sociodemográficos e o  
estilo de vida se dentário foram identificados como fatores 
de risco.

O índice proposto mostrou uma distribuição similar aos 
observados na literatura e está associado a fatores sociais. 
Es ses achados são úteis para orientar o planejamento da po
lítica de saúde brasileira para a população idosa.

INGESTÃO DE PROTEÍNA E RISCO DE QUEDAS: 
UMA ANÁLISE PROSPECTIVA EM IDOSOS

A associação prospectiva entre inges
tão de proteína e quedas tem sido pou
co estudada. Essa pesquisa, do Jour nal 

of the American Geriatrics Society, avalia essa associação em 
uma coorte espanhola de moradores da comunidade.

Foi feito um estudo de coorte prospectivo de 2.464 pes
soas com 60 anos ou mais, que foram recrutadas em 2008
2010 e acompanhadas até 2012. No início, a ingestão habitual 
de proteína foi determinada com uma história alimentar vali
dada. Ao final do acompanhamento, os participantes relata
ram o número de quedas experimentado no ano anterior. Os 
participantes foram estratificados por uma perda de peso não 
intencional de 4,5 quilos ou mais. A regressão logística foi uti
lizada após ajuste para os principais confundidores.

Um total de 522 participantes (21,2%) sofreu pelo menos 
uma queda. Os odds ratios (ORs) e os intervalos de confiança 
de 95% (IC) de queda para os três tercis crescentes de inges
tão total de proteína foram de 1,00, 0,86 (0,661,11) e 0,93 
(0,701,24) (p para tendência = 0,14). No entanto, uma intera
ção estatisticamente significativa com a perda de peso não 
intencional foi observada para a associação entre a ingestão 
de proteína e o risco de queda (p para interação = 0,004). En
tre os 163 participantes (6,6%) que apresentaram perda de 
peso não intencional, os OR (IC95%) de queda para os três 
tercis crescentes de ingestão total de proteína foram de 1,00, 
0,68 (0,212,23) e 0,23 (0,051,08) (p para tendência = 0,01).

Não foi encontrada nenhuma associação protetora entre 
a ingestão de proteína e o risco de queda em adultos mais ve
lhos. Porém, a alta ingestão total de proteína tendeu a con fe
rir benefícios substanciais aos participantes que tiveram uma 
perda de peso não intencional de 4,5 quilos ou mais no ano 
anterior. O estudo foi publicado na edição de março.
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FEMINIZAÇÃO DA VELHICE:  
uma questão masculina
Para combater a baixa qualidade de vida que marca o envelhecimento de grande  
parte da população feminina e reduzir a desigualdade de gênero resultante da maior  
longevidade experimentada pelas mulheres, é necessário quebrar o machismo 

Por Luciana Fleury
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É uma realidade constatada em centros-dia para ido-
sos, nos consultórios de geriatras, nos serviços de 
gerontologia, nas instituições de longa permanên-

cia, no perfil dos inscritos para diferentes atividades 
propostas para o público acima dos 60 anos: a expressiva 
superioridade numérica das mulheres. Os dados estatísti-
cos comprovam. A tão falada inversão da pirâmide etária a 
ser vivida pelo Brasil nos próximos anos caminha a passos 
rápidos, vestindo saia.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua – Características dos Moradores e 
Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em 2017 a população brasileira 
manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos 
e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a 
marca dos 30,2 milhões (em 2012, as pessoas com 60 anos 
ou mais somavam 25,4 milhões). As mulheres são maioria 
significativa nessa faixa etária, totalizando 16,9 milhões 
(56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 mi-
lhões (44% do grupo).

O país se vê, assim, diante do fenômeno da feminização 
da velhice, uma questão que tem consequências e pre cisa 
ser levada em conta pelos profissionais que se dedicam a 
essa população e pelos gestores públicos. Estratégias de 
atendimento e políticas públicas devem ser pensadas para 
suprir necessidades e garantir a superação de obstáculos 
para que a longevidade feminina esteja associada a quali-
dade de vida. “Por um lado, é fantástico que as mulheres 
vivam mais; por outro, a verdade é que elas estão pagando 
um preço alto, porque, apesar das dificuldades a elas im-
postas, elas ‘ousam’ envelhecer”, diz Alexandre Kalache, 
médico especialista em envelhecimento e presidente da 
Aliança Global dos Centros Internacionais da Longevidade.

Negligência masculina 
Diferentes aspectos levam as mulheres a viver mais do que 
os homens. Um primeiro fator pode ser explicado pela vio-
lência social e pelos acidentes, que de modo geral vitimam 
mais os jovens do sexo masculino – não é à toa que a superio-
ridade masculina na distribuição da população por gênero, 
registrada desde o número de nascimentos, é alterada a par-
tir da faixa dos 25-29 anos de idade. Já com relação à decisão 
de terminar com a própria vida, o Boletim Epidemiológico 
de Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil revela que os 

homens concretizam mais o ato (79%), apesar de as mulhe-
res liderarem as tentativas (69% do total).

No entanto, o ponto crucial parece estar no cuidado 
com a saúde. “As mulheres frequentam mais os serviços de 
saúde ao longo da vida, muito pela questão do ciclo repro-
dutivo; elas têm um olhar para o corpo muito diferente do 
que o homem tem”, afirma Vania Herédia, socióloga e pre-
sidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A consulta ao gine-
cologista pela ocorrência da primeira menstruação, o exa-
me anual do papanicolau e o pré-natal durante a gravidez 
criam uma rotina preventiva que se espalha para além do 
aspecto ginecológico. “Já o homem costuma apenas procu-
rar cuidados médicos quando tem sinais e sintomas, sendo 
raro o cuidado com a prevenção primária, com a realização 
de exames periódicos”, diz Vania. 

 Ajudam a perceber essa diferença no autocuidado  
os dados da Pesquisa Nacional de Saúde* realizada em 
conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. O levanta-
mento revelou que 71,2% dos entrevistados haviam se 
con sultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores  
à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, con -
tra 63,9% dos homens. Elas também são mais aplicadas 
nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disse-
ram terem ido ao dentista uma vez nos 12 meses ante-
riores, ante 41,3% dos homens. A diferença também apa-
rece na questão da higiene bucal: 91,5% do público 
feminino pesquisado respondeu que escova os dentes 
duas vezes ao dia, ao passo que entre os homens essa  
ta xa foi de 86,5%. Eles, também, fumam mais que elas 
(19,2% contra 11,2%).

 Por um lado, é fantástico 
que as mulheres vivam mais; por 
outro, a verdade é que elas estão 
pagando um preço alto, porque, 
apesar das dificuldades a elas 
impostas, elas ‘ousam’ envelhecer. 
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Uma vida inteira de desigualdades
A questão principal é que cuidar-se ajuda as mulheres a vi-
ver mais, mas não necessariamente a viver melhor. Ao con-
trário, essa noção de cuidar, culturalmente associada ao pa-
pel de mãe – e, portanto, feminino –, impacta negativa-
mente na qualidade de vida. “Elas vivem mais que os 
homens, mas, ao longo da vida, adoecem mais do que eles”, 
diz Vania. “Esse é o efeito de uma sociedade patriarcal que 
delega à mulher muitos papéis e, ao mesmo tempo, a dis-
crimina social, política e economicamente.”

Pesam as históricas diferenças salariais, de progressão 
de carreira, de estabilidade no emprego – que determinam, 
além de menor acesso a diferentes recursos contributivos 
para a qualidade de vida ao longo dos anos, a construção de 
um patrimônio e uma aposentadoria menores. Pesa a au-
sência de políticas públicas pensadas – mais do que para 
mulheres – por mulheres. “O poder público é dominado 
por homens, não só nos cargos diretamente eleitos, como 
prefeitos e governadores, mas também nos ministérios, se-
cretarias, no Judiciário”, lembra Kalache. Pesa a dupla jor-
nada, com os cuidados com a casa ainda sendo considera-
dos uma atividade feminina. Apesar de ter registrado 
aumento do número de homens que realizam tarefas do-
mésticas, a PNAD Contínua 2017 ainda mostra grande di-
ferença nas taxas de realização de afazeres domésticos en-
tre eles (76,4%) e elas (91,7%). 

Pesa, principalmente, o cuidado com os outros. Ainda 
de acordo com a PNAD, de 2016 para 2017 o percentual de 
pessoas que cuidavam de outros moradores do domicílio 
ou parentes não moradores cresceu de 26,9% para 31,5%, 
um aumento de 8,3 milhões de pessoas, totalizando 53,2 
milhões. O cuidado de crianças entre 0 e 5 anos de idade 
foi citado por 49,8% dos entrevistados, a faixa entre 6 e 14 
anos registrou 49,7%, e a de pessoas acima de 60 anos de 
idade correspondeu a 8,8% dos casos de cuidado de mora-
dores. Novamente, há discrepância nessa forma de traba-
lho: enquanto 37% das mulheres realizaram tais cuidados, 
entre os homens a proporção foi de 25,6%. Em relação aos 
tipos de cuidado realizado, as mulheres participavam mais 
que os homens das atividades de auxiliar nos cuidados pes-
soais (86% e 65,5%, respectivamente) e das atividades edu-
cacionais (73% e 61%). Nas demais atividades, os percen-
tuais registrados por homens e mulheres são menos 
discrepantes, mas sempre superiores para as mulheres.  É 

entre as pessoas de 14 a 24 anos que se percebe a maior 
diferença na realização de cuidados entre homens e mulhe-
res. Enquanto 33,6% das jovens cuidavam de outras pesso-
as, apenas 18,5% dos rapazes o faziam.  

Pesa a soma de cuidar da casa e dos familiares de forma 
intensa. As mulheres dedicaram quase o dobro do tempo 
(20,9 horas) em relação aos homens (10,8 horas) a ativida-
des domésticas e cuidados de pessoas. “O resultado é uma 
trajetória permanente de cuidados. Primeiro com os irmãos 
mais novos, depois com os filhos, mais tarde com os pais, 
muitas vezes com o sogro ou a sogra e, agora, por causa da 
maior longevidade, com os avós”, elenca Vania. “Nesse sen-
tido, a feminização acaba provocando um incremento nos 
papéis que sempre existiram mas que se tornaram amplia-
dos; a mulher fica no circuito do meio, tendo de lidar com 
velhos, jovens e crianças.”

Como agravante, pesa, também, a ausência de instru-
mentos e sistemas bem consolidados, em número suficien-
te e de qualidade, que apoiem as responsabilidades joga-
das sobre as mulheres, como creches, instituições de longa 
permanência para idosos, serviços de saúde especializados. 
“O Sistema Único de Saúde (SUS) está implodindo, e os in-
vestimentos sociais, cada vez menores, talvez sejam ainda 
mais reduzidos com a decisão de congelar gastos sociais. 
Aquela que sempre cuidou, quando envelhece e precisa de 
cuidado, não encontra apoio. Isso sem falar na questão da 
mulher negra, mais discriminada quanto mais escura sua 
pele for, e na população LGBT dessa faixa etária, invisível 
para as políticas de atenção”, complementa Kalache.

Ao final, essa mulher se vê no desafio de enfrentar os 
anos que ela tem a mais com as marcas de uma vida inteira 

As mulheres frequentam 
mais os serviços de saúde ao 
longo da vida, muito pela questão 
do ciclo reprodutivo; elas têm 
um olhar para o corpo muito 
diferente do que o homem tem.
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de desigualdades. Em muitos casos, a mulher idosa leva 
para essa etapa do caminho uma pesada bagagem, com a 
saúde física e emocional fragilizada pelo excesso de carga 
ao longo dos anos; pela ausência de segurança financeira, 
sem poupança ou bens para sustentar um padrão de vida 
adequado na velhice; e pela reduzida garantia de direitos.

A necessária presença do masculino
Apesar do efeito debilitante e exaustivo, há um lado positi-
vo na verdadeira corrida de obstáculos vivenciada pelas 
mulheres até cruzar a faixa dos 60 anos – e continuar a par-
tir daí. Vencer os desafios impostos cria uma alta capaci-
dade de resolução de problemas, e elas se mostram mais 
aptas a morar sozinhas, a administrar uma casa sem ajuda 
e a ter mais autonomia do que os homens nessa faixa etária, 
contribuindo para enfrentar a ausência de ter quem cuide 
delas. “Por outro lado, as mulheres se socializam mais do 
que os homens, o que ajuda a suprir a falta de cuidadores 
familiares. Elas desenvolvem laços afetivos e conseguem 
criar uma rede de suporte social informal, que são as pes-
soas que acabam socorrendo em caso de necessidade, como 
uma amiga, uma vizinha, a manicure, a cabeleireira. Temos 
exemplos de experiências bem interessantes de solidarie-
dade feminina”, comenta a psicóloga Valmari Cristina Ara-
nha, docente do curso de psicologia do Centro Universi-
tário São Camilo e membro da diretoria da SBGG.

A realidade, no entanto, é que isso não basta. A experi-
ência acumulada em seu atendimento clínico deixa claro 
para Valmari as lacunas que essa superioridade numérica 
das mulheres causa. “Elas sentem falta do homem como 
companheiro, não só para ter uma atividade sexual”, diz. 
Uma ausência que afeta as mais diversas atividades sociais. 
“Falando de maneira bem genérica, em algumas discussões 
os homens trazem mais objetividade, o que faz com que a 
dinâmica seja diferente em grupos onde há homens e mu-
lheres. Há também questões práticas e simples, como, em 
uma dança, ter de dançar mulher com mulher.”

Uma mudança que Valmari vem notando é a busca de 
companheiros mais novos, coisa incomum antigamente. 
“Há 20 anos, relacionamentos intergeracionais entre mu-
lheres mais velhas e homens mais novos eram raros. Hoje, 
não. Mulheres idosas não querem um homem muito mais 
velho para começar um relacionamento, até porque não 
querem alguém de quem elas vão ter que acabar cuidando 

muito em breve”, comenta. No final, segundo Valmari, o 
que tem unido as pessoas acima de 60 anos não tem a ver 
com a idade, mas, sim, com objetivos em comum. “Quem 
dança quer alguém que goste de dançar; quem gosta de via-
jar quer um par que curta viagens; quem adora jantar fora 
quer companhia para a refeição”, afirma.

Não encontrar esse companheiro, porém, tem efeitos co-
laterais. “Uma idosa que tem um desejo sexual não exerci-
do com um parceiro pode deslocar esse desejo para pessoas 
com quem convive. Ela pode desenvolver uma paixão pla-
tônica pelo motorista do ônibus que ela sempre pega, ou 
pelo vizinho, ou pelo porteiro”, descreve Valmari, contando 
da percepção da clara preferência, no atendimento no Hos-
pital das Clínicas em São Paulo, de idosas em ser atendidas 
por profissionais do sexo masculino. “Isso porque, nesse 
momento, é um homem quem olha para ela, escuta, dá 
atenção e, no caso do médico, toca em seu corpo.”

Outra situação decorrente da falta de opções para a 
construção de novos relacionamentos na velhice envolve o 
risco de uma má escolha. “Algumas pessoas se expõem a 
situações de violência, de abuso em nome de uma relação, 
e acabam entrando e permanecendo em relacionamentos 
abusivos para ter um parceiro que garanta esse contato 
com o masculino”, relata Valmari. “O ato seguinte é escon-
der de todos essa condição, porque há a vergonha em dizer 
que é ela quem sustenta a bebida, o cigarro, o convênio 
médico do companheiro. E, em caso de agressão física, são 
ainda menores as chances de ela contar isso para alguém. 
Geralmente é algo só descoberto lá na frente, quando a 
pessoa se deprime, entra em um quadro de adoecimento 
físico e psíquico.”

Uma ressalva se faz importante, porém. É preciso cuida-
do com generalizações. A análise aprofundada dos efeitos 
da feminização da velhice esbarra na dificuldade de encon-
trar pontos em comum em uma amostra composta por uma 
imensa pluralidade de condições. A intensidade do cuidar 
imposto à mulher está relacionada a aspectos econômicos, 
sociais, de composição familiar, da existência ou não de fi-
lhos, da condição de saúde dos pais, da presença ou não de 
doenças graves, de suas próprias escolhas pessoais. Assim 
como a maneira como ela lida com a solidão ou com a difi-
culdade em estabelecer um novo relacionamento diante da 
escassez de homens disponíveis. Para algumas mulheres, a 
viuvez ou o divórcio pode representar uma redescoberta de 
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si mesmas ao ver-se respondendo bem a uma série de ques-
tões que antes eram de responsabilidade exclusiva do ma-
rido, como a gestão financeira familiar. 

Outro ponto importante a considerar é a existência de 
diferentes grupos etários a partir dos 60 anos. “A maior ex-
pectativa de vida criou uma heterogeneidade para o pró-
prio envelhecimento. Como antes não se passava dos 65 
anos de idade, não havia a composição significativa que 
existe hoje, formada pelos grupos dos 70, 80, 90 e centená-
rios, que são completamente diferentes entre si”, considera 
Vania. A diferença é ainda maior para as possíveis trajetó-
rias das mulheres de cada um desses grupos, tendo o sexo 
feminino atravessado uma verdadeira revolução pelas con-
quistas de direitos e redução das desigualdades de gênero 
em diversos campos nas últimas três décadas, notadamen-
te pela liberação sexual trazida pela pílula anticoncepcio-
nal e pela forte entrada da mulher no mercado de trabalho. 

Finalmente, há ainda a questão dos ageless, pessoas 
bem acima dos 60 anos que não aparentam a idade que 
têm, quebrando estereótipos e padrões esperados de com-
portamento, colocando em xeque qualquer tentativa de tra-
çar um perfil único do envelhecimento.

Combate ao machismo
Mesmo diante da existência de várias velhices e das dife-
rentes condições sociais e econômicas experimentadas 
pela população de mais de 60 anos, o fato é que envelhecer 
é uma conquista recente da humanidade e deveria ser me-
lhor para todos. Homens deveriam sobreviver e mulheres 
deveriam chegar com mais fôlego e qualidade de vida para 

aproveitar essa etapa de vida. Mas como garantir isso? A 
resposta para ambas as situações Kalache acredita ser única 
e a emite sem titubear: combatendo o machismo. “É preciso 
haver uma desconstrução da atitude machista. O homem 
precisa mudar sua relação com o cuidado, não só sendo um 
receptor, mas cuidando-se e sendo um agente do cuidar”, 
afirma. Apesar de ter havido mudanças visíveis nesse senti-
do, com uma parcela masculina já transformando sua visão 
com relação à paternidade, por exemplo, a percepção que 
se tem é de que é necessário mais velocidade.

É o velho discurso de “menino não chora” que faz com 
que a população masculina não procure um médico a tem-
po de prevenir e tratar uma doença que se tornará fatal.  
É uma visão antiga do homem como provedor que desvalo-
riza as atividades domésticas e as destina às mulheres que 
antes permaneciam em casa. É o machismo que cria desi-
gualdades de gênero no mercado de trabalho; dificulta a 
entrada do feminino em algumas atividades, como acon-
tece na área da tecnologia; e gera a falta de representativida-
de das mulheres na política. Por isso, é preciso quebrar  
esses padrões. “Essas mensagens precisam ser dissemina-
das de for ma maciça, têm de estar na novela, em campa-
nhas de mar keting social, em conteúdos trabalhados na es-
cola”, diz Kalache.

Para ele, a licença-paternidade deve ser repensada de 
forma a promover uma efetiva ligação entre o pai e a crian-
ça; o número e a qualidade de equipamentos como creches 
devem ser ampliados; e estratégias que reduzam a sobre-
carga da mulher e chamem o homem à corresponsabiliza-
ção devem ser traçadas. “Eu defendo a criação de um ins-
trumento legal que possibilite aos filhos obter um atestado 
médico para cuidar de seus pais idosos quando eles preci-
sarem, da mesma forma que acontece quando nasce uma 
criança; e isso deve ser feito de maneira que também o filho 
homem assuma essa responsabilidade”, afirma.

Kalache também acredita no poder da conscientização 
sobre as vantagens de cuidar de um familiar. A Aliança Glo-
bal da Longevidade, entidade que ele preside, colocou em 
marcha um estudo para investigar, em 16 países, “o que se 
ganha quando se cuida”. A ideia é consolidar as experiên-
cias e vivências para relatar os benefícios enxergados por 
aqueles que se dedicam a cuidar de um ente querido – e 
divulgá-los. É uma maneira de inspirar pessoas e desenvol-
ver uma visão positiva sobre uma tarefa tão árdua.

[...] a feminização acaba 
provocando um incremento nos 
papéis que sempre existiram 
mas que se tornaram ampliados; 
a mulher fica no circuito do 
meio, tendo de lidar com 
velhos, jovens e crianças.
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Reinvenção necessária
Quando a resposta para um problema envolve uma mu-
dança cultural, sabe-se que é necessário tempo para que ela 
aconteça. A questão que permanece, então, é o que fazer 
com os homens que, apesar de minoria, estão apagando 
velinhas de aniversário superiores a 65? Como ampliar a 
perspectiva de longevidade deles, contribuindo para reduz-
ir a desigualdade de gênero ao menos numérica?

Para Sandra Regina Gomes, coordenadora de políticas 
para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, parte da so-
lução passa por envolvê-los em atividades hoje dominadas 
pelas mulheres. “Em qualquer núcleo de convivência de 
ido sos, quando se abre uma atividade com 60 vagas, 58 são 
preenchidas por mulheres”, exemplifica. Isso não é apenas 
ex plicado pelo fato de haver mais mulheres do que homens, 
pois a diferença numérica não ocorre nessa proporção.

A realidade é que a mulher tem adotado uma postura de 
maior participação e informação, novamente se autocui-
dando. “Elas participam, frequentam, discutem, se posicio-
nam de uma forma muito forte”, diz Sandra. Isso significa 
que estão recebendo informações de saúde, sendo orienta-
das para a resolução de problemas e praticando a convivên-
cia, algo que vários estudos demonstram ser essencial para 
combater o isolamento maléfico para longevidade. “Essa 
conquista os homens precisam ter, porque senão o envelhe-
cimento será muito ruim para eles”, alerta. 

Engajar os homens, porém, é uma missão e tanto. “A 
ques tão é que o homem não se percebe nesse processo de 
en velhecimento, a não ser naquilo que ele ocupou a vida 
inteira, em ser o provedor, o tomador de decisões, o res pon-
sável por determinar os cargos e funções. Ao se aposentar, 
ele não consegue se posicionar novamente, não conse gue 
achar seu papel nessa nova realidade e opta por per  manecer 
em casa, muitas vezes se recusando a participar de qualquer 
outra atividade”, explica Sandra. “Isso é algo sério, porque 
ele acaba ficando sozinho em casa e pode desenvolver uma 
depressão ou até uma dependência química.”

No caso da prefeitura de São Paulo, a estratégia tem sido 
provocar sua participação, trazendo temas de interesse ou 
que lhes digam respeito diretamente, como as campanhas 
de câncer de próstata. “Abrimos uma escola de conselhos, 
com periodicidade semanal, e, apesar de a adesão de mu-
lheres ainda ser maior, já percebemos um pequeno aumen-

to no índice de homens participando. Descobrimos que eles 
gostam de discutir sobre cidadania. Ainda são sempre os 
mesmos participantes, mas a ideia é estimular, pedir que 
eles tragam os amigos”, diz Sandra. A questão é tão relevan-
te que faz parte das discussões do Plano Municipal Interse-
torial de Políticas Públicas para o Envelhecimento, em ela-
boração conjunta por 15 secretarias municipais. Uma das 
temáticas é exatamente entender por que há essa diferença 
na adesão dos programas e ações propostas por parte dos 
homens e estruturar formas de reduzir essa desigualdade.

“Os homens precisam ser lembrados que eles envelhe-
ceram, que precisam se adaptar. Não é fácil envelhecer, e 
mais difícil ainda em um país como o Brasil atual, onde se 
assiste a uma sequência de perda de direitos e a uma pro-
posta de reforma da Previdência que é um retrocesso e vol-
ta a uma abordagem assistencialista”, destaca Sandra.

Ao final, para uma longevidade melhor para todos, cabe 
ao homem a coragem tão bem demonstrada pelas mulheres 
nas últimas décadas: a de se reinventar. A  

*A Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações em 64 
mil residências brasileiras em 1,6 mil municípios entre agosto 
de 2013 e fevereiro de 2014. Seus resultados foram divulga-
dos ao longo de 2015. Com previsão de realização a cada cin-
co anos, há a previsão de a PNS-2019 ter a coleta iniciada no 
segundo semestre deste ano.

 É preciso haver uma 
desconstrução da atitude machista. 
O homem precisa mudar sua 
relação com o cuidado, não só 
sendo um receptor, mas cuidando-
se e sendo um agente do cuidar. 
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22 ACUPUNTURA

A geriatria, como especialidade médica, tem como 
principais objetivos a promoção do bem-estar e a 
conservação da funcionalidade do idoso. Em mui-

tas situações clínicas, promove parceria com a acupuntura, 
a fim de otimizar tais condições, além de vê-la como impor-
tante terapia adjuvante para o controle de algumas doenças 
e seus sintomas.  

A acupuntura é uma das técnicas que compõem a medi-
cina tradicional chinesa (MTC). A MTC tem sua origem há 
cerca de 3 mil anos e é ciência alicerçada nos princípios fi-
losóficos e espirituais da época. Em sua concepção, a natu-
reza, o universo e o ser humano estão submetidos às mes-
mas influências, e, portanto, a fisiologia do corpo humano 
obedece aos mesmos fenômenos observados na natureza. 
A partir disso, e baseado na observação da natureza, deve-
mos compreender que a MTC se constrói sobre três pilares: 
o conceito do Yin/Yang, o conceito dos Cinco Movimentos 
e o conceito do Zang Fu (órgãos e vísceras).

A teoria do Yin/Yang traz o conceito de que tudo na na-
tureza apresenta dois aspectos específicos e opostos, que se 
complementam e mantêm um equilíbrio dinâmico entre si. 

 TAKE HOME MESSAGE

1. Em algumas situações clínicas, a geriatria se alia 
à acupuntura para promover o bem-estar e a con-
servação da funcionalidade do idoso. A acupuntura 
também é vista como importante terapia adjuvante 
no controle de algumas doenças e seus sintomas.

2. Existem várias indicações para o uso da acupun-
tura no paciente idoso. Os resultados são efetivos 
não apenas no alívio de quadros álgicos, como 
tam bém no controle de diversas doenças crônicas 
e no tratamento de patologias agudas.

3. A acupuntura tem sido cada vez mais indicada 
por profissionais, sobre tudo geriatras, como alter-
nativa para diminuir a medicalização do idoso. Isso 
gera menor risco de efeitos colaterais medicamen-
tosos, menores custos de tratamento e melhora na 
qualidade de vida do indivíduo.

Geriatria e acupuntura:  
uma excelente parceria

FLÁVIO AUGUSTO PINTO DE SOUZA GONÇALVES Médico com especialização em infec-
tologia pela Universidade Federal do Pará/Hospital João de Barros Barreto; especialização em 
acupuntura pela Associação Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA)

ROSMARY TATIANE ARIAS BUSE Médica geriatra, especialista pela Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG); área de atuação em cuidados paliativos pela Associação Médica 
Brasileira (AMB); especialização em acupuntura pela Associação Médica Brasileira de Acupuntura 
(AMBA); atual diretora científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção São 
Paulo (SBGG-SP) 
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Em outras palavras, o Yin só pode existir na presença do 
Yang e vice-versa, e ambos devem estar em equilíbrio – 
para a MTC, um organismo será saudável se for mantido o 
equilíbrio entre Yin e Yang. Da mesma forma, o conceito 
dos Cinco Movimentos (ou cinco elementos) baseia-se na 
teoria de que os elementos naturais água, madeira, fogo, 
terra e metal interagem entre si em equilíbrio, regendo 
também funções do organismo humano. Quando essa inte-
ração é harmônica, caracteriza-se o estado de saúde plena. 
Se houver desequilíbrio entre esses elementos, surgirá o es-
tado de doença ou de desarmonia.

Por fim, o conceito dos Zang Fu estipula que o organis-
mo é composto por órgãos e vísceras que possuem três as-
pectos: energético, funcional e orgânico. Haverá, portanto, 
intensa troca energética entre órgãos e vísceras, e a essa 
“energia” circulante a MTC dá o nome de Qi. A circulação 
adequada do Qi é um dos princípios que garantem o fun-
cionamento adequado dos Zang Fu e, consequentemente, 
o estado de saúde física, emocional e mental.

Entre as diversas técnicas da MTC para a mobilização 
desse princípio energético, a mais difundida e de resultado 
cientificamente comprovado é a acupuntura, que consiste 
na estimulação, através de agulhas, de diversos pontos dis-
tribuídos pela superfície do corpo. Segundo a MTC, esses 
pontos fazem parte de uma rede de meridianos (canais de 
energia que se distribuem por toda a superfície do corpo), 
interconectados entre si e com os órgãos e vísceras (Zang 
Fu), por onde flui a energia vital do organismo (Qi). Atuan-
do sobre esses pontos, é possível interferir na função dos 
órgãos, buscando corrigir desequilíbrios no fluxo da ener-
gia e promover a melhora clínica do paciente.

Mecanismos de ação 
da acupuntura médica ocidental
A visão médica ocidental dos mecanismos de ação da acu-
puntura relaciona-se basicamente com o sistema neuroló-
gico e muscular para sua ação. Entre os mecanismos estu-
dados destacamos os de efeitos dos estímulos no local, na 
medula espinhal, no tronco cerebral, no córtex cerebral e 
no sistema límbico.

Efeitos locais se dão através de estímulo de fibras nervo-
sas da pele mielinizadas (fibras As) e músculos (tipo II/III) 
com liberação de neuropeptídeos, com efeitos vasculares lo-
cais e na resposta cicatricial. O potencial de ação do estímu-

lo ao chegar na medula espinhal pelo corno dorsal estimula 
a produção de encefalina por células intermediárias, promo-
vendo analgesia de forma segmentar à origem do estímulo. 
Quando o mesmo potencial che ga até o tronco cerebral, ati-
va peptídeos opioides com efei to na supressão de dor, ação 
em funções sensoriais e controle autonômico, a gindo de 
forma extrassegmentar como neuromoduladores.

O potencial de ação pode ter efeito de regulação central 
ao chegar ao córtex cerebral, estimulando também o hipo-
tálamo e o sistema límbico (este último ligado ao processa-
mento e à resposta à dor), ativando sistemas regu ladores 
que atuam no sistema autônomo, hormonal e condições 
simpático-dependentes, desencadeando efeitos secundá-
rios (ainda não totalmente elucidados). Esses efeitos in-
cluem melhora do sono, estados emocionais mais positivos 
e até mesmo sensação de euforia, relaxamento e paz. De 
forma semelhante, a inativação de pontos-gatilho miofas-
ciais (trigger points) pela acupuntura alivia a dor da região 
afetada, bem como a dor visceral associada a eles.

Nas últimas décadas foram desenvolvidos diversos es-
tudos clínicos em acupuntura de melhor qualidade, espe-
cialmente pelo reforço recente da RNM funcional, bem 
como estudos sobre os mecanismos de ação profunda, 
como ação em células da glia e alterações de neurotrans-
missores e seus receptores.

Benefícios da acupuntura em geriatria
São inúmeras as indicações do uso da acupuntura e muito 
efetivos os seus resultados, não somente para o alívio de 
quadros álgicos como também para o controle de diversas 
doenças crônicas e o tratamento de patologias agudas, 
como infecções e paralisias, como a paralisia de Bell.

Os idosos são intensamente acometidos por doenças 
crônicas que levam a quadros dolorosos de difícil controle, 
tais como doenças degenerativas articulares (osteoartrose, 
artrite reumatoide, etc.), além de condições como neuralgia 
pós-herpética e dores oncológicas, uma vez que o fenôme-
no da imunossenescência contribui para a maior incidên-
cia de neoplasias nessa população.

Atualmente, podemos encontrar na literatura diversos 
trabalhos que comprovam a eficácia do efeito da acupuntu-
ra no tratamento de dores de diversas origens.

Na doença de Parkinson, como terapia adjuvante, a acu-
puntura tem mostrado benefícios no controle e na melhora 
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de sintomas (especialmente do tremor), propiciando redu-
ção das doses de medicações convencionais e possíveis 
efeitos adversos. Essa ação pode estar relacionada à ativa-
ção de regiões do cérebro, tentando compensar a perda de 
neurônios dopaminérgicos na substância nigra. Revisões 
de pesquisas sugerem ainda que a acupuntura tenha efeitos 
neuroprotetivos contra estresse oxidativo, anti-inflamató-
rios e antiapoptóticos. Sua ação em sintomas não motores 
tem benefício claro, mas age ainda em qua dros motores 
moderados com melhora parcial dos sintomas. 

Em casos de neuropatia pós-herpética, estudos de revi-
são não sugerem superioridade da acupuntura em relação 
aos tratamentos convencionais, mas destacam que, pela 
sua segurança e efeito comprovado no controle dos sinto-
mas álgicos, ela pode entrar como mais uma ferramenta 
para o tratamento dessa condição.

É importante também salientar a ação da acupuntura 
na reabilitação pós-acidente vascular encefálico (AVE), in-
dicada como tratamento adjunto pela OMS desde 1979. 
Ela se mostrou efetiva na redução da severidade da pare-

sia, a depender da extensão acometida pelo evento. Casos 
agudos do tipo isquêmico, tratados nas primeiras 36 horas, 
parecem ter melhor resultado, especialmente com a abor-
dagem do tipo escalpeana (aplicação de agulhas somente 
no segmento cefálico) e com eletroacupuntura (utilização 
de eletrodos ligados às agulhas). Nos casos de tipo hemor-
rágico, sugere-se inicialmente estabilizar o quadro nas pri-
meiras semanas antes de fazer a abordagem terapêutica 
através da acupuntura.

Como podemos concluir, a técnica da acupuntura apre-
senta diversas indicações para auxiliar no controle de qua-
dros álgicos, agudos ou crônicos, e até mesmo como terapia 
adjuvante em doenças de característica degenerativa, sendo 
portanto grande aliada na abordagem clínica da população 
idosa. A acupuntura tem sido cada vez mais procurada pe-
los pacientes e indicada pelos profissionais, principalmente 
pelos geriatras, como alternativa para a diminuição da me-
dicalização de seus pacientes. Isso gera menor risco de efei-
tos colaterais medicamentosos, menores custos de trata-
mento e melhora na qualidade de vida dos idosos. A 
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No atendimento neuropsicológico de pacientes com 
doença de Alzheimer (DA) é frequente o familiar 
relatar que seu ente querido está esquecendo o 

nome de amigos, tem dificuldade para encontrar a palavra 
certa durante o discurso ou perde o fio de uma história ao 
ler o jornal ou iniciar uma tarefa sem os materiais necessá-
rios. A DA é o tipo mais prevalente de demência, que é uma 
síndrome associada às condições neuropatológicas que 
causam declínio cognitivo importante, a partir de nível an-
terior de desempenho. A alteração cognitiva pode ocorrer 
em um ou mais domínios cognitivos – entre eles, atenção 
complexa, função exe cu tiva, aprendizagem e memória, lin-
guagem, perceptomotor ou cognição social – e levar à per-
da da independência funcional.

A projeção de casos diagnosticados até o ano de 2050 
será de 16 milhões. Ainda não há cura para a doença, mas é 
particularmente importante retardar o declínio cognitivo e 
funcional, visto que evitar uma queda de 2 pontos no teste 
de rastreio MMSE (MiniExame do Estado Mental) pode 
poupar uma família de gastar milhares de dólares anual-
mente, além de manter a funcionalidade por um período 
maior de tempo, atrasando a necessidade de cuidados mais 
intensos e de institucionalização.

Os medicamentos como os inibidores da colinesterase 
e a memantina fornecem benefícios limitados, mas há evi-

 TAKE HOME MESSAGE

1. A alteração cognitiva pode ocorrer em um ou 
mais domínios cognitivos – entre eles, atenção 
complexa, função executiva, aprendizagem e 
memória, linguagem, perceptomotor ou cognição 
social – e levar à perda da independência funcional.

2. A reabilitação cognitiva (RC) é o processo de rea-
prender habilidades cognitivas que foram perdidas 
devido à alteração cerebral. Se essas habilidades 
não puderem ser reaprendidas, outras capacidades 
serão usadas para compensar as funções cognitivas 
alteradas.

3. O tratamento com RC se mostra cada vez mais 
promissor e seu sucesso demonstra estar entrelaça-
do às estratégias cognitivas e aos fatores que im-
pactam na adesão e promovem a aderência.
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dências que sugerem que os métodos farmacológicos,  
associados aos não farmacológicos, como a reabilitação 
cognitiva (RC), podem maximizar os benefícios funcionais 
para pacientes com demência, além de ter um bom custo- 
efetividade, tendo a qualidade de vida como medida  
de desfecho. 

A RC é o processo de reaprender habilidades cogniti-
vas que foram perdidas devido à alteração cerebral. Se es-
sas habilidades não puderem ser reaprendidas, outras ca-
pacidades serão usadas para compensar as funções cogni-
tivas alteradas.

Na demência por doença de Alzheimer, compensar as 
funções cognitivas para minimizar o impacto funcional é o 
objetivo. Isso é possível porque, em seu estágio inicial, algu-
mas funções, como a memória implícita, estão preservadas 
e podem ser alvo de intervenção. Logo, métodos compensa-
tórios são utilizados para promover maior autonomia e 
qualidade de vida pelo maior período de tempo, aprimo-
rando as habilidades dos pacientes para compensar a alte-
ração do funcionamento cognitivo. Os benefícios da RC 
permanecem até um ano após seu término.

Princípios de plasticidade cerebral 
na reabilitação cognitiva
O envelhecimento traz alterações estruturais e funcionais, 
incluindo o funcionamento neuromodulatório. Entretanto, 
descobriu-se que o sistema nervoso tem a capacidade de 
ajustar sua organização estrutural em resposta ao meio am-
biente – ou seja, o cérebro tem a capacidade de se reestru-
turar para se adaptar às circunstâncias em mudança decor-
rentes de novos estressores.

Clare e colaboradores (2010), num estudo controlado 
randomizado, simples-cego, consistindo de RC versus sem 
tratamento nos pacientes com DA leve, encontraram um 
aumento nos sinais dependentes de oxigênio no sangue 
no grupo submetido a RC em áreas que fazem parte da 
rede para codificação associativa visual e aprendizagem 
(área fusiforme direita, córtex para-hipocampal direito, 
jun ção do córtex parietotemporal direito,  córtex pré-fron-
tal medial direito). Os indivíduos na condição controle 
mostraram atividade reduzida. Assim, evidencia-se que o 
sistema nervoso central pode alterar dinamicamente sua 
estrutura graças à sua plasticidade neural, mesmo em pes-
soas idosas com DA. 

Estratégias cognitivas utilizadas 
na reabilitação cognitiva
Ao planejar o cuidado do paciente em reabilitação cogniti-
va, é fundamental avaliar os pontos fortes e fracos da cog-
nição, a partir da avaliação neuropsicológica. Depois dessa 
avaliação, o profissional determinará as queixas cognitivas 
que afetam as tarefas e rotinas diárias do paciente e verifi-
cará como ele as gerencia. Além disso, identificará as áreas 
em que o paciente está mais preparado e motivado para 
alcançar mudança, o que ajuda a estabelecer metas pesso-
almente significativas. 

Em certas situações, pode ser apropriado e desejável in-
cluir membros da família ou um cuidador para permitir 
que sejam identificadas metas realistas. Por exemplo: para 
uma pessoa com demência, lembrar-se dos nomes de todas 
as pessoas que ela conhece pode simplesmente não ser al-
cançável. Se lembrar-se dos nomes for crucial para o pacien-
te, um conjunto limitado de nomes precisará ser especifica-
do. Definido o objetivo, na sequência o reabilitador recruta-
rá as melhores estratégias cognitivas para alcançá-lo.

Como relatado anteriormente, pacientes com DA apre-
sentam intacta a memória implícita – logo, estratégias  
cognitivas que a envolvam serão fundamentais para o  
sucesso da RC. 

São muitas as estratégias cognitivas, sendo as mais utili-
zadas a aprendizagem sem erros, a recuperação espaçada e 
o desaparecimento de pistas.

• Aprendizagem sem erros
A aprendizagem sem erros é um procedimento projeta  do 
para ensinar habilidades a fim de reduzir ou eliminar  
erros de aprendizado ou o emparelhamento incorreto  
de informações. 

Evitando os erros de aprendizagem, fortes conexões as-
sociativas são formadas para sequências de habilidades 
corretas. Inicialmente, o treinamento é altamente estrutura-
do e muitas dicas e sugestões são fornecidas para incentivar 
o aprendizado bem-sucedido e a recordação de informa-
ções de treinamento. Com o tempo, à medida que essas as-
sociações se fortalecem, as sugestões ambientais podem ser 
removidas. Por exemplo, ao ensinar uma pessoa os passos 
de fazer ovos mexidos, o ambiente de treinamento pode 
inicialmente ser montado de modo a estimular cada um 
dos passos. Conforme essas sequências de ações se tornam 
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mais automáticas e implícitas, as sugestões ambientais po-
dem ser removidas lentamente.

• Desaparecimento de pistas
O desaparecimento de pistas é uma técnica de redução sis-
temática de informações. Quando o paciente com DA está 
aprendendo alguma informação, começa-se com a quanti-
dade de pistas para que a pessoa tenha sucesso na evocação 
da informação e, então, lentamente diminuem-se as suges-
tões. Ao final da tarefa, o profissional de RC estará sempre 
trabalhando com a quantidade mínima de sugestões neces-
sárias, por exemplo, para que o paciente recorde onde mora.

• Recuperação espaçada (RE)
A recuperação espaçada ajuda a aumentar a retenção de in-
formações, sendo benéfica em associações nome-rosto, no-
meação de objetos, memória para localização de objeto, 
utilização de um calendário, auxílio para a pessoa se lem-
brar de usar o caderno de anotações para responder a per-
guntas (por exemplo, “Quando minha filha vem me visi-
tar?”) e outras atribuições da memória prospectiva (lem-
brar-se de uma intenção no futuro).

Na RE os ensaios ocorrem em intervalos de expansão 
gradual. Por exemplo, ao mostrar uma foto de um rosto jun-
to com um nome, o paciente deverá lembrá-lo após vários 
intervalos definidos (por exemplo, 5 segundos, 10 segun-
dos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos). Se uma 
resposta correta for dada, o intervalo é expandido. Caso 
contrário, a resposta correta é ensaiada, pedindo-se ao pa-
ciente que repita a resposta correta, e o intervalo é encurta-
do para o intervalo anterior em que a recordação bem-suce-
dida ocorreu.

As sessões de teste ocorrem dentro do contexto de uma 
situação que proporciona interação social e reduz as de-
mandas, como uma conversa casual.

Obstáculos à reabilitação cognitiva
Assim como todas as terapias, sejam elas medicamentosas 
ou não, há obstáculos também na RC. Pessoas com DA po-
dem ter dificuldade para aderir à reabilitação devido a:

• Anosognosia
É muito comum que pacientes com demência por doença 
de Alzheimer neguem a presença ou a gravidade dos prejuí-

zos cognitivos e funcionais, apesar de evidências pal páveis 
em contrário. A anosognosia tem sido descrita como: falta 
de consciência ou percepção da doença, que pode represen-
tar um mecanismo de defesa; prejuízo nos processos cogni-
tivos que sustentam o insight; ou ambos.

• Depressão 
A depressão é uma doença relatada com grande frequência 
em pacientes com doença de Alzheimer em estágios ini-
ciais. Ela pode ser um fator confundidor significativo em 
qualquer tipo de programa de RC porque exacerba ou pode 
ser a causa de déficits cognitivos, em vez da deterioração 
relacionada à DA. A depressão em si parece ser um fator de 
risco para DA. Independentemente da etiologia, a depres-
são pode levar a uma espiral descendente de desesperança 
e prejudicar o engajamento do paciente em RC. 

• Pensamentos disfuncionais 
Crenças derrotistas são esquemas disfuncionais que são 
automaticamente gerados em resposta a sentimentos de 
desesperança (por exemplo: “Se eu não consigo lembrar 
este nome, eu sou um fracasso completo e não adianta fazer 
o resto da reabilitação”). Esses pensamentos disfuncionais 
levam os pacientes a assumir o pior resultado e contribuem 
para um fraco senso de autocompetência, que influencia 
tanto o humor quanto o comportamento e, portanto, piora 
as habilidades cognitivas e funcionais, impedindo que as 
pessoas usem até suas habilidades cognitivas mais intactas.

• Entender a importância da tarefa
Outro fator que contribui para o pouco engajamento na  
RC é a compreensão do paciente sobre o propósito por trás 
das tarefas específicas. Embora algumas tarefas de RC  
tenham alto engajamento, como lembrar nomes de pes-
soas conhecidas, para outras tarefas, como atividades de 
atenção sustentada que envolvem o rastreamento de um 
alvo na tela de um computador, esse propósito pode não 
ser evidente. Em casos assim, é imperativo que uma justifi-
cativa adequada para tarefas específicas seja fornecida  
aos pacientes repetidamente. Pode-se explicar que praticar 
o rastreamento de um alvo na tela de um computador pode 
melhorar a concentração, e essa concentração é o primeiro 
passo para lembrar detalhes importantes, como o nome  
de um ente querido.
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Estratégias para promover a aderência
Se por um lado há obstáculos, por outro existem estratégias 
para promover a aderência ao tratamento em RC. São elas:

• Envolvimento da família e/ou do cuidador
Para alguns pacientes com DA, pode ser fundamental envol-
ver membros da família ou o cuidador para ajudar a alertar 
ou relembrar as atividades aprendidas na RC. Eles também 
podem fornecer uma avaliação independente do nível atual 
das metas que o paciente estabeleceu e atingiu na RC. 

• Intervenção realista e motivacional
A intervenção em RC deve se concentrar em situações reais 
da vida cotidiana. A identificação de onde e por que sur-
gem as dificuldades específicas no envolvimento ou na 
conclusão de uma atividade facilitará a seleção de metas 
realistas e realizáveis e planos de intervenção mais eficazes 
e motivadores.

• Senso de autoeficácia 
Identificar algo que pode ser modificado para melhorar a 
situação atual e trabalhar com esse objetivo pode ajudar no 
senso de autoeficácia (a crença de que podemos influenciar 
ou exercer controle sobre aspectos de nossa situação) e 
bem-estar. A realização bem-sucedida do objetivo desejado 
pode criar uma sensação de satisfação.

O tratamento com RC se mostra cada vez mais promis-
sor, e seu sucesso demonstra estar entrelaçado às estratégias 
cognitivas e aos fatores que impactam na adesão e promo-
vem a aderência. Envolver a família e o cuidador no trata-
mento é fundamental, pois objetiva esclarecer o quadro clí-
nico do paciente e sua evolução, com apontamento de habi-
lidades, dificuldades e problemas de comportamento 
possíveis, bem como orientar para auxiliar a generalização 
das aquisições em RC para o ambiente doméstico e compar-
tilhamento de medos e angústia quanto ao futuro. A 
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As instituições de longa  
permanência para idosos no Brasil

A proporção de idosos no Brasil ultrapassa 13,5% da 
população, representando em torno de 28 milhões 
de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos 

(IBGE, 2018). Apesar de o envelhecimento não ser um pro-
cesso novo, muitas das suas necessidades específicas estão 
ainda por ser identificadas e trabalhadas. Esse fenômeno 
mundial é associado à ausência de um número suficiente 
de estruturas e serviços de suporte, levando a crescentes 
dificuldades na gestão desse cenário. Assim, os setores pú-
blicos e privados estão sobrecarregados e pouco prepara-
dos para essa população, gerando sobreutilização dos ser-
viços, com atendimentos por vezes desnecessários e falta 
de serviços para o cuidado adequado ao idoso.

Ao longo da história de muitas sociedades ocidentais, 
o surgimento e o desenvolvimento de espaços institucio-
nais, especialmente asilos e manicômios, transformaram 
em prática efetiva a institucionalização de todos aqueles 
indivíduos que, por motivos de saúde, econômicos, legais 
e mesmo políticos, eram considerados indignos de convi-
ver em sociedade ou vistos como objeto de compaixão. O 
asilo é geralmente associado ou rotulado como “instituição 
total”, expressão criada por Goffman (1974) em seu traba-
lho “Manicômios, prisões e conventos”. O autor define ins-
tituições totais como instituições onde todos os aspectos 
da vida são realizados num mesmo local e sob a mesma 
autoridade. Assim, cada fase da vida diária do participante 
é realizada na companhia de um grupo relativamente 
grande de outras pessoas, as atividades diárias são rigoro-
samente estabelecidas em horários e toda a sequência de 
atividades é imposta por um sistema de regras formais e 
um grupo de funcionários, supostamente planejada para 
atender aos objetivos oficiais da instituição. Enquanto ator 
social, o conjunto de papéis ou ações com os quais um ido-
so asilado poderia contar torna-se restrito na medida em 

que a instituição é menos aberta para o mundo exterior 
(Goffman, 1976; Debert, 1999).

A utilização da expressão Instituição de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPI) foi iniciada em comissões espe-
cializadas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontolo-
gia (SBGG), correspondendo ao termo long term care insti
tution, apesar de a tradução mais adequada ser “instituição 
de cuidado a longo prazo” ou de longa duração. Essas insti-
tuições são a modalidade mais antiga de atenção ao idoso e 
em muitos países surgiram como um serviço para abrigar 
idosos pobres e sem família. Devido às transformações so-
ciais e culturais, aos altos custos econômicos – o que levou 
algumas instituições a fechar – e ao fato de que tais serviços 
geravam resultados nem sempre positivos, surgiram diver-
sos questionamentos quanto à referida prática. 

A partir dos anos 1960, a família e a comunidade come-
çaram a ser valorizadas como espaços de atendimento, 
dando origem a movimentos de desinstitucionalização. 
No caso dos idosos, a família e a comunidade já costuma-
vam ser responsabilizadas pela provisão de cuidados, seja 
de maneira totalmente reservada, seja por meio de insti-
tuições mantidas por grupos religiosos, que tiveram refor-
çado seu papel como forma preferencial de suporte social 
formal. A Constituição Federal, no § 1º do artigo, estabele-
ce que “os programas de amparo aos idosos serão preferen-
cialmente executados em seus lares”. Essa determinação é 
reforçada no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), que men-
ciona que o primeiro responsável pelo cuidado é a família, 
em detrimento do atendimento asilar, exceto para aqueles 
que não possuam condições de manutenção da própria so-
brevivência.

As ILPIs surgem como equipamentos de assistência so-
cial, porém sofrem uma transformação em decorrência das 
demandas por cuidados especializados. Segundo Kane e 
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Kane (1987), a instituição para idosos que necessitam de 
cuidados a longo prazo deve ser um serviço híbrido de as-
sistência à saúde e de bem-estar social. Esses autores, base-
ando-se na expressão nursing home, reforçam a dupla mis-
são da ILPI, que seria proporcionar tanto os cuidados de 
diferentes complexidades como ser um lugar para viver, ou 
seja, uma moradia especializada que integre um sistema de 
cuidados continuados, atendendo uma população que pas-
sa por dramáticas alterações com o tempo e da qual é espe-
rado um agravamento da dependência funcional em razão 
da evolução dos quadros clínico-funcionais.

No Brasil, as ILPIs públicas, privadas ou sem fins lucra-
tivos são ainda hoje reconhecidas como instituições de as-
sistência social, segundo a RDC 283/2005, da Agência  
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e a Resolução SS 
123/2001, da Política Nacional do Idoso e Estatuto do Ido-
so. Essas instituições possuem, em sua maioria, demandas 
simultâneas tanto do sistema de assistência social (SUAS) 
quanto do sistema de saúde (SUS), porém não fazem  
men ção ao dimensionamento dessas demandas ou mes mo 
a qualquer outra exigência sobre os profissionais de saúde, 
deixando a critério da instituição a avaliação das necessi-
da des de saúde dos idosos e a vinculação dos respecti vos 
profissionais à sua equipe de trabalho. Ainda hoje há fal ta 
de clareza até mesmo entre os formuladores de políticas 
pú bli cas nas diferentes esferas de governo, existindo do-
cumen tos que as designam como serviços de saúde, ser-
viços de as sis tência social e serviços de atendimento asilar. 
Com isso, há ainda muita resistência na discussão sobre 
essa temática.

No processo de regulamentação da Política Nacional do 
Idoso no nível federal é a Portaria SS nº 73/2001, do Minis-
tério da Previdência Social, que descreve os modelos de 
instituições (chamadas de totais e de atendimento inte gral 
constitucional) e os define, entre outros serviços de atenção 
ao idoso no Brasil. Essas instituições são dividas em três 
modalidades: 

I- instituição destinada a idosos independentes para ati-
vidades da vida diária (AVD), mesmo que requeiram o uso 
de algum equipamento de autoajuda. 

II- instituição destinada a idosos dependentes e inde-
pendentes que necessitam de auxílio e de cuidados espe-
cializados e que exijam controle e acompanhamento ade-
quado de profissionais de saúde. Nessa unidade não são 

aceitos idosos portadores de dependência física acentuada 
e de doença mental incapacitante. 

 III- instituição destinada a idosos dependentes que re-
queiram assistência total, no mínimo, em uma atividade da 
vida diária (AVD), necessitando, para tanto, de equipe in-
terdisciplinar de saúde.

Anualmente, essas instituições brasileiras preenchem o 
Censo SUAS, um dos principais instrumentos para acom-
panhamento e monitoramento das unidades gestoras e 
prestadoras de serviços da assistência social em todo o 
país. As informações coletadas têm sido fundamentais para 
planejamento, discussão e pactuação das ações de expan-
são e de reordenamento dos serviços, tanto no âmbito fede-
ral quanto para os estados e municípios. Por meio de um 
estudo das condições sociodemográficas e epidemiológicas 
dos idosos residentes em ILPIs registradas no Censo SUAS, 
realizado por Duarte, Giacomin e Watanabe (2017), levan-
taram-se as condições físicas, os serviços oferecidos, os re-
cursos disponíveis (humanos, financeiros e parcerias), os 
custos de manutenção, bem como algumas características 
da população residente.

No Sudeste, encontram-se 57,6% das instituições, região 
com maior proporção de população idosa também. Em São 
Paulo, existia um total de 387 ILPIs. A região Sul é a segun-
da maior em absorção das ILPIs; é onde se encontram 17% 
do total das instituições.

 

REGIÃO
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
TOTAL

ILPIs 
CADASTRADAS

35
180
158
242
836

1451

ILPIs 
VISITADAS

27
156
142
234
711

1270

ILPIs COM ATÉ
14 RESIDENTES

8 (22,8%)
39 (21,7%)
33 (20,9%)
34 (14,0%)
64 (7,7%)

178 

Tabela 1 – Tipos de ILPI por região brasileira

Fonte: Duarte el al, 2018

Dos 45.868 idosos residentes nessas instituições, 48,4% 
eram homens, sendo que as regiões Centro-Oeste e Norte 
do país apresentaram a maior proporção de residentes des-
se sexo. A maioria dos residentes tinha entre 70 e 79 anos, 
porém, foram encontrados nas instituições de todas as regi-
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ões públicos diversos, incluindo egressos de instituições de 
saúde mental e sem acompanhamento, além de proporções 
significativas de pessoas com menos de 60 anos. Na região 
Norte, por exemplo, 48,1% tinham menos de 60.

O grau de dependência é uma variável importante para 
definir a adequação dos serviços de uma instituição. No 
conjunto das instituições, observa-se uma distribuição ho-
mogênea pelos três graus de dependência. Na região Su-
deste há uma maior proporção de idosos dependentes 
quando comparada com as outras regiões, sendo que essa 
mesma região também apresenta o maior número de ido-
sos independentes. Poucas são as instituições que contam 
com público exclusivo de idosos dependentes ou indepen-
dentes. É possível observar em estudos sobre essa temática 
uma evolução para a dependência dentro das ILPIs: os ido-
sos entram nas instituições com relativa autonomia e, à 
medida que a idade avança ou por falta de cuidados ade-
quados, têm a autonomia comprometida. Para atender a 
essas demandas, quase 48% das instituições brasileiras 
contratam serviços ou profissionais para realizar os atendi-
mentos aos residentes. No estado de São Paulo, 60% das 
instituições já possuem uma equipe de saúde contratada 
para essas atividades.

Em 1993, foi editada a lei que dispõe sobre normas ge-
rais para a organização do Ministério Público dos Estados, 
que estabeleceu como atribuição do órgão a fiscalização 
das instituições que abriguem idosos (artigo 25, inciso VI, 
da Lei 8.625/93), sendo estas públicas ou não governamen-
tais, com ou sem fins lucrativos. No Estatuto do Idoso, rea-
firma-se a atribuição do Ministério Público (MP), cabendo 
a ele as medidas administrativas e judiciais necessárias à 
remoção das irregularidades verificadas. Com isso, o pro-
motor de Justiça terá livre acesso a toda entidade de aten-
dimento aos idosos, não podendo ser vedado o seu ingres-
so na instituição, sem obrigatoriedade de prévia comunica-
ção (Lei 8625/ 93). Em 2016, o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) expediu a Resolução 154, 
criando parâmetros para a atividade fiscalizatória do pro-
motor de Justiça, como a periodicidade da visitação nas 
instituições e a elaboração de um manual de atuação fun-
cional para tratar do tema.

No último levantamento estatístico realizado pelo MP 
das entidades de acolhimento, ILPIs, casas-lares e antigas 
instituições que agregam segmentos diversos da população 

idosa no estado de São Paulo, foi observado que existiam 
1.285 instituições de longa permanência para idosos em 
2015. A maioria dos serviços encontrados era particular 
(55% do total), sendo 33% filantrópicas e apenas 2% públi-
cas. Até aquele ano, havia 35.591 pessoas idosas institucio-
nalizadas no estado, comparado com 2010, quando foram 
identificados 31.478 idosos em instituições.

Já no estudo de Bucheroni (2014), o município de  
São Paulo contava com 381 instituições cadastradas na vi-
gilância sanitária (Covisa/SMS-SP) em 2014, porém ape-
nas 352 estavam em funcionamento e 31 se apresentavam 
em con dições severamente inadequadas, proporcionando 
elevados riscos à saúde dos idosos. Das 321 ILPIs anali-
sadas, observou-se que elas estavam operando com quase 
toda a sua capacidade, com apenas 9% das vagas ofereci-
das disponíveis.

Tabela 2 – Distribuição das ILPIs quanto  
à região de localização no município de São Paulo

Fonte: Bucheroni, 2014

REGIÃO
Centro
Oeste
Leste
Norte
Sudeste
Sul
Total

Nº DE ILPIs 
14
56
34
45
109
63

321

%
4,4
17,4
10,6
14
34

19,6
100

Tabela 3 – População do município de São Paulo

Fonte: SEADE, 2019

COORD. REG. DE SAÚDE
Centro
Oeste
Leste
Norte
Sudeste
Sul
TOTAL

IDOSOS 
88.114
215.178
294.862
347.795
507.958
332.950
1.329.694

POPULAÇÃO 
457.726
1.072.347
2.494.088
2.302.248
2.705.660
2779.447
11.811.516

Quanto à localização das instituições, foi constatado que 
há uma super-representação das regiões sul e sudeste do 
município (53,5%), que apresentam o maior número de po-
pulação, porém contradizendo as regiões com maiores índi-
ces de vulnerabilidade social (leste, centro e norte do muni-
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cípio) (IPVS 2010). Quanto ao financiamento dessas insti-
tuições, foi demonstrada a menor participação do poder 
público (federal, estadual e municipal): somente 2,8% das 
ILPI eram instituições públicas. Esse desequilíbrio nas pro-
porções das ILPIs de acordo com sua natureza jurídica é 
confirmado com o levantamento do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) em 2011, que revelou que o nú-
mero de instituições públicas (218 asilos em todo o país) 
abrangendo todo o universo das esferas federal, estadual e 
municipal não está acompanhando o crescimento da popu-
lação idosa, que já chegava a mais de 1.329.694 pessoas, de 
acordo com os dados projetados para 2019 (Seade, 2019).

Tabela 4 – Grau de dependência dos idosos  
e das ILPIs encontradas no município de São Paulo

Fonte: Bucheroni, 2014

GRAU
I
I e II
II
I, II e III
II e III
III

INSTITUIÇÕES 
21 (6,5%)
35 (10,9%)
-
244 (76%)
14 (4,4%)
7 (2,2%)

IDOSOS
4469 (46%)
-
2778 (29%)
-
-
2292 (25%)

Nesse estudo foi avaliada também a presença de recur-
sos humanos em saúde, sendo observado que 70,9% das 
instituições que possuíam idosos mais independentes 
(grau I e II) apresentavam recursos humanos em saúde, 
sendo que 53,6% tinham como responsável técnico um 
profissional de saúde e 58,9% um médico atuando no ser-
viço. As ILPIs que atendiam os idosos mais dependentes 
foram as que mais apresentaram responsável técnico da 
área da saúde (81%), seguidas das que atendem idosos com 
todos os níveis de dependência (76,2%). A resolução 
73/2001, portanto, não consegue descrever os serviços  
atuais, pois 244 (76%) das instituições não se enquadraram 
em nenhuma das modalidades descritas na própria resolu-
ção – são praticamente uma junção de todos os serviços, 
pois assistem idosos com qualquer grau de dependência ou 
necessidade de saúde. Constatou-se também que a imensa 
maioria das ILPIs que atendiam os idosos mais dependen-
tes (grau II e III) (95,2%) era de natureza jurídica privada, 
enquanto nenhuma das públicas ofertava serviço exclusi-
vamente para idosos com esse tipo de necessidade. Das ins-

tituições públicas (2,8%), 10,7% tinham um maior foco da 
assistência concentrada nos idosos mais independentes e, 
na maioria desses casos, as consultas médicas e o acompa-
nhamento da saúde dos idosos acontecem fora da institui-
ção, sendo realizadas por profissionais de convênios de 
saúde ou da rede pública local, no caso das ILPIs públicas.

Dessa forma, as ILPIs, que antes carregavam o sentido 
do assistencialismo, atualmente exercem atividades que 
remetem a serviços de saúde, uma vez que nesses locais 
existem idosos extremamente dependentes e que necessi-
tam de cuidados diários e contínuos, desenvolvidos por 
equi pes compostas por número expressivo de profissionais 
de saúde. Com o acelerado processo de envelhecimento po-
pulacional aliado à alteração das características das famí-
lias diante das mudanças sociais e a presença cada vez 
maior da necessidade de cuidados de longa duração, surge 
um novo mercado, que motiva a instituição a se utilizar do 
espaço para superveniência lucrativa no serviço. O contras-
te de mais de 85% das instituições privadas, destinadas a 
idosos pagantes, com o pouco mais de 10% das filantrópicas 
consolida uma tendência de mudança no perfil, no papel e 
na abordagem das ILPIs. De 2003 a 2008, por volta de 20 
estabelecimentos foram cadastrados por mês, número bem 
inferior comparado com a média de 60 instituições que, em 
2014, eram cadastradas mensalmente.

No Brasil, a institucionalização do idoso ocorre apenas 
no limite da capacidade familiar de oferecer cuidados. Isso 
significa que as famílias, mesmo com todas as adversida-
des sociais, têm sido as responsáveis pelo cuidado dos ido-
sos. Apesar dos avanços obtidos pela fiscalização do Mi-
nistério Público, tem-se constatado uma situação de ca-
rência das ILPIs no Brasil, o que não difere no município  
de São Paulo. Há cada vez mais demanda por instituciona-
lização, geralmente acompanhada por carência da oferta  
de vagas (Alcântara, 2017). Atualmente, quando se deman-
da vaga em ILPI para idoso com baixa renda, a Promotoria  
de Justiça de Defesa de Direitos Humanos dificilmente  
encontra esse recurso na rede. Nesses casos, faz-se necessá-
rio buscar medidas judiciais para conseguir o acolhimento 
institucional demandado, principalmente em casos mais 
complexos de vulnerabilidade do idoso aliada à deficiên-
cia socioeconômica.

Ainda que ocorram melhorias na saúde da população, 
permitindo que as pessoas envelheçam com autonomia e 
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independência, o envelhecimento populacional, associado 
ao aumento da expectativa de vida e aos novos arranjos fa-
miliares, levará a uma demanda cada vez maior por vagas 
nessas instituições, sendo necessária uma melhor atuação 
do poder público, a fim de proporcionar maior qualidade 
de cuidado e garantia dos direitos da pessoa idosa.
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Geriatras, especialistas em gerontologia e familiares 
de idosos sabem que, uma vez que o idoso entra no 
hospital, a previsão de alta, especialmente se ele ti

ver comorbidades, pode estar muito distante. “Nós precisá
vamos entender por que esses pacientes ficam internados 
sem que possamos inferir sua saída. Parece que eles ficam 
presos nos serviços de saúde e as complicações começam a 
acontecer”, diz a geriatra Ana Beatriz Galhardi Di Tomma
so, do Instituto Toniolo e da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp).

Para enfrentar essa questão, os profissionais do Instituto 
Toniolo se uniram a outros colegas para criar um protocolo 
para ajudar as equipes hospitalares a pavimentar os cami
nhos para uma alta segura, considerando complexidade e 
gravidade, bem como avaliação funcional do paciente e a 
escolha do local que irá recebêlo pósalta. Assim nasceu o 
1o Advisory Board de Transição Hospitalar Segura. 

Essa iniciativa brasileira acontece em um momento 
crucial para melhorar a qualidade de vida da população 
idosa e para otimizar os custos com saúde, tanto na rede 
privada como na pública, tendo em vista o envelhecimento 
demográfico. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já 
considera as reinternações um indicador importante a ser 
monitorado no ambiente hospitalar e reduzido por meio de 
programas específicos. Isso porque as readmissões repetiti
vas geram riscos aos pacientes e custos desnecessários.  

No Brasil, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) exige que os hospitais credenciados à rede de aten
dimento de operadoras de planos de saúde informem sobre 
a reinternação de pacientes. O indicador pode ser conside
rado na avaliação e no cálculo de reajustes nos contratos 
firmados entre operadoras e prestadores de serviço. Nesse 

caso, a ANS considera os pacientes readmitidos até 30 dias 
após a alta. Na literatura internacional, no entanto, não há 
consenso sobre o tempo para readmissão como indicador 
– há trabalhos que variam de sete dias a um ano.

Sem previsão de alta 
O processo da alta hospitalar para o idoso costuma ser 
mais complexo do que para os demais adultos, conforme 
explica a geriatra Ana Beatriz. Isso acontece porque esse 
perfil de paciente, especialmente aquele com comorbida
des, tem mais risco de apresentar alterações cognitivas em 
longos períodos de internação. E, assim, o tempo no hospi
tal, que poderia ser curto, começa a se prolongar por causa 
das complicações. 

O cenário não é bom para a equipe médica, para o pa
ciente, e menos ainda para seus familiares, que passam 
a temer levar o parente para casa com mais problemas e 
dependência do que havia antes da internação – e ter de 
assumir seus cuidados. 

Diante disso, os profissionais do Instituto Toniolo 
passaram a estudar e a pesquisar, junto com parceiros 
científicos – entre eles a Nestlé Health Science, a Premium 
Care e a Acalanto –, o que existe em termos de estudos e 
evidências em outros países em relação a transição e alta 
hospitalar. Descobriram que há bastante material fora do 
país, já que muitas instituições e profissionais também 
têm se debruçado sobre as melhores formas de dar alta de 
maneira segura aos pacientes. “A literatura internacional é 
abundante, em especial para alta e transição hospitalar de 
idosos e/ou doentes crônicos que já são internados com um 
plano intrahospitalar, com a saída prevista para o momen
to certo e para o local mais adequado”, diz a médica.

ALTA HOSPITALAR SEGURA
Grupo Toniolo reuniu especialistas no 1o Advisory Board de Transição Hospitalar Segura 
e gerou um protocolo para ajudar os profissionais a dar alta com segurança a pacientes 
complexos e evitar readmissões

Por Renata Costa

p36-39 diferença.indd   1 13/03/19   19:58



p37 toniolo.indd   1 13/03/19   19:58



Aptare
fev | mar | abr 2019

38

Ficar no hospital até ser direcionado a um modelo de 
assistência – seja uma clínica de transição ou aguardando 
a implantação de home care em sua própria residência – 
po de deixar o paciente mais limitado e gerar sequelas in
desejadas. E, se ele não receber a assistência correta e as 
reabilitações necessárias depois da alta, o resultado pode 
ser a readmissão hospitalar em curto período de tempo. “É 
muito comum pacientes que passaram longo período hos
pitalizados e depois não receberam a assistência necessária 
voltarem a se reinternar uma semana ou dez dias depois, 
num quadro ainda mais grave, muitas vezes para não sair 
mais do hospital”, explica a geriatra.

Organização do board
O grupo de estudos levantou, em primeiro lugar, as causas 
mais comuns que levam o idoso a um grande período de 
internação: fraturas, doenças ortopédicas, reumatológicas 
e neurológicas degenerativas. “As neurológicas são a princi
pal causa, pois na internação prolongada há grande ocor
rência de comprometimento cerebral”, diz Ana Beatriz. 

Para dar início à elaboração do protocolo, os geriatras já 
reunidos convidaram outros especialistas a se juntar a eles 
– neurologistas, neurocirurgiões, fisiatras, paliativistas e 
hospitalistas – para discutir os motivos de a alta hospitalar 
não ser dada no momento certo. Aos médicos, juntaramse 
especialistas em gerontologia também de diferentes áreas, 
como fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia. “O cuidado 
da transição hospitalar não é exclusivo do médico”, reforça. 

Os 20 especialistas se reuniram em maio de 2018 para 
dis cutir, em três grupos, as melhores condutas a serem 
to madas em casos de acidente vascular cerebral (AVC), 
doenças neurocirúrgicas e neurodegenerativas. A cada gru
po se juntou um médico auditor de convênio. “Com um au
ditor em cada mesa conseguimos fazer com que o protocolo 
saísse bem realista, esclarecendo os limites de assistência e 
de serviços que os convênios conseguem ou são obrigados 
a oferecer, deixando o trabalho mais assertivo”, disse.

Dessa discussão nasceram indicadores intrahospitala
res para que a equipe hospitalar possa elaborar uma alta 
segura e uma lista de demandas que a equipe de saúde 
deve levar em conta em relação à complexidade de cada 
caso, como as chamadas invasões – entre elas, gastrosto
mia, traqueostomia, necessidade de aspiração das vias 
aéreas, bem como alterações de comportamento. Essas es

pecificidades, por exemplo, exigem cuidados de especia
listas mesmo após a alta.  

Além do passo a passo, o grupo também incluiu no 
documento opções de cuidados disponíveis para pacientes 
após a alta, como hospitais de transição, onde o paciente 
fica por até alguns meses com reabilitação conduzida e a 
família é treinada para assumir os cuidados; e os serviços 
de home care, que podem ter uma função mais hospitalar 
(internação domiciliar) ou de assistência domiciliar.

O encaminhamento seguro após a alta para AVC, doen
ças neurocirúrgicas e neurodegenerativas deve levar em 
conta a escala de Rankin, instrumento de mensuração de 
incapacidade. Ela vai de 1 (sem incapacidade) a 5 (inca
pacidade severa). No protocolo, conforme figura da página 
39, Rankin de 1 a 3, considerado de baixa complexidade, 
deve levar em conta se há alta ou baixa demanda de re
cuperação para a decisão do local em que o paciente deve 
receber cuidados ao sair do hospital. Já Rankin 4 e 5, de alta 
complexidade, também considera alta ou baixa demanda 
de recuperação para o período póshospitalar.

O que há disponível no país
Ana Beatriz diz que o Brasil já tem alguns bons modelos de 
unidades de transição, mesmo que de forma isolada. O 
mais comum ainda são os serviços de home care. “Para que 
eles sejam efetivos, o médico precisa saber o que pedir. Se o 
paciente precisa de fisioterapia diária, não adianta solicitar 
apenas três vezes por semana por achar que o convênio não 
aprovará mais sessões. Isso não é efetivo e pode gerar uma 
reinternação. Peça uma internação domiciliar nos primei
ros meses, porque a readmissão precoce é um grande indi
cador de falência do momento da alta.” Ou seja, se o pacien
te vai para casa ou outro local e, em poucos dias, volta ao 
hospital, é uma evidência de que ele não foi para o lo cal 
certo – e não necessariamente de uma alta precoce. 

O documento elaborado pelo board ainda propõe que 
se comece a discutir a possibilidade de adotar modelos 
de cuidados por metas e pacotes de assistência – não por 
diárias –, aos moldes do que já acontece em alguns serviços 
nos Estados Unidos. 

A médica exemplifica: um paciente após um AVC vai 
precisar, em média, de 120 dias de reabilitação. Sendo as
sim, o convênio médico já tem essa meta como orientação 
e, ainda que o paciente saia em poucos dias do hospital, ele 
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terá direito a fazer fisioterapia, seja em casa ou em uma uni
dade menos complexa. “Isso é economia e traz benefícios 
para todos – para o convênio, que não arcará com diárias 
em um hospital de alta complexidade; e para o paciente, 
que não estará exposto a germes hospitalares.” 

Esses “pacotes” fazem com que as condutas sejam mais 
éticas e racionais, na conclusão do board. “Havendo um 
guideline, todos se beneficiam, porque fica claro, por exem
plo, que não é necessário pedir tomografia duas vezes por 
semana. Então a conduta é guiada por evidências científi
cas, não por qualquer outro interesse.” 

Segundo a geriatra, essa mudança de mentalidade 
já co meça a acontecer em muitos hospitais, tanto públi
cos como privados. “Assim não há solicitação de exames 
sem necessidade, expondo o paciente e gerando custos 
desnecessários”, explica. 

Apresentação à comunidade
Em outubro de 2018, o grupo apresentou formalmente o 1o 
Advisory Board de Transição Hospitalar Segura em um 
even to em São Paulo, mas é agora, em 2019, que terá início 
uma ampla difusão dos resultados. A parceria com grandes 

indústrias como a Nestlé Health Science é que vai garantir 
a capilaridade da divulgação em todo o país. “Pretendemos 
assim chegar aos colegas que não estiveram conosco em 
São Paulo”, conta Ana Beatriz.

A partir de uma primeira reunião com todos os par
ceiros, foi elaborada uma separata científica, que será dis
tribuída pela Nestlé. Além disso, o evento de outubro já 
deu frutos, uma vez que diversos hospitais têm procurado 
o grupo de especialistas para conhecer mais sobre o proto
colo e saber como implantálo em seus serviços. O mesmo 
tem acontecido, segundo a médica, por parte das operado
ras de saúde suplementar.  

Ana Beatriz afirma que são muitos os trunfos a se rem 
colhidos com iniciativas desse tipo – e esse é apenas o pri
meiro protocolo. “O que nós sabemos fazer é ciência, e é 
nisso que acreditamos. Por isso, precisamos disseminar 
esse conhecimento científico para ajudar a assistência e to
dos juntos pensarmos por que é que o modelo atual está 
dando errado demais e fazendo sofrer pacientes, familiares 
e profissionais de saúde, que também se sentem frustra
dos”, afirma. “O objetivo é prevenir problemas que pode
riam ser evitados e promover saúde, não reabilitação”. A 
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VIRADA DA MATURIDADE 2019

A 4ª edição da Virada 
da Maturidade será rea
lizada entre 11 e 14 de 
abril na capital paulista. 
O evento se consolida 
como o primeiro e maior 

festival que promove o protagonismo dos idosos, 
com vivências e atividades gratuitas.

As ações, que acontecem simultaneamente 
em diferentes pontos da cidade, oferecem oportu
nidades inspiradoras e transformadoras com a 
presença de pessoas maduras que expõem sua 
experiência de vida. As atividades em 2019 serão 
divididas nas seguintes categorias: saúde e bemes
tar; arte e cultura; trabalho e dinheiro; tecnologia e 
ino vação; viagens e estilo de vida; relacionamento e 
afetividade; e esportes e atividade física.

Premiada com o “Selo Municipal de Direitos Hu
manos e Diversidade” 20182019 na categoria “pes
soa idosa”, promovido pela Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, 
a Virada da Maturidade recebeu reconhecimento 
público como organização engajada na inclusão so
cial e na valorização da diversidade no município 
de São Paulo.

Para saber mais: www.viradadamaturidade.com.

VEÍCULOS AUTÔNOMOS

De olho no envelheci
mento de sua população, 
Singapura está investin
do no desenvolvimento 
de tecnologia para carros 

autônomos. Startups do mundo todo vêm se reunin
do num centro construído especialmente para o teste 
de carros autodirigíveis na Nanyang Technological 
University. 

As ruas são como as de qualquer outra cidade, 
com semáforos, sinais de trânsito e faixas de pedestre. 
Há até um simulador de chuva. Tudo isso faz parte 
de um esforço para testar como veículos autônomos 
lidam com todos esses elementos.

“Singapura está envelhecendo mais rapidamente e 
em um ritmo mais veloz do que qualquer outro lu
gar do mundo, e por isso temos uma situação em que, 
para fornecer mobilidade para idosos, seria realmente 
vantajoso ter essa tecnologia disponível”, afirmou 
Subodh Mhaisalkar, professor encarregado do Insti
tuto de Pesquisa Energética de Nanyang.

O trabalho do instituto se concentra em grupos 
que seriam os primeiros a se beneficiar da tecnolo
gia, como idosos e deficientes. A preocupação com a 
possível escassez de motoristas de ônibus nos próxi
mos anos também é motivo para desenvolver novas 
formas de transporte público.

NETOS SOB DEMANDA

Muitos idosos nos EUA estão usando a tecnologia para com
bater a solidão através de um aplicativo chamado Join Papa. 
O app permite que idosos solicitem “netos sob demanda”.

Join Papa conecta jovens universitários a idosos que  
precisam de ajuda com afazeres domésticos, transporte,  
aulas de tecnologia ou mesmo companhia. A empresa anali
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RECONHECIMENTO FACIAL

Ao ver o impacto da doença de 
Alzheimer em sua avó, Emma 
Yang, de 14 anos, desenvolveu 
um aplicativo capaz de ajudar 
pes soas com perda de memória. 
O Timeless disponibiliza uma 
ferramenta que usa reconheci
mento facial para auxiliar os por
tadores a identificar pessoas e 
recordar memórias.

A jovem programa desde os 6 
anos de idade. Aos 12 anos, começou a pensar em 
uma forma de ajudar sua avó. O Timeless permite 
que o paciente receba fotos dos familiares e as orga
niza automaticamente, identificando e etiquetando 
quem é cada um. Além disso, dispõe de uma agen
da telefônica com as imagens e as sincroniza com a 
agenda de compromissos, indicando quem é o res
ponsável por levar a pessoa a determinados lugares.

A brincadeira de criança, que era estimulada 
pelo pai, um desenvolvedor, começou na platafor
ma de programação visual Scratch. Hoje o Time
less conta com a colaboração de um desenvolvedor 
alemão, de um suporte técnico da startup Kairos, 
especializada em reconhecimento facial, e de uma 
designer norteamericana.

Para saber mais: www.timeless.care.

BRANCO, PRATA E OUTROS TONS

Está marcada para 23 de 
março a estreia, segui
da de de  bate, do docu
mentário Branco & Prata, 
que traz o testemunho de 
mu lheres que pararam de 
pintar os cabelos.

O objetivo do filme 
é mostrar ao público as 

opiniões de mulheres que estão descobrindo 
seus cabelos brancos, curtindo a nova imagem 
e propondo, com isso, uma mudança no para
digma social. Foram entre vistadas mulheres de 
diversas faixas etárias, etnias e grupos sociocul
turais que ousaram parar de pintar seus cabelos 
e estão dispostas a compartilhar sua proposta 
de uma estética alternativa. Entre os temas 
abordados no documentário estão as razões 
que as levaram a assumir os brancos e a possi
bilidade de quebrar os padrões socialmente 
ado tados de esconder os fios brancos que tei
mam em aparecer. 

O documentário tem direção de Humberto 
Bassanelli e roteiro de Elca Rubinstein. A en
trada para a estreia é gratuita e os ingressos po
dem ser reservados em: www.sympla.com.br/
brancoprata__464139.

NETOS SOB DEMANDA

Muitos idosos nos EUA estão usando a tecnologia para com
bater a solidão através de um aplicativo chamado Join Papa. 
O app permite que idosos solicitem “netos sob demanda”.

Join Papa conecta jovens universitários a idosos que  
precisam de ajuda com afazeres domésticos, transporte,  
aulas de tecnologia ou mesmo companhia. A empresa anali

sa a necessidade do idoso através de uma consulta gratuita.  
A partir daí, o idoso pode solicitar um “Papa Pal” e rece  
ber a visita.

O app oferece dois tipos de assinatura. A básica custa  
17 dólares por hora e passa a ser cobrada por minutos a 
partir da segunda hora. A assinatura premium custa 17 
dólares por hora mais uma mensalidade de 30 dólares, mas 
permite que o idoso entreviste os jovens e escolha a equipe 

que vai atendêlo, o que pode acontecer no mesmo dia.
Alguns especialistas consideram o Join Papa um esforço 

para usar a tecnologia para combater a “crise da solidão 
cada vez mais letal” entre os idosos americanos – que agora 
incluem dezenas de milhões de baby boomers que enve
lhecem rapidamente. 

Para saber mais: www.joinpapa.com.
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DEPRESSÃO EM IDOSOS

Um grupo de 35 mil idosos  
com mais de 60 anos de Gua
rulhos, em São Paulo, será en
trevistado a partir de abril pa
 ra testar o custobenefício de 
um protocolo de diagnóstico 
e tratamento da depressão.

O estudo é realizado por pesquisadores da Fa
culdade de Medicina da Universidade de São Pau
lo (FMUSP) e do King’s College London, do Reino 
Unido, financiados pela Fapesp e pelo Medical 
Research Council. Ele foi apresentado na  Fapesp 
Week London, realizada em meados de fevereiro, e 
tem base num outro projeto realizado previamente.

No trabalho anterior, o grupo desenvolveu o pro
grama experimental de assistência a idosos com de
pressão, cujo custobenefício será testado agora. Nos 
cinco meses da intervenção, composta de visitas às 
casas de pacientes previamente cadastrados, 87% 
apresentaram melhora significativa nos sintomas, 
chegando mesmo a reverter o quadro de depressão. 
O projeto serviu ainda para treinar as equipes de 
agentes comunitários de saúde e para o desenvolvi
mento de um aplicativo que interage com os idosos 
que usam tablet.

O aplicativo, que recebeu o nome ProActive, foi 
concebido no Hospital das Clínicas da FMUSP para 
ser usado na Estratégia Saúde da Família do Siste
ma Único de Saúde (SUS). Nele são usadas técnicas 
simples de psicoeducação e de ativação de compor
tamentos, consideradas efetivas para o tratamento 
da depressão. Uma delas consiste em apresentar ao 
paciente como diferentes atitudes diante dos sinto
mas da depressão podem ajudálo a se sentir me
lhor ou piorar o quadro. Agora, com mais voluntá
rios, será possível medir quão efetivo seria o uso 
da plataforma numa população maior e se o custo 
seria viável para aplicação no SUS.

Fonte: Agência Fapesp

EM BUSCA DE VOLUNTÁRIOS

O Departamento de Neurolo
gia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
Uni versidade de São Paulo 
busca novos voluntários para 
participar de um estudo so
bre superidosos.

“Desde 2017 começamos um projeto da Divisão 
de Clínica Neurológica com o Instituto de Radiolo
gia, no sentido de buscar idosos com mais de 80 anos 
com uma memória excepcional. Já avaliamos mais de 
100 idosos. É uma população bem selecionada, de 
forma que, com mais de 100 idosos, conseguimos 15 
pessoas que teriam esse critério de en velhecimento”, 
explicou o pesquisador Adalberto Studart Neto.

Os primeiros testes realizados pelos pesquisado
res  são os neuropsicológicos, capazes de mostrar o 
de sempenho desses pacientes em várias funções cere
brais. “Fazemos uma lista de palavras. São 15 palavras 
que a pessoa tem que memorizar e, 30 minutos de
pois, ela deve recordar essas palavras. Uma pessoa de 
80 anos normalmente — sem apresentar demência ou 
mal de Alzheimer — lembra de seis. Uma pessoa com 
50 anos normalmente lembra de nove dessas 15 pa
lavras. O superidoso seria essa pessoa que, por exem
plo, lembraria de nove das 15 palavras”, diz Studart. 

Segundo o pesquisador, o que se sabe até então 
sobre as causas desse declínio de memória em al
guns idosos pode estar relacionado com a falta de 
um gene. Também foi observado que esses idosos 
têm alta escolaridade ou desempenham alguma 
tarefa no trabalho que exige capacidade cognitiva. 
Há também medidas que podem ser adotadas para 
prevenir esse declínio, como exercícios de atividade 
intelectual, atividades físicas e dieta.

Os interessados podem mandar email para ce
redic@uol.com.br, do Centro de Referência em Distúr
bios Cognitivos (Ceredic) do Hospital das Clínicas.

Fonte: Jornal da USP
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APLICATIVO MONITORA 
NÍVEIS DE GLICOSE

A Abbott anunciou o lançamento do 
aplicativo FreeStyle® Li bre Link™ 
nos sistemas Android e iOS (para 
versões a partir do iOS 11 para iPho-
ne 7 e Android 5.0 e que tenham ha-

bilitada a funcionalidade NFC – Near-Field 
Communication). A inovação permite aos usuá-
rios monitorar seus níveis de glicose diretamente 
do smartphone, além de poder compartilhar os 
dados com médicos, cuidadores e profissionais 
de saúde.

Com o aplicativo, basta a pessoa apro ximar o 
smartphone do seu sensor de FreeStyle Libre 
para registrar e visualizar os níveis de glicose em 
tempo real, avaliar seu histórico das últimas oito 
horas, além de ver uma seta que indica a tendên-
cia da glicose, o que auxilia na tomada de deci-
são. Além disso, o aplicativo FreeStyle LibreLink 
inclui uma série de relatórios que mostram ten-
dências e padrões que ajudam os pacientes a sa-
ber se estão controlando corretamente a glicose.

LAUDOS MAIS SIMPLES

O Delboni Auriemo – la-
boratório da Dasa, uma das 
principais empresas brasilei-
ras em me dicina diag nóstica 

– in vestiu numa forma de tornar os laudos mais 
aces síveis, compreensíveis e visuais pa ra levar in-
formação qualificada a seus pacientes.

O novo modelo de laudo traz os índices em  
diferentes cores, segundo os níveis esperados 
para o exame. Quando o resultado está normal, o 
índice fica verde; se a taxa está alterada, passa 
para laranja, por exemplo. Além disso, a apresen-
tação das páginas de resultado também sofreu 
mudanças, com todos os resultados exibidos de 
forma conjunta.

“Os laudos ilustrados, com mapa de ca lor, têm 
mais fácil entendimento pelos clientes do labora-
tório: médico e paciente. Isso facilita muito a vida 
do paciente, que hoje está mais empoderado e 
gosta de ter conhecimento pleno sobre sua saúde 
e sobre os resultados de seus exames”, conta Gus-
tavo Campana, diretor médico da Dasa. 

AMPLIAÇÃO DE PORTFOLIO

Addera D3, primeira vitamina D isolada do mercado, do laboratório Mantecorp Farmasa, 
acaba de ser lançada na dose de 2.000 UI em cápsulas gelatinosas moles.

“A chegada da dose 2.000 UI mantém a tradição de Addera D3 em ter o portfólio mais 
inovador e completo do mercado. A marca foi a primeira a lançar a versão isolada em gotas 

e comprimidos no mercado brasileiro e o lançamento das cápsulas moles e novas opções de dosagens foi mais uma 
inovação pensada para aumentar a aderência ao tratamento da carência de vitamina D.”, explica Marcelo Albertotti, 
diretor de marketing do produto.

A marca conta com doses de 1.000 UI, 2.000 UI, 5.000 UI, 7.000 UI, 10.000 UI em comprimidos, recomendadas 
para uso diário e semanal; e a dose de 50.000 UI, exclusiva no Brasil, indicada para pessoas com grave deficiência 
da substância no organismo. A nova apresentação cápsulas gelatinosas moles também abrangerá as dosagens de 
1.000 UI, 2.000 UI, 5.000 UI, 7.000 UI, 10.000 UI e 50.000 UI, que facilita a adesão do tratamento.

Im
ag

en
s:

 d
iv

ul
ga

çã
o

p44-45 radar.indd   1 13/03/19   20:32



Aptare 
fev | mar | abr 2019

45

OPÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acaba de aprovar o uso combinado de 
pembrolizumabe – a imunoterapia anti-PD-1 do laboratório MSD – e quimioterapia para 

o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) em estágio avançado ou 
metastático, com histologia do tipo escamosa, considerado o tipo da doença que mais apresenta relação direta 
com o tabagismo.  

Para aprovar a nova indicação, a agência regulatória utilizou como base os resultados do estudo KEYNO-
TE-407, que avaliou o uso de pembrolizumabe associado à quimioterapia (carboplatina-paclitaxel ou nab-pa-
clitaxel), utilizado em primeira linha de tratamento, e apresentou resultado significativo de taxa de controle da 
doença de 86% quando comparada ao tratamento padrão com quimioterapia. Além disso, o estudo mostrou 
redução do risco de progressão e do risco de morte de 44% e 36% (HR=0,64 [95% CI, 0,49, 0,85]; p=0,0017), 
respectivamente, nos pacientes que utilizaram o tratamento quimioterápico combinado com pembrolizumabe. 

O câncer de pulmão é considerado o mais comum e letal entre todos os tumores malignos, com alta inci-
dência na população idosa. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) para este ano é de 30 mil no-
vos casos diagnosticados no Brasil, sendo o de não pequenas células o mais comum – correspondente a 85% 
de todos os casos.

NOVO MEDICAMENTO PARA GLAUCOMA 
  
Considerado uma das principais causas de cegueira irreversível, o 
glaucoma atinge hoje cerca de 60 milhões de pessoas acima de 40 

anos de idade em todo o mundo. O diagnóstico tardio e a dificuldade de aderência ao trata-
mento estão entre os fatores que influenciam no curso da doença. 

 “Apesar de ser uma conduta simples, o uso do colírio é bastante negligenciado pela popu-
lação, não apenas em relação à necessidade de sua utilização regular, mas também à quanti-
dade de doses diárias e à maneira de instilar o medicamento sem que ele seja desperdiçado. 
O problema tende a aumentar em pacientes idosos, pela dificuldade de memorização sobre 
horários em virtude de já usarem outros medicamentos, e pelas dificuldades motoras, temo-
res, entre outros”, diz Wilma Lelis, presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma.

Para auxiliar pacientes de glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular que reque-
rem o uso de terapia combinada para o controle da PIO, a Allergan lançou o TRIPLENEX®, 
que apresenta uma tripla combinação de ativos (bimatoprosta, tartarato de brimonidina e 
maleato de timolol), concentrando em um único frasco a composição necessária para o trata-
mento. O medicamento atua de duas formas: diminui a produção do humor aquoso e melho-
ra seu escoamento. Com isso, a pressão ocular é reduzida, restabelecendo-se uma situação de 
normalidade para os olhos.
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MARÇO

 II Jornada Interdisciplinar em 
envelhecimento – “Longevidade: 
novos olhares?”
30 de março • São Paulo, SP
www.empresainteracao.com.br/
ii-jornada-interacao

ABRIL

 World Congress on  
Osteoporosis, Osteoarthritis  
and Musculoskeletal Diseases
4 a 7 de abril • Paris, França
www.wco-iof-esceo.org

 11o Congresso Paulista  
de Geriatria e Gerontologia
16 a 18 de abril • São Paulo, SP
www.gerp2019.com.br

MAIO

 2019 Annual Scientific  
Meeting of the American  
Geriatrics Society (AGS) 
1 a 4 de maio • Portland, Oregon, EUA
meeting.americangeriatrics.org

JUNHO

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

JULHO

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

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

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

AGOSTO

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

SETEMBRO

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

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

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

OUTUBRO

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

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

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

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