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editoriaL

Pausa para reflexão

3E

ste ano a revista Aptare
– Geriatria e Gerontologia para Especialidades
Clínicas completa quatro anos. A publicação é filha de
muitos pais, que generosamente
doaram seu tempo e conhecimento para que ela se tornasse
realidade e, aos poucos, se transformasse num veículo consolidado e confiável nesse universo
ainda tão inexplorado.
Nessa jornada, é animador
constatar como avançamos nas
questões do envelhecimento.
Ainda estamos bem longe de
uma sociedade ideal para pessoas com mais de 60 anos, mas já
se nota uma mobilização cada
vez mais intensa e consistente.
Iniciativas inovadoras voltadas
para esse público pipocam em
todo o Brasil. Empresas identificaram a importância de desenvolver ações, produtos e serviços
para a população idosa. A mídia
vem, ainda que timidamente,
tentando quebrar estereótipos
em relação à terceira idade. Há
uma maior conscientização dos
direitos e do papel do idoso na
sociedade. Repito, ainda estamos
longe do que seria considerado
ideal, mas é inegável que vamos
na direção correta.
Considero um bom termômetro para medir a popularidade de uma determinada causa
a forma como ela é encarada
como nicho de mercado. Sob
essa perspectiva, o envelhecimento se tornou a bola da vez,
com um enorme potencial de
crescimento nas próximas décadas. Trata-se de uma ótima
notícia, especialmente se consi-

derarmos que a população idosa
em 2060 no Brasil será de 73,5
milhões, segundo o IBGE.
Mas, mesmo diante desse
cenário tão otimista, vale refletir
sobre algumas questões.
A primeira delas diz respeito
ao conhecimento. O envelhecimento é uma área extremamente
particular, cheia de especificidades e nuances que podem passar
despercebidas por alguém com o
olhar não treinado. Preocupa-me
ver tantos empreendimentos e
ações para a terceira idade desenvolvidos por pessoas e empresas
com boa vontade, capital para investimento, mas sem conhecimento nenhum sobre a área. A
geriatria e a gerontologia brasileira são repletas de profissionais
altamente qualificados, a par das
principais inovações em suas
áreas de estudo e atuação. É deles
que precisamos para desenvolver
soluções e serviços que de fato
atendam a população com mais
de 60 anos no Brasil. Sem conhecimento, a boa vontade e o capital
para investimento não serão suficientes. Precisamos dos melhores
se quisermos oferecer o melhor a
nossos idosos.
A segunda reflexão se refere
ao comprometimento. É assustador pensar que as atenções que
se voltaram para a causa do idoso nos últimos tempos talvez sejam passageiras. Precisamos de
iniciativas e políticas de longo
prazo para esse público, que vai
aumentar vertiginosamente nos
próximos anos. Encarar o envelhecimento como apenas um nicho de mercado tem desdobramentos delicados, porque não se

trata de uma tendência da moda.
Falamos de uma parcela da população que pode, claro, ser encarada como um gigante pool de
consumidores, mas que também
tem necessidades que precisam
ser atendidas, de modo que sua
dignidade nessa fase da vida seja
assegurada. Por isso, vejo como
fundamental o comprometimento de quem vai se enveredar pelos caminhos da longevidade.
Muito mais do que uma oportunidade de negócios, o envelhecimento é uma causa. Sem o comprometimento, as ações perdem
continuidade, força e, principalmente, sentido.
Como veículo de comunicação, a Aptare atua nas duas frentes: na disseminação do conhecimento, sim, mas também adotando o envelhecimento como
causa. Em nossas andanças e
conversas com tanta gente fazendo coisas incríveis, vemos como esses dois pilares fazem toda
a diferença. Vemos isso também
em nosso dia a dia na redação,
onde o trabalho se mistura com
propósito e significado. É um
privilégio fazer parte disso.
Boa leitura!

Lilian Liang
Editora

p06-09 entrevista_aptare 25/02/16 22:47 Page 6

6 Aptare

fevereiro/março/abril 2016

CoLóquio

Roberta Arb Saba
Neurologista do Ambulatório de Transtornos do
Movimento da Universidade Federal de São Paulo
e do Hospital do Servidor Público Estadual

Muito além do movimento
Por Lilian Liang

O

bom humor parece ser a marca registrada da neurologista paulista
Roberta Arb Saba. Especializada no atendimento de pacientes com doença de Parkinson, ela desfaz mitos sobre a
doença com otimismo, ressaltando a importância de estimular o paciente a encarar a
doença de cabeça erguida.
“Não podemos ser derrotistas,
temos que incentivá-los a continuar”, explica. “O diagnóstico não é fácil, então temos
que minimizar esse estigma.
Temos que procurar o melhor
disso tudo.”
A doença de Parkinson
atinge de 1% a 3% da população mundial e é hoje a segunda principal doença neurodegenerativa no mundo.
Apesar disso, não tem nem
de longe a mesma visibilidade que a primeira colocada
da lista, que é a doença de
Alzheimer.
Roberta se apaixonou pela
doença de Parkinson durante
sua passagem pelo Ambulatório de Transtornos do Mo -

vimento, no período de sua
residência na Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp). Atraída inicialmente
pelo lado científico da questão, ela aos poucos percebeu
que a doença de Parkinson
também proporcionava uma
proximidade rara na relação
com o paciente. Por ser uma
doença crônico-degenerativa,
que tem impacto não apenas
sobre o indivíduo, mas também sobre a família, Roberta
acaba sabendo de tudo e mais
um pouco. “Eu gosto dessa
convivência e dessa cronicidade”, diz. “Se eu não perguntar como ele dorme, acorda,
como ele come, se não ajudar
a organizar as medicações,
não tenho como ajudá-lo. Isso
leva tempo, porque preciso
entrar na vida do paciente.
Por isso eu digo que a pessoa
entra paciente e sai amiga,
porque você sabe tudo da
vida dela.”
Para a neurologista, o ce nário é de esperança. Embora
não haja nenhuma droga ou
procedimento capaz de prevenir ou interromper a evo-

lução da doença, existem inúmeras pesquisas – científicas e
tecnológicas – dedicadas a
melhorar a qualidade de vida
desse paciente. “Com bom
acompanhamento médico e
apoio multidisciplinar, se o paciente seguir as regras e se
cuidar, ele vai longe e muito
bem”, finaliza.
Confira alguns trechos da
entrevista.
Aptare – Como é feito o diagnóstico da doença de Parkinson?
Roberta – O diagnóstico da

doença de Parkinson ainda é
médico-dependente, ou seja,
ele é clínico. Temos atualmente exames que podem
nos auxiliar, mas a evolução e
a resposta ao tratamento é
que vão determinar se esse
paciente tem doença de Parkinson ou parkinsonismo
[termo genérico que designa
uma série de doenças com
causas diferentes e que têm em
comum a presença de sintomas
parkinsonianos]. Isso é muito
importante, porque muitas
vezes não conseguimos dar
um diagnóstico na primeira
consulta. Precisamos ver co-

mo o paciente vai evoluir.
Também é importante o paciente saber disso, para ele
não ficar ansioso.
Depois é preciso fazer o
acompanhamento do paciente e a partir daí decidir qual o
melhor remédio e ver como
ele vai se adaptar à medicação. Ainda não há nenhum
medicamento neuroprotetor,
que previna a evolução da
doença.
Mas agora nossos olhos se
voltaram para essa fase préclínica, já que muitos pacientes desenvolvem sintomas nesse estágio. Um exemplo de sintoma não motor é a
alteração do olfato, que chamamos de anosmia – 90%
dos pacientes com doença de
Parkinson têm alteração do
olfato. Outro exemplo são os
quadros de depressão, que
muitas vezes podem surgir
dois anos antes da manifestação dos sintomas motores.
Outro sintoma não motor é a
constipação intestinal, extremamente comum em pacientes com doença de Parkinson
e que pode se manifestar
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antes dos sintomas motores.
O distúrbio comportamental
do sono REM também fica
nessa categoria. O paciente
em geral fala a noite inteira,
gesticula, cai da cama, empurra o marido ou a esposa.
Isso acontece porque temos o
sono REM e o não REM. A fase REM é quando temos mais
sonhos, com completo relaxamento dos músculos, chamado de hipotonia. O paciente com distúrbio comportamental de sono REM mantém o tônus, portanto participa do sonho: gesticula, fala,
canta. Tinha um paciente que
cantava ópera, acordava a vizinhança inteira. Isso pode
acontecer. Isso não é característico da doença de Parkinson, mas uma porcentagem
dos pacientes com essa doença apresenta distúrbio comportamental do sono REM.
Por isso, os sintomas não motores são importantes para
podermos avaliar esses pacientes.
No entanto, o diagnóstico
clínico só pode ser feito com
os quatro sintomas motores
da doença de Parkinson, que
são: rigidez, lentidão de movimento (bradicinesia), instabilidade postural e tremor
de repouso. Segundo o Banco
de Cérebro do Reino Unido,
existem alguns critérios para
o diagnóstico de doença de
Parkinson: o paciente precisa
obrigatoriamente ter bradicinesia, mais um dos sintomas.
Se um paciente chegar aqui
com um tremor apenas, mas
sem lentidão de movimento

nem rigidez, não posso dizer
que ele tem doença de Parkinson. Isso é algo que precisa ficar bem claro, porque
as pessoas associam o tremor
à doença, mas nem todo paciente com doença de Parkinson treme, pois existe a
forma rígido-acinética. Por
isso, é preciso ter esse cuidado quando vamos falar de
parkinsonismo e doença de
Parkinson. Para o diagnóstico, o paciente deve ter esses
sintomas.
Aptare – Existe algum exame
de imagem que permita bater
o martelo no diagnóstico?
Roberta – Temos dois exames

de imagem: um é o ultrassom
transcraniano, com o qual
avaliamos substância negra;
o outro é o SPECT com trodat, que é um marcador para
doença de Parkinson. Ambos
nos ajudam a avaliar se o paciente em questão tem parkinsonismo ou não, mas não
auxiliam no diagnóstico diferencial entre os parkinsonismos, ou seja, se é doença
de Parkinson, atrofia de múl tiplos sistemas ou paresia su pranuclear progressiva, por
exemplo. A doença de Parkinson entra no rol de doenças
que se chamam parkinsonis mo, juntamente com várias
outras. Esses dois exames
dizem: “Olha, existe uma alteração da substância negra
ou do neurônio dopaminér gico, mas se é doença de Par kinson ou parkinsonismo eu
não sei”. O problema hoje em
dia é que nós temos colegas
que usam isso como diagnós-

tico de doença de Parkinson
e não é. O diagnóstico continua sendo clínico.
Aptare – o que o proﬁssional de
saúde deve fazer se suspeitar
de doença de Parkinson?
Roberta – Justamente por

indivíduos cada vez mais jovens têm nos procurado. Por
exemplo, acabou de sair daqui um homem de 42 anos
com o que chamamos de parkinsonismo precoce, que começa aos 40 anos. Ele nos
procurou porque notou que o
braço direito estava tremendo, doendo e apresentando
rigidez. Além disso, também
tinha alteração do olfato,
constipação intestinal, alteração comportamental do sono REM e depressão – sintomas não motores associados ao quadro clínico. Iniciamos o tratamento e ele
vem respondendo, o que
mostra que estamos no caminho certo.
A regra é na sexta década de
vida, mas também temos pacientes que são diagnosticados tardiamente. O fato de a
população estar vivendo mais
também contribui para isso,
portanto estamos mais sujeitos a desenvolver doenças
degenerativas.

causa dessa dificuldade de
diagnóstico clínico, é importante encaminhar para um especialista. Eu mesma muitas
vezes recebo pacientes de colegas neurologistas com dúvidas. Eu avalio, dou minha
opinião e o colega continua
acompanhando.
É claro que em certos casos o
paciente tem sintomas tão
clássicos que não deixa dúvida, mas em outros não. Não é
raro receber pacientes com
tremor essencial que chegam
para mim tomando medicamento para doença de Parkinson. Ao fazer a avaliação,
vejo que não é um tremor de
repouso, é um tremor de
ação, aquele que derruba o
cafezinho. Portanto, não é
doença de Parkinson. Sugiro
suspendermos o remédio pa- Aptare – quais os tratamentos
ra saber como o paciente rea- disponíveis hoje?
ge. “Olha, doutora, não muRoberta – O tratamento para
dou nada. A senhora tirou,
doença de Parkinson é bem
mas para mim tanto faz.” Cla - amplo. Hoje temos dois tipos
ro, ele estava com o remédio
de medicamento: as drogas
errado. Por isso o olhar do esdopaminérgicas, que atuam
pecialista é tão importante,
dos receptores dopaminérgicos, e as drogas não dopamipois não temos o que bata o
nérgicas. Entre as drogas domartelo e constate que se trapaminérgicas temos a levodota de doença de Parkinson.
pa e os agonistas dopaminérAptare – o diagnóstico da
gicos, sendo que os que mais
doença de Parkinson é mais
comum em que idade?
utilizamos no Brasil são o
Roberta – Normalmente, a
pramipexol e a rotigotina, em
partir dos 60 anos. Porém, o
forma de patch. Temos tamque temos percebido é que
bém o entacapone, inibidor
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Assim, o que os estudos
da enzima catecol-O-metilmas isso acontece em um perque é mais fácil e mais inómostram agora? Que, se na
fil mais específico de pacientransferase, que auxilia a ação
cuo. Mas vamos supor que o
fase inicial o médico optar
te e depende da idade, da
da levodopa por inibir uma
paciente tenha o diagnóstico
evolução, se a forma da doenpor tratar com a levodopa, é
enzima que a degrada; a rade doença de Parkinson, feito
ça é rígida ou acinética. Tudo
preciso tratar com a menor
sagilina, que é um inibidor
o esquema medicamentoso
isso pode ser um fator predose possível. A levodopa é o
irreversível da MAO-B que
adequado e mesmo assim esmonitor de comprometimenpadrão ouro do tratamento,
começamos a usar recenteteja evoluindo para períodos
to cognitivo. E não podemos
porque ela repõe a dopamina
mente aqui; e a selegenina.
cada vez maiores de rigidez,
esquecer que esse paciente
que falta no cérebro, portanto
Das drogas não dopaminéresteja lento. Ou não tenha
está ficando mais velho e
tem uma boa ação sobre singicas temos a amantadina,
lentidão mas tenha muita
pode ter também doença de
que é o antagonista do receptomas motores, tanto rigidez
discinesia e se movimente
Alzheimer, por exemplo. Um
tor NMDA, e o biperideno,
quanto tremor e lentidão de
muito. Aí tem indicação. Exisfato curioso é que nossa poum anticolinérgico que dimimovimento. Mas pode-se
tem alvos específicos nos
nui a acetilcolina e melhora a
optar por um agonista dopa - quais, dependendo da sinto - pulação está envelhecendo,
então hoje temos a oporturigidez e o tremor. A maioria
minérgico para o indivíduo
matologia, se implanta um
nidade de observar sintomas
desses medicamentos está
que não precise de uma reseletrodo que é monitorizado
e a evolução do paciente num
disponível pelo SUS, exceto
posta motora funcional tão
e comandado através de um
estado mais avançado porque
rasagilina e rotigotina.
importante naquele momenmarca-passo na pele, que posele está vivendo mais. Antes
O esquema de tratamento
to. Mas isso depende do caso.
sibilita a calibragem. Os reera raro ver pacientes de
utilizado depende de variáSe for um senhor de 80 anos
sultados têm sido muito
Parkinson na cadeira de roveis como tipo de paciente e
voltamos para a levodopa,
bons, mas não é uma cirurgia
das, porque ele não vivia
condição sociocultural e ecoporque os efeitos colaterais,
barata. O paciente melhora
tanto. Hoje ele chega aos 90
nômica. Por exemplo, é muito
mesmo psicogênicos, são memuito em relação aos sinanos, então é possível ver a
diferente tratar um emprenores. Portanto, vai depender
tomas, e a resposta desse paevolução da doença.
sário de 55 anos no auge da
do perfil de cada paciente.
ciente à medicação é melhor.
carreira, que viaja o mundo Aptare – Existe também a posA dose dos remédios tam- Aptare – onde entra a equipe
todo e sustenta a família, e sibilidade de cirurgia. Ela é uma
bém diminui e muitas vezes multidisciplinar nesse contexto?
um indivíduo de 70 anos que opção para todos?
é possível tirar alguns deles.
Roberta – A equipe multidisRoberta – A cirurgia tem sido
acabou de se aposentar e vai
Essa é uma grande vantagem,
ciplinar deve estar presente
cada vez mais utilizada, mas
para a praia curtir o neto. São
mas existe indicação precisa.
sempre, desde a fase inicial.
ela deve ter uma indicação
condições sociais diferentes e
Existe uma hora certa para
Se eu pudesse ter um profisque muitas vezes acabam de - precisa. Antes de mais nada,
isso, senão queimam-se etasional de cada especialidade
é necessário ter certeza de
finindo o medicamento e a
pas. Vale lembrar também
seria meu sonho de consumo.
que se trata de doença de
dose prescrita. Eu não tenho
que cirurgia não evita a proO fisioterapeuta, o fonoauParkinson, pois se for parkindois pacientes com o mesmo
gressão da doença de Parkindiólogo, o psicólogo, o terasonismo não se deve operar.
esquema terapêutico. Temos
son. Não existe nenhum mepeuta ocupacional, todos são
que pensar nas complicações
Para ter essa certeza é preciso
dicamento ou procedimento
profissionais muito impormotoras, que existem e estão
de uma evolução mínima de
que postergue ou cesse a
tantes para o paciente com
relacionadas a uma dose
três a cinco anos da doença,
evolução da doença.
doença de Parkinson. Infelizmaior de medicamento. Um
para ver como o paciente está Aptare – Existe comprometimente, em especial na rede
exemplo é a levodopa. Hoje
evoluindo e se vai apresentar mento cognitivo na doença
pública, não existe esse acesexistem estudos que mos - complicação motora. Segun- de Parkinson?
so tão fácil a essa equipe. E
tram que, se forem dadas do - do, ninguém vai operar um
Roberta – Na fase mais avanmuitas vezes é preciso insistir
ses muito altas na fase inicial
çada, normalmente entre oito
paciente precocemente sem
para que o paciente se conda doença, o paciente fica
e dez anos de doença, é postentar antes um esquema
sulte com esses profissionais,
ótimo, mas há o perigo de insível haver um comprometimedicamentoso. Não dá para
pois ele não acha necessário.
duzir a maior risco de commento cognitivo. Existem
implantar um chip na cabeça
Às vezes o paciente está com
plicações motoras decorrenquadros de demência assode alguém sem ter tentado o
a fala muito baixa ou engastes do uso do medicamento.
ciada a doença de Parkinson,
gando muito e a gente entratamento com remédios,
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caminha para a fonoaudióloga, mas ele não quer ir. A
mesma coisa com o fisioterapeuta: “Mas o senhor está
com alteração de equilíbrio,
dificuldade para caminhar”.
Temos que insistir.
Essas outras atividades são
muito importantes para o
paciente com doença de Parkinson. Eu procuro sempre
recomendar exercícios físicos, desde o começo: tai chi,
dança, natação, andar de
bicicleta. O paciente de Parkinson anda muito bem de
bicicleta – o problema é parar a bicicleta e descer, mas
andar ele anda muito bem. A
gente inclusive usa a bicicleta para diferenciar do
parkinsonismo. Assim, tudo
que dá prazer e não traz risco
de queda o paciente deve
fazer. Na Argentina usam
muito o tango. A Associação
Brasil Parkinson [principal
organização de pacientes com
doença de Parkinson do Bra sil] tem um coral.
A parte da convivência também é muito importante.
Através da socialização é possível reduzir esse estigma de
que paciente de doença de
Parkinson não consegue fazer
nada. Isso é mentira. Com
bom acompanhamento mé dico e apoio multidisciplinar,
se ele seguir as regras e se
cuidar ele vai longe, com boa
qualidade de vida.
E é preciso otimismo, acima
de tudo. Não podemos ser
derrotistas, temos que incentivá-los a continuar: “Olha,
vamos em frente, tem muita
coisa a ser feita, o senhor vai
continuar vivendo seu ritmo

de vida”. Senão, o que eu digo
para esse paciente de 42
anos? O diagnóstico não é
fácil, ele já está com essa carga, então temos que minimizar esse estigma. Temos que
procurar o melhor disso tudo.
Aptare – Como vê as inovações
tecnológicas para auxiliar
pacientes de Parkinson?
Roberta – É muito bonito,

muito legal, mas muito caro,
então o paciente não tem
acesso. Tudo que pudermos
inventar para dar qualidade
de vida e dar independência
ao paciente com doença de
Parkinson é excelente, mas
tem que ter acessibilidade e
ser de uso simples, senão não
adianta nada.
Aptare – De que maneira o
proﬁssional de saúde pode
apoiar o paciente?
Roberta – A primeira coisa é

tapete, colocar barras no box,
elevar o assento do sanitário.
São dicas simples que muitas
vezes resolvem o problema
do paciente, melhorando a
qualidade de vida. Outro dia
um paciente me disse que
não conseguia se levantar do
vaso sanitário. Expliquei o
que poderia ser feito e ele
voltou dizendo “A senhora
salvou minha vida!”. E era
uma coisa tão simples!
Por isso, a consulta com o paciente de doença de Parkinson não é uma consulta neurológica, é uma consulta clínica. Se eu não perguntar como ele dorme, acorda, como
ele come, se não ajudar a organizar as medicações, não
tenho como ajudá-lo. Isso le va tempo, porque precisa entrar na vida do paciente. Por
isso eu digo que a pessoa entra paciente e sai amiga, porque você sabe tudo da vida
dela. Você tem que saber como a doença de Parkinson influencia a rotina desse paciente e da família. Por exemplo, é muito difícil para uma
esposa ser acordada a noite
inteira porque o marido precisa de ajuda para se virar.
Mas, se você não perguntar como é a noite, eles não
falam. Eu tenho que perguntar, porque o paciente não
vem sabendo o que tem que
me dizer.

dizer: “Calma, respira fundo,
não é um bicho de sete cabeças”. É preciso apoiar, estar
disponível e tirar as dúvidas.
Na primeira consulta muitas
vezes eles não têm dúvidas,
mas depois voltam com tantas perguntas que o retorno
acaba durando mais do que
a consulta. Por isso, é preciso estar disponível para sentar e conversar com o paciente, sempre da maneira
mais honesta e otimista possível. Procuro usar sempre
exemplos de pacientes que
tiveram uma vida normal, Aptare – Como começou
com boa qualidade. É impor- a trabalhar nessa área?
tante passar isso.
Roberta – Eu sempre gostei
Também é preciso apoiar a
muito de idosos, desde crianfamília, dar dicas do que po - ça. E sempre soube que
de ser feito. No caso de indigostaria de ser clínica, que
não iria para a cirurgia. Duvíduos mais idosos, dicas de
rante a faculdade surgiu a
como adaptar a casa – tirar o

neurologia – percebi que
aquela disciplina que as pessoas não entendiam era muito clara para mim. Fiz minha
residência na Escola Paulista
de Medicina e, quando passei
no Ambulatório de Transtornos do Movimento, descobri
que era aquilo que eu queria
para a minha vida. Foi apaixonante, eu adorava neurologia – a gente gosta de doenças neurológicas, cefaleia,
quadros vasculares –, mas é
uma delícia lidar com o paciente com doença de Parkinson. Eu gosto dessa convivência e dessa cronicidade. Mui tas vezes o paciente me liga e
você sabe o que está acontecendo e como tratar. A doença de Parkinson é uma doença linear – claro, existem percalços e obstáculos, mas é como o envelhecimento, a gente
vai cuidando. Mas são esses
quadros que você vai acompanhando e dos quais vai
participando. E eles também
participam da sua vida. Um
paciente me disse outro dia:
“Eu vi a senhora duas vezes
grávida!”. É vínculo, e médico
que gosta de vínculo mexe
com essas doenças tranquilamente. Eu gosto dessa vida,
de poder trocar, compartilhar.
O paciente com doença de
Parkinson troca muito, tem
muita sabedoria. Eu digo que,
se quiser, é possível tratar a
doença de Parkinson até sem
nenhuma tecnologia, desde
que você dê atenção ao que o
paciente precisa. Claro, isso
em qualquer coisa, mas
nesses quadros de doença
crônica o paciente quer atenção, ser ouvido, conversar.
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FYi :: novos estudos e pesquisas

Amor compAssivo em indivíduos com
doençA de Alzheimer e seus cônjuges
cuidAdores: AssociAções com A sAúde
psicológicA dos cuidAdores
O objetivo do estudo, publicado em 2015 no periódico The Gerontologist, é examinar se o amor
compassivo, tanto em indivíduos com doença de
Alzheimer (DA) quanto em seus cônjuges cuidadores, está relacionado com menos carga de cuidado, avaliações mais positivas a
respeito do cuidar e menos sintomas depressivos para os cuidadores.
Participaram das entrevistas 58 indivíduos com DA e seus
cônjuges cuidadores, nas quais ambos os parceiros relatavam seu
amor compassivo pelo outro e os cônjuges relatavam carga de
cuidado, avaliações positivas da prestação de cuidados e sintomas depressivos.
Como esperado, o amor compassivo de pacientes e seus cuidadores foi associado a menos carga e a avaliações mais positivas
sobre a prestação de cuidados. Além disso, o amor compassivo dos
cuidadores mediou a associação entre o amor compassivo de indivíduos com DA e a carga dos cuidadores, bem como a associação entre
o amor compassivo dos indivíduos com DA e as avaliações positivas
da prestação de cuidados dos cuidadores. Finalmente, houve uma
associação marginalmente signiﬁcativa entre o amor compassivo dos
cuidadores e menos sintomas depressivos do cuidador.
Os resultados sugerem que o amor compassivo de indivíduos
com DA está relacionado com amor compassivo em cuidadores, que
por sua vez se relaciona com carga reduzida, mas não uma redução
signiﬁcativa de sintomas depressivos para os cuidadores. Avaliar os
sentimentos de amor compassivo de cuidadores e indivíduos com
DA pode ser útil na identiﬁcação de cuidadores que são resilientes e
aqueles que estão em um risco aumentado para o fardo de cuidar.
Além disso, intervenções que aumentam o amor compassivo de
ambos os parceiros podem beneﬁciar cuidadores.

será que A melhor quAlidAde de cuidAdos
pode explicAr o sucesso dAs unidAdes
ortogeriátricAs? um estudo de coorte
de bAse populAcionAl
Observa-se que a internação em unidades ortogeriátricas melhora os resultados clínicos
para pacientes com fratura de quadril. No entanto, pouco se sabe
sobre os mecanismos subjacentes para essa associação.
O objetivo desse estudo, publicado no periódico Age and Ageing
de janeiro de 2016, é comparar a qualidade do atendimento intra-

hospitalar, a mortalidade em 30 dias, o tempo para cirurgia (TPC) e
o tempo de internação (TDI) entre os pacientes com fratura de
quadril internados em unidades ortopédicas ortogeriátricas e comuns, respectivamente.
O estudo de coorte de base populacional usou dados coletados
prospectivamente a partir do Registro Dinamarquês Multidisciplinar
de Fraturas de Quadril, onde foram identiﬁcados 11.461 pacientes
com idade ≥ 65 anos internados com fratura de quadril entre 1 de
março de 2010 e 30 de novembro de 2011. Os pacientes foram divididos em dois grupos: (i) aqueles tratados em uma unidade ortogeriátrica, onde o geriatra é uma parte integrante da equipe multidisciplinar, e (ii) aqueles tratados em uma unidade ortopédica comum,
no qual o serviço de consultor geriátrico ou médico está disponível
caso solicitado. As medidas de resultado adotadas foram a qualidade
dos cuidados segundo os índices de desempenho de seis processos,
a mortalidade em 30 dias, TPC e TDI. Os dados foram analisados
usando o log-binomial, regressão linear e logística, controlando para
possíveis fatores de confusão.
Os resultados mostraram que a admissão em unidades ortogeriátricas foi associada a uma maior chance para o cumprimento de
cinco das seis medidas de desempenho do processo. Os pacientes
que foram internados em unidade ortogeriátrica experimentaram
uma menor mortalidade em 30 dias (odds ratio ajustada (ORa) 0,69;
IC 95% 0,54-0,88), enquanto o TDI (tempo relativo ajustado (TRA)
de 1,18; IC 95% 0.92- 1,52) e os TPC (TRA 1,06; IC 95% 0,89-1,26)
foram semelhantes.
Os pesquisadores concluem que a admissão em uma unidade ortogeriátrica foi associada com melhoria da qualidade do atendimento e menor mortalidade em 30 dias entre os pacientes com
fratura de quadril.

quAlidAde no Atendimento residenciAl
A pArtir dA perspectivA dAs pessoAs
que vivem com demênciA: A importânciA
dA personAlidAde
Proporcionar cuidados de qualidade a pessoas
com demência para atender à crescente demanda por serviços é um desaﬁo signiﬁcativo globalmente. Quando
se trata de planejamento de necessidades de cuidados atuais e futuros, há pouca informação disponível sobre o que as pessoas que
vivem com demência e seus familiares consideram “qualidade” em
serviços de cuidados residenciais.
O objetivo desse estudo, publicado na edição de março/abril do
periódico Archives of Gerontology and Geriatrics, é descrever o signiﬁcado do cuidado residencial de qualidade a partir da perspectiva
das pessoas com deﬁciência cognitiva e de seus familiares.
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A coleta de dados qualitativos por meio de entrevistas em profundidade e grupos focais foi realizada com pessoas com demência
ou comprometimento cognitivo residentes em ILPIs ou na comunidade (n = 15), e com os membros da família das pessoas com
demência (n = 26). A análise temática foi realizada para identificar
temas-chave.
O tema de apoiar a personalidade/individualidade foi identificado como o conceito abrangente de importância para as pessoas
com demência e seus familiares e como base para cuidados de qualidade. Houve diferenças sutis na forma como esse conceito foi expresso pelas próprias pessoas com demência e seus familiares. No
entanto, para ambos os grupos, o acesso a atividades e oportunidades para se sentir útil e valorizado foi identificado como uma
forma importante para apoiar a pessoalidade no atendimento residencial. Além dessa questão, membros da família também
falaram sobre a importância de um ambiente físico de apoio na ILPI.
Já para as pessoas com demência, manter uma conexão com a
família foi um fator importante para a sua experiência de cuidados
residenciais de boa qualidade.
O estudo conclui que o apoio à pessoalidade foi identiﬁcado
como um conceito-chave crítico relacionado à qualidade da ILPI,
tanto do ponto de vista de pessoas com comprometimento cognitivo
quanto de seus familiares. Isso destaca a importante contribuição
das características psicológicas e sociais de cuidados para proporcionar uma boa qualidade de experiência de cuidados residenciais a
partir da perspectiva dos consumidores com demência.

uso de um índice de FrAgilidAde pArA
identiFicAr prescrições potenciAlmente
inApropriAdAs e riscos de reAções
medicAmentosAs AdversAs
em pAcientes idosos
Prescrições potencialmente inapropriadas
(PPI) são um problema signiﬁcativo nos cuidados de saúde hoje. O estudo testa a hipótese
de que, se os médicos recebessem um único indicador da PPI e risco
de reações adversas a medicamentos (RAM) na prescrição de um paciente, eles seriam estimulados a avaliar os medicamentos. Os
pesquisadores sugerem que um escore de índice de fragilidade (IF)
pode ser um indicador adequado.
Esse estudo, publicado no periódico Age and Ageing de janeiro
de 2016, pretende determinar se existe uma relação positiva entre o
estado de fragilidade de um paciente, a adequação dos seus medicamentos e sua propensão para desenvolver RAM.
Um índice de fragilidade foi construído e aplicado a um banco de
dados de pacientes. As associações entre a pontuação IF de um pa-

ciente, o número de casos de PPI na sua prescrição e sua probabilidade de desenvolver RAM foram determinados utilizando-se testes
de correlação de Pearson e testes χ2.
Os resultados mostraram uma correlação signiﬁcativa entre as
instâncias de pontuação de IF de PPI (R = 0,92). A pontuação IF média
acima da qual os pacientes experimentaram pelo menos uma instância do PPI foi de 0,16. Pacientes acima desse limiar eram duas vezes
mais propensos a experimentar PPI (OR = 2,6, P <0,0001) e duas
vezes mais propensos a desenvolver RAM (OR = 2,1, P <0,0001). Os
pacientes que tomavam mais de seis medicamentos eram três vezes
mais propensos a experimentar PPI.
O estudo conclui que um escore IF é um indicador clínico potencialmente relevante que possibilita ao médico avaliar criticamente a
prescrição de um paciente para PPI e, ﬁnalmente, evitar RAM, especialmente quando usado em conjunto com o número de medicamentos que um paciente toma.

o eFeito dA quAlidAde AutorrelAtAdA de
sono sobre A mobilidAde em idosos
A qualidade do sono (QS) tem um efeito sobre
o bem-estar mental e físico e sobre a qualidade
de vida. No entanto, poucos estudos têm investigado como o sono afeta a mobilidade em idosos. O objetivo do
presente estudo, publicado em fevereiro no periódico International
Geriatrics and Gerontology, foi examinar a relação entre QS e
transtorno de mobilidade (TM) em idosos residentes na comunidade.
Foram coletados dados de 4.564 idosos japoneses por meio
de questionários autoadministrados. Os resultados do sono incluíram duas perguntas autorrelatadas sobre QS. A análise de regressão logística foi utilizada para avaliar a associação entre o sono
e o TM tanto pelas questões de QS de forma independente quanto
agrupadas pelas duas questões de QS em três grupos: muitas
vezes dorme bem e tem bom despertar (BB), não dorme bem
geralmente e tem mau despertar (MM) e um grupo com um de
cada (BM/MB).
Após o ajuste para idade, sexo e depressão, tanto aqueles que
não dormem bem quanto aqueles com um despertar ruim eram mais
propensos a mostrar TM (OR 1,45, IC 95% 1,29-1,75), (OR 1,77, 95%
CI 1,50-2,08), respectivamente.
Quando agrupados por ambas as perguntas, os do grupo MM
tiveram o resultado menos favorável com aumento da razão de
chances por possuir um TM (OR 1,95, IC 95% 1,61-2,37), em comparação com o grupo BM (OR 1,40, 95% CI 1,18-1,67).
O estudo conclui que são necessárias mais pesquisas para investigar se melhorar a qualidade do sono pode ser um possível meio de
prevenir e reverter TM em adultos mais velhos.
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quem faz :: Proﬁssionais que fazem a diferença no envelhecimento

A
Beth hee
Jeung hong
Médica formada pela
Universidade de Mogi
das Cruzes; mestre em
gerontologia pela PUCSP; master of divinity em
estudos bíblicos e pastorais pelo Seminário Servo
de Cristo; estágio em programas voltados à terceira idade na Coreia do
Sul; docente da Universidade Aberta à Maturidade PUC-SP; diretora
de planejamento da ONG
OHD para Terceira Idade

pesar de ter estado envolvida em projetos para
crianças e adolescentes na igreja
durante muitos anos, sempre
tive uma afinidade com a terceira idade.
A ong OHUNDAN, também
designada pela sigla OHD, cujas
iniciais em coreano remetem a
um significado cristão de “Espaço
de Formação de Idosos para Assemelhar-se a Cristo”, é uma associação civil, sem fins lucrativos, de
natureza filantrópica, empenhada
em quebrar mitos e paradigmas,
resgatando a autoestima através
da sociabilização. Ela privilegia
idosos da comunidade coreana
acima de 65 anos, independentemente de sua religião, que devido
a dificuldades com o idioma não
encontram opções de locais e programas para participação.
Para me preparar para contri buir com o projeto, ingressei no
mestrado em gerontologia da
PUC-SP, em que tracei um perfil
do idoso coreano. Isso reforçou a
necessidade que os imigrantes
idosos têm de informações e acesso a benefícios que muitas des conhecem, por causa da dificuldade de comunicação, apesar dos
longos anos aqui vividos.
O mestrado me permitiu um
novo olhar sobre a pessoa idosa,
um olhar menos assistencialista e
mais focado em um envelhecimento ativo, voltado para o idoso
protagonista de sua história, desejos e ações.
Para aprimorar e aprender

mais sobre os programas voltados
aos idosos, estagiei durante um
semestre na Coreia, em diversas
instituições para terceira idade.
Tive acesso a projetos que tinham
como meta o envelhecimento ativo e também os modelos assistencialistas apoiados em sistema de
coparticipação entre governo e
usuário. Tive o privilégio de encontrar o prof. dr. Sang Chul Park,
diretor do Seoul National University Institute on Aging. Conhecer
programas voltados ao imigrante
idoso nos Estados Unidos, no
Canadá e no Japão também trouxe uma melhor compreensão das
dificuldades enfrentadas pelos
idosos fora da terra natal, bem
como suas necessidades, adaptações e soluções.
Um mestrado em estudos
bíblicos e pastorais complementou de forma significativa a
minha formação, pois consigo
trabalhar com muitas questões
próprias do envelhecimento e do
curso de vida, à luz da Bíblia. A
espiritualidade e uma rotina de
oração fazem muita diferença na
vida dos idosos.
Como docente da Universidade Aberta à Maturidade da
PUC-SP, sinto-me honrada pelo
privilégio de estar com pessoas
que me ensinam muito. Aprendo
com suas maravilhosas biografias,
exemplos de longevidade, dignidade e atitudes diante do envelhecimento, suas posturas diante
das doenças, das perdas e o uso
do tempo livre e a formação de

novas amizades. Também aprendo com a forma como eles convivem com a viuvez, com a solidão e com as novas configurações com os filhos, sejam os que
moram em outros países, sejam
aqueles que, descasados, retornam ao lar trazendo na bagagem
os netos, que acabam ficando sob
responsabilidade do idoso.
Sempre digo aos alunos que
o conteúdo das disciplinas é importante, mas não tão relevante
quanto o compartilhar das experiências pessoais. A matéria –
geriatria e gerontologia – pode
ser encontrada em qualquer livro
ou na internet. As experiências
pessoais... essas, são únicas.
E estar ali, ter o compromisso das aulas e estar em uma
universidade na velhice é um
momento do qual alguns alunos
se orgulham, especialmente por
ser uma experiência inédita. Carregam com alegria pasta, caderno e estojo. Encontram novos
amigos, conversam, abraçam, falam de seus problemas para alguém que os compreende – é o
sentimento de pertencimento.
Que muitos médicos e profissionais da área da gerontologia
utilizem e “prescrevam” a Universidade Aberta a Maturidade como instrumento precioso de saúde, pois ela não se restringe apenas ao físico.
Como diz Arnaldo Antunes
em Comida: “A gente não quer só
comida, a gente quer a vida
como a vida quer...”
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em Osasco, com pós-graduação em marketing e comunicação pelo Mackenzie
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á trabalhei em agências de publicidade e full service digital e há sete
anos sou parte da equipe da SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget,
empresa de desenvolvimento de produtos de higiene, como aqueles
para incontinência urinária da marca TENA.
Nesse período na SCA já desenvolvi diversos projetos que visam a
qualidade de vida do idoso e a convivência com cuidadores, com
destaque para o maior “Flash Mob” de pessoas com idade acima de 60
anos. Também estive à frente da primeira corrida totalmente focada
na terceira idade e sua família, realizada em Copacabana, no Rio de
Janeiro, e da primeira edição do evento “Conexão Digital – Você pode

mais do que imagina”, realizada na estação da Luz, em São Paulo, com
foco na introdução de idosos à tecnologia por meio de computadores,
tablets, smartphones e videogames.
Um dos trabalhos de que me orgulho é o TENA Experience, cujo objetivo é conscientizar as pessoas das diﬁculdades enfrentadas pelo idoso
fazendo uso de uma roupa que simula o envelhecimento e uma casa que
reproduz o dia a dia de um idoso. Através dessa iniciativa conseguimos
transmitir a mensagem para cuidadores e crianças da importância de se
pensar em soluções que facilitem a vida desse público.
Em 2015, lançamos uma campanha em homenagem aos avós,
chamada de “Rolê com Avós”. O propósito principal era unir avós e
netos para um momento de entretenimento e atenção, um sucesso de
participação e engajamento, com apoio de diversos atores e times de
futebol e a hashtag #rolecomosavos.
Trabalhar com o público idoso para mim representa principalmente
aprendizado e troca de experiências. As histórias de vida me ajudam no
meu crescimento proﬁssional e pessoal. Tanto que, a partir da experiência
adquirida no trabalho, resolvi desenvolver um projeto pessoal nessa área:
a primeira rede social focada na terceira idade, unindo pessoas que tenham interesses comuns, como relacionamentos, entretenimento, passeios e serviços. O projeto tem previsão de entrar no ar em julho de 2016.

L

ogo que me formei, há 13 anos, ﬁz aprimoramento e especialização em psicologia hospitalar no Serviço de Geriatria do ICHC-FMUSP. Lá, tive contato com grandes nomes
da gerontologia e geriatria atual. Desde então, me apaixonei pela área e pela causa e continuei atuando nela. Tive uma experiência incrível no Conselho Municipal do Idoso de Campinas, onde pude entender melhor sobre políticas públicas.
Na mesma época, fundei o Ateliê do Cuidado e comecei a trabalhar com orientação
de familiares e estruturação de um cuidado sustentável a idosos dependentes; atendimento psicológico a idosos (especialmente com diagnóstico de depressão e demência); e
formação de cuidadores formais de idosos. Nessa formação, professores de sete áreas da
saúde ensinam os alunos a estimular autonomia e independência, buscando ao máximo
colocar o aluno no lugar do idoso.
Aos poucos, fui agregando outras funções, como consultora de empresas e pessoas
que querem abrir negócios para o público idoso, a exemplo do Centro Dia Conviva, em
Indaiatuba. Em 2015, fui curadora e apresentadora de eventos, como o Lab 60+, organizado pela empresa Via Gutenberg. Também sou cofundadora do projeto SP Idosos, alocado no Facebook, que, por meio de fotos de idosos ativos e suas histórias, procura motivar a discussão de conceitos e preconceitos relacionados aos idosos.
Minha atuação não se restringe a Campinas, pois ministro cursos, palestras e consultorias em outras cidades. Já dei palestras para prefeituras, SESC, Home Angels, Via Gutenberg e Câmara dos Vereadores de Campinas. Muitas das atividades ocorrem virtualmente,
como consultorias e orientações a familiares de idosos que estão em outras cidades.
Assim, consigo auxiliar pessoas no Brasil todo.
Para mim trabalhar com envelhecimento signiﬁca poder colaborar com a mudança
de mentalidade a respeito das supostas limitações físicas, psicológicas e sociais relacionadas aos idosos. Essa é a minha causa, minha militância.

Raquel RiBeiRo
Psicóloga; doutora em psicologia
social (USP); especialista em psicologia hospitalar no Serviço de Geriatria do ICHC-FMUSP; diretora
do Ateliê do Cuidado – Centro Especializado em Idosos; cofundadora da página SP Idosos, do Facebook
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PERDA DE MEMÓRIA

no paciente idoso: causas, diagnóstico e tratamentos
Por Flávia Lo Bello

N

o livro Questões sobre Memória, o médico e neurocientista Iván Izquierdo, do Centro de Memória da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUC-RS), define memória como a aquisição,
conservação e evocação de informações. O aprendizado é a
aquisição dos dados e as lembranças são a evocação do que foi
armazenado; logo, o esquecimento é a falta de evocação. De
acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS),
8% da população acima de 60 anos e cerca de 40% dos indivíduos com mais de 80 anos têm distúrbios graves de memória.
Entretanto, os especialistas afirmam que a perda de memória
não faz parte do processo normal do envelhecimento. Daí a importância de uma avaliação criteriosa por parte dos médicos
que atendem esses pacientes com queixas de memória.
Alexandre Leopold Busse, geriatra do Serviço de Gerontologia do Hospital Sírio-Libanês e médico assistente do
Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), explica
que o envelhecimento fisiológico traz uma lenta diminuição
da memória, com maior necessidade de pistas e um empobrecimento da recordação de detalhes. A atenção também se altera, o que muitas vezes confunde o paciente, que acaba se queixando de perda de memória. “Essas modificações cognitivas,
no entanto, não são suficientes para provocar queixas graves
ou perda funcional”, revela. Ele esclarece que certas condições
podem ocasionar a perda de memória, como doenças vasculares, metabólicas, endocrinológicas ou degenerativas, bem
como traumas e tumores encefálicos.
Segundo Paulo Bertolucci, chefe do Setor de Neurologia do
Comportamento e coordenador do Instituto da Memória da Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo
(EPM/Unifesp), no envelhecimento normal a memória fica mais
lenta porque o processamento se torna mais lento. “Isso significa que o idoso pode demorar mais tempo para se lembrar
de alguma coisa”, diz o médico. Além disso, acrescenta ele, os
idosos também são mais suscetíveis a distratores, ou seja, se
mais de uma coisa acontecer ao mesmo tempo a memorização

é mais difícil. “Como essas alterações são graduais, há tempo
para adaptação, tanto que os idosos continuam mantendo suas
atividades”, explica. Para o neurologista, a manutenção das
atividades é fundamental para diferenciar o envelhecimento
normal da demência. “Na demência, os lapsos são mais frequentes e interferem nas atividades, como perder compromissos ou não encontrar objetos seguidamente”, pontua.
Segundo Busse, após avaliação clínica de uma queixa de
memória e realização de testes cognitivos, é possível concluir se
se trata de um simples esquecimento, de um comprometimento
cognitivo leve (CCL) ou de uma demência. Ele explica que no
CCL existe alteração de desempenho em testes de memória e/ou
outras funções cognitivas, mas observa-se uma preservação da
independência em atividades complexas da vida diária, o que
não se encaixa nos critérios para demência. “Nem todas as pessoas que preenchem esses critérios evoluirão para demência. No
entanto, o risco aumenta até 30 vezes em comparação com os
indivíduos sem comprometimento”, destaca. Ele salienta que o
que caracteriza a demência é a perda funcional progressiva
provocada pelo comprometimento cognitivo. Entre os principais
tipos de demência estão doença de Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal e doença de Levy.
Segundo o médico geriatra e gerontólogo Paulo Renato Canineu, professor da pós-graduação em gerontologia da PUC-SP
e do Centro Universitário São Camilo, a perda de memória não
é parte do processo normal de envelhecimento. “Entre as funções
cognitivas, a memória é mais sensível ao envelhecimento. Algumas vezes, os mínimos detalhes podem ser perdidos, mas não
comprometem o desempenho do indivíduo”, salienta. No entanto, ele enfatiza que, desde que não haja prejuízo da funcionalidade, pode até haver alguma alteração cognitiva leve, mas não
demência. “Para diferenciar se é apenas queixa de memória, CCL
ou demência, é necessário avaliar a funcionalidade do indivíduo
segundo suas necessidades pessoais de vida”, diz.
Canineu destaca também a importância da investigação
clínica através da anamnese para averiguar se o quadro apresentado pode ser decorrente de efeitos colaterais de medica-
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mentos utilizados – sobretudo anticolinérgicos ou medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central ou analgésicos
centrais –, de outras comorbidades ou propriamente de doença
de memória. Para o médico geriatra Daniel Kitner, fundador da
Clínica Qualivida e coordenador do Ambulatório de Geriatria
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC–UFPE), embora a memória de curta duração (operacional/de trabalho) realmente possa apresentar graus diversos
de comprometimento, durante o envelhecimento habitual isso
não deve repercutir na funcionalidade cognitiva do indivíduo.
“Percebemos maior necessidade de repetições para a aquisição
de uma nova informação. Contudo, isso não significa a ausência
de capacidade de aquisição dessas novas informações”, afirma.
O geriatra concorda com seus colegas ao reiterar que a diferença mais importante entre o simples esquecimento e o início
de uma demência é o comprometimento funcional que a
demência produz. “A demência atrapalha as atividades do dia
a dia, a capacidade produtiva, a capacidade de se autogerir. Em
última análise, compromete a autonomia e aumenta a possibilidade de dependência”, aponta. Ele diz que, durante a avaliação, o médico realiza testes cognitivos, que serão de auxílio para
que se consiga diferenciar uma queixa de memória não preocu-

pante de uma doença da memória estabelecida. Se necessário,
testes cognitivos mais aprofundados podem ser realizados,
além de exames de imagem do cérebro e alguns exames de laboratório. “Tudo isso posto, o médico terá os subsídios necessários para definir se há doença da memória ou não.”

causas e diagnóstico
Segundo Kitner, a perda de memória não apresenta uma
definição estabelecida pela medicina. Trata-se de uma queixa
feita pelo paciente, podendo ser uma impressão subjetiva ou
um dado objetivo, confirmado através de testes cognitivos.
“Quando o próprio paciente é capaz de se queixar da sua
memória, usualmente estaremos diante de um déficit atencional ou de um componente ansioso atrapalhando a memória”,
revela, esclarecendo que a causa mais preocupante da perda de
memória é a demência, particularmente a doença de Alzheimer.
O CCL amnéstico vem, a seguir, como importante preocupação,
dada a sua taxa anual de conversão de até 20% em síndrome
demencial. “Distúrbios da tireoide, sífilis, deficiência de vitamina B12, hidrocefalia de pressão normal e depressão são causas
reversíveis de perda de memória”, completa.
Canineu, da PUC-SP, enfatiza que o idoso pode ter sua
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memória afetada em diversas circunstâncias: em situações de
estresse (ansiedade não controlada), em quadros depressivos,
quando há exaustão física e psicológica, na fragilidade (pode
haver também uma fragilidade cognitiva), quando há distúrbios
importantes do sono, em quadros de apatia, nas disfunções de
tireoide (principalmente no hipotireoidismo), nos quadros de
delirium, nos quadros toxi-infecciosos agudos, nos quadros de
isquemia cerebral aguda e nos quadros dolorosos agudos. “Sempre que existir a possibilidade de alterações do metabolismo
cerebral, pode haver pelo menos quadros transitórios de
queixas de memória”, avalia o geriatra. Ele afirma ainda que a
queixa de memória ou de algum outro aspecto da cognição, seja
referida pelo paciente, pela família e/ou pelo cuidador, constitui
o primeiro ponto de suspeita de algum problema.
Assim, tudo começa por ouvir e considerar a queixa. “A partir daí, é importante a história clínica, considerando os antecedentes pessoais do paciente, os antecedentes familiares e
as circunstâncias em que ele vive, investigando sempre se há
ou não comorbidades”, orienta. Segundo Canineu, a partir da
história clínica deve-se inicialmente fazer um rastreio cognitivo, quando podem ser utilizados testes como o MEEM, o
MOCA, a Fluência Verbal, a lista de palavras ou de figuras e
outros testes. “Deve-se sempre valorizar os exames clínico,
psiquiátrico e neurológico breves. E colher alguns exames de

céreBro sempre ativo

O

Serviço de Gerontologia do Hospital Sírio-Libanês dará início em março a dois programas voltados para a estimulação
cognitiva. Um deles é o Programa Cérebro Ativo, que atenderá
de forma multidisciplinar adultos e idosos interessados em melhorar o seu desempenho cognitivo nas atividades diárias. Serão
20 encontros ao todo, em que serão usadas estratégias como estimulação cerebral e educação em saúde cerebral.
Paralelamente, proﬁssionais de saúde poderão participar do
Curso de Capacitação em Estimulação Cognitiva Intergeracional:
Teoria e Prática. O curso, que será realizado entre março e julho,
é direcionado a graduados em psicologia, gerontologia, ﬁsioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfermagem, pedagogia, entre outros. Seu objetivo é capacitar o proﬁssional a realizar intervenções cognitivas em grupo de adultos e idosos com
queixas cognitivas e habilitar a promoção do envelhecimento
saudável e da prevenção neurocognitiva através de hábitos
saudáveis, sociabilização e controle de doenças crônicas.
O curso será dividido em parte teórica e prática. Segundo
Gislaine Gil, coordenadora do curso, na porção teórica o
aluno aprenderá os conceitos de promoção de saúde, enve-

sangue para verificar tireoide, função renal, homocisteína, vitamina B12, hemoglobina glicada, sífilis, HIV e outros”, destaca. Além disso, podem ser solicitados exames de imagem,
preferencialmente ressonância nuclear magnética (RNM) do
crânio (tomografia computadorizada, quando não for possível),
Spect Cerebral e PET-SCAN. E, conforme a necessidade, devese fazer uma avaliação neuropsicológica completa.
Busse, do HC-FMUSP, salienta que o médico inicialmente
caracterizará os lapsos de memória da seguinte maneira: em
que situações eles ocorrem, qual a frequência, se vêm piorando
e se alguém de convívio mais assíduo percebe a dificuldade –
portanto, a gravidade dos sintomas e o impacto na vida social
e ocupacional do indivíduo. Ele informa que, posteriormente,
é levantado o histórico clínico: doenças em tratamento, medicamentos, hábitos como tabagismo, etilismo ou sedentarismo.
“Também é fundamental a busca ativa por sintomas, como
diminuição da visão e da audição, tonturas, diminuição de
força, diminuição de sensibilidade, alterações do sono, sintomas de ansiedade e de depressão”, afirma.
Ele diz que a diminuição sensorial pode dificultar a
aquisição de novas informações; os sinais e os sintomas neurológicos podem indicar uma lesão cerebral. “Os sintomas ansiosos e depressivos podem dificultar tanto a aquisição de
novas informações quanto a busca pelas informações codifi-

lhecimento saudável, estimulação cognitiva, técnica comportamental, trabalho em grupo multidisciplinar e intergeracional. “Eles também vão participar de discussões após lerem
artigos científicos recentes sobre doenças que afetam a
memória, como depressão, ansiedade, distúrbios do sono e
doença de Alzheimer”, diz.
Na parte prática, o aluno participará como tutor do grupo
de estimulação cognitiva intergeracional no Programa Cérebro
Ativo e ﬁcará responsável por até três participantes, seja
tirando as dúvidas sobre determinadas técnicas, seja veriﬁcando as atividades da semana e os reforçando positivamente.
“Todo o trabalho que os alunos realizarem será supervisionado
pela equipe multidisciplinar”, aﬁrma a neuropsicóloga.
O curso terá duração de cinco meses, três horas por encontro. A parte teórica será de 20 horas, e a prática, de 30
horas. “O curso é inédito no Brasil e reúne duas áreas importantes da ciência – neurociência e gerontologia –, dando ao
aluno a oportunidade de vivenciar o que acontece em tempo
real em um grupo formado por diversas gerações e vários
proﬁssionais”, esclarece Gislaine. Mais informações podem
ser obtidas no site www.iep.hospitalsiriolibanes.org.br e pelo
telefone (11) 3155-8800.
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cadas ou armazenadas”, comenta Busse, destacando que algumas escalas de atividades funcionais devem ser respondidas
por alguém que tenha um convívio próximo e prolongado com
o paciente, para possibilitar a comparação do desempenho
atual com aquele anterior à queixa. Entre as perguntas, consta
a maneira como o informante percebe o modo do paciente
tratar suas finanças ou controlar a tomada de medicação. Deve
ser realizado um exame físico geral minucioso, com atenção
especial ao sistema cardiovascular e ao sistema nervoso.
“Os exames complementares serão pedidos conforme os
dados colhidos nas etapas anteriores e trazem informações
sobre alterações metabólicas, hormonais, função dos rins,
carência de vitaminas e doenças infecciosas que alteram o funcionamento cognitivo e que podem ser reversíveis”, aponta
Busse. Segundo ele, os exames de imagem, como TCC ou RNM,
podem trazer informações sobre a estrutura do cérebro,
mostrando se existe algum tumor, sangramento ou área em que
houve falta de suprimento de sangue. Ele reitera também a importância de uma avaliação cuidadosa das medicações em uso,
pois diversas classes de fármacos podem ocasionar dificuldades cognitivas, entre as quais sedativos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, antiarrítmicos, antiparkinsonianos e anti-inflamatórios.
O geriatra também atenta para a necessidade de verificar
se as queixas tiveram início logo após a introdução de alguma
medicação, embora essa associação possa não ser bem esta belecida. “O melhor a fazer, se possível, seria retirar, substituir
ou modificar as medicações que podem diminuir a memória,
e fazer uma reavaliação posteriormente”, orienta Busse.
Para Bertolucci, da EPM/Unifesp, a interferência de uma
medicação na memória pode acontecer por causar prejuízo da
atenção, como tranquilizantes e hipnóticos, ou por atuar dire-

memória saudáveL

O

geriatra Alexandre Leopold Busse ressalta que alguns
medicamentos para controle de doenças crônicas aumentam o risco de perda de memória, tais como aqueles para
hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e depressão. “Nos
casos de demência, os anticolinesterásicos e a memantina,
apesar de não proporcionarem a cura, se mostram eﬁcazes na
diminuição da velocidade de progressão”, revela. O médico
diz que ainda não existem medicações aprovadas para queixas

tamente sobre os mecanismos da memória, tais como alguns
medicamentos antipsicóticos. “A relação é estabelecida quando
a dificuldade coincide com o início ou o aumento da dose de
um medicamento, com melhora quando ele é reduzido ou retirado”, esclarece o neurologista.

tratamento farmacológico e reabilitação cognitiva
De acordo com Bertolucci, a margem de atuação das medicações para a perda de memória no envelhecimento normal é
pequena. Muitos pacientes recorrem a fitoterápicos como
forma de tratamento, embora ainda seja um tema controverso
entre profissionais de saúde. “Muito se fala sobre o efeito do
Gingko biloba na memória, mas objetivamente nenhum resultado foi observado. E existem evidências experimentais em
ratos sobre o efeito da Bacopa monnieri na melhora da memória
e da capacidade de aprendizado”, relata o médico.
Quando a perda de memória é decorrente de um quadro de
demência, o arsenal de recursos aumenta significativamente.
Kitner ressalta, no entanto, que o tratamento requer, antes de
tudo, a presunção de que foi feito um diagnóstico adequado.
“Não há como haver diagnóstico preciso. O diagnóstico é de
probabilidade. Mas, uma vez que se decida pelo tratamento, ele
se divide em medicamentoso e não medicamentoso”, diz.
O tratamento farmacológico para demências inclui medicamentos anticolinesterásicos (galantamina, rivastigmina e
donepezila) e o antagonista de receptor NMDA. Na doença de
Alzheimer podem ser utilizadas drogas que corrigem parcialmente o déficit do neurotransmissor acetilcolina, um aspecto
fundamental da doença. Adicionalmente, em fases mais avançadas pode ser usada a memantina.
Já as estratégias não farmacológicas compreendem terapia
ocupacional, arteterapia, musicoterapia e terapia com animais.

de memória ou para o comprometimento cognitivo leve (CCL).
Segundo ele, o melhor tratamento não farmacológico é procurar manter a memória ativa através de:
• Atividades cognitivas e ocupações mentais
• Estimulação ou reabilitação cognitiva supervisionada
• Atividades de lazer
• Exercício físico regular
• Evitar o tabagismo
• Dieta rica em peixes, castanhas, vegetais e azeite
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Segundo Canineu, o tratamento não farmacológico das demências é tão importante quanto o farmacológico. “Não basta somente o médico indicar o paciente para o profissional que faz
reabilitação. Ele precisa conhecer profundamente o que significa
reabilitação cognitiva e funcional na plenitude e discutir cada
caso individualmente, opinando também nas atividades propostas”, enfatiza. Nessa reabilitação, ele diz, devem ser incluídas
não só atividades cognitivas, mas atividades físicas, orientação
psicológica, nutricional, o estudo do ambiente onde vive o paciente e o cuidado necessário com os cuidadores e familiares.
“Para se manter uma memória ativa, há necessidade de ter sempre em mente atividades cognitivas, sociais e físicas equilibradas
durante toda a vida, especialmente a partir da meia-idade,
cuidando sempre para ter os fatores de risco controlados.”
Além de médicos, outros profissionais da saúde podem
estar envolvidos no atendimento do paciente com perda de
memória, entre os quais psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, fisioterapeutas, gerontólogos e
assistentes sociais. “Eles podem acompanhar o idoso em alguma fase do processo entre o diagnóstico e o tratamento das
alterações de memória, visto que grande parte dos indivíduos
com essa alteração evolui com outros problemas cognitivos,
emocionais, físicos e sociais, que necessitam de um olhar globalizado”, afirma a neuropsicóloga Gislaine Gil, coordenadora
do Programa Cérebro Ativo e do Curso de Capacitação Teórico
e Prático em Estimulação Cognitiva Intergeracional do Hospital Sírio-Libanês (veja quadro). Ela diz que a equipe multidisciplinar é essencial, pois privilegia um olhar global sobre a pessoa em seus aspectos biopsicossociais e proporciona uma abordagem mais ampla e resolutiva do cuidado. “Várias especialidades trabalhando juntas conseguem dar respostas a uma multiplicidade de fatores intrínsecos e extrínsecos associados à

Fitomedicamento para
distúrBios da memória

E

studos realizados com a planta aquática Bacopa monnieri
têm demonstrado potencial em melhorar o desempenho
cognitivo, principalmente no que concerne à atenção e à me mória de trabalho. “Embora maiores evidências cientíﬁcas sejam
necessárias, a Bacopa talvez venha a ser uma alternativa para o
tratamento de pacientes com CCL, aqueles cuja memória não
está normal mas que não desenvolveram ainda a demência”,
analisa o geriatra Daniel Kitner.

pessoa que envelhece”, destaca.
Com relação específica à proposta terapêutica de tratamento das queixas de memória, a estimulação cognitiva é capaz de promover a saúde cerebral, contribuindo para o aumento da densidade sináptica e da plasticidade cerebral, pois
requer novas aprendizagens e o desenvolvimento de novas estratégias cognitivas. Segundo Gislaine, foi demonstrado que as
melhorias ocorridas após a participação em programas de estimulação da memória em grupo são mantidas ao longo do
tempo por períodos que variam de seis meses até cinco anos
após o início da intervenção. “Novas propostas de estimulação
cognitiva em grupo, como a intergeracional, se fazem necessárias devido à intensidade da transição demográfica, que
exige, num curto espaço de tempo, reconfigurações de modelos
de promoção de saúde que abranjam o maior número de pessoas, convívio de pessoas de diferentes faixas etárias que se
inter-relacionam e custo reduzido”, informa.
Além da estimulação cognitiva, outras formas de terapia
não medicamentosa podem auxiliar o paciente idoso com déficit de memória, entre eles o exercício físico, tanto aeróbico
quanto resistido, e a meditação. “Quando o idoso tem perda de
memória acentuada, a ponto de fechar o diagnóstico de
Alzheimer, a reabilitação cognitiva individual envolvendo a
família, a fim de encontrar estratégias para alcançar as metas
estabelecidas previamente para o paciente, é indicada como
tratamento não medicamentoso”, salienta Gislaine. Ela reforça
que, para manter a memória saudável, o segredo primordial é
usá-la. “Devem-se utilizar dispositivos externos somente
quando necessário. Por exemplo, o idoso pode fazer uma lista
de compras, mas, antes de abri-la no supermercado, deve tentar
lembrá-la; ou, antes de procurar o número de telefone de alguém no celular, tentar digitá-lo”, orienta.

Desenvolvido no Brasil pelo Herbarium e comercializado pelo laboratório Sanoﬁ, o Cognitus, de acordo com os estudos realizados, auxilia na manutenção de níveis elevados de acetilcolina,
um neurotransmissor que desempenha papel importante no sistema nervoso central. Cognitus será o primeiro ﬁtomedicamento
do laboratório recomendado para a melhora do desempenho
cognitivo, como atenção e retenção da memória auditiva e verbal, a ser comercializado no país. Ele é indicado em bula para
adultos acima de 50 anos. Segundo Kitner, ainda são esperados
estudos que avaliem o papel da Bacopa monnieri no tratamento
de pacientes com demência estabelecida.

Sanofi
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Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
em idosos

3

Take home message
- Dados epidemiológicos constatam um aumento progressivo do número de casos de ISTs, em especial pelo vírus
da imunodeﬁciência humana (HIV), entre as pessoas com idade de 50 a 70 anos.
- Diversos fatores contribuem para o aumento de ISTs nas pessoas idosas, entre eles o fato de a sociedade ignorar
que os idosos mantêm a vida sexual ativa, a escassez de estratégias e orientações que priorizem a prevenção de ISTs
na atenção básica e a diﬁculdade dos idosos no uso de preservativos.
- Usar preservativo em todas as relações sexuais, seja na prática de sexo oral, anal ou vaginal, é o método mais eﬁcaz
para a redução do risco de transmissão das ISTs, em especial do HIV.
- O tratamento das ISTs melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão.

A

s infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) ocorrem na população sexualmente ativa, mas em pacientes mais velhos elas são muitas vezes subdiagnosticadas, visto que eles não são considerados sexualmente ativos e, portanto, vulneráveis. Embora a
função sexual diminua com a idade, não há declínio signiﬁcativo no interesse sexual, e os homens, geralmente, são mais
ativos do que as mulheres.
As ISTs são consideradas um dos problemas de saúde
pública mais comuns em todo o mundo. Em ambos os sexos,
tornam o organismo mais vulnerável a outras doenças, inclusive a aids.
O envelhecimento da população é um fenômeno mundial
que, nos anos mais recentes, ganha maior importância nos
países em desenvolvimento.

No Brasil, o crescimento da população idosa é cada vez
mais relevante, tanto em termos absolutos quanto proporcionais. Os efeitos do aumento dessa população já são percebidos nas demandas sociais, nas áreas de saúde e na previdência. Sabe-se que hoje há cerca de 20 milhões de pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos e que, em 2025, esse número
chegará a 32 milhões, levando o país a ocupar o sexto lugar no
mundo em número de idosos. Em 2050, o número de pessoas
idosas será provavelmente maior ou igual ao de crianças e
jovens de 0 a 15 anos.
O impacto dessa nova “ordem demográﬁca” é imenso. O desaﬁo é, portanto, considerável.
No Brasil, as estimativas da Organização Mundial de Saúde
(OMS) de infecções de transmissão sexual na população sexualmente ativa, a cada ano, são:
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- Síﬁlis: 937.000
- Gonorreia: 1.541.800
- Clamídia: 1.967.200
- Herpes genital: 640.900
- HPV: 685.400
Os dados epidemiológicos constatam o aumento progressivo
do número de casos de ISTs, em especial pelo vírus da imunodeﬁciência humana (HIV), entre as pessoas de 50 a 70 anos.
A sexualidade das pessoas idosas foi historicamente negada
ou anulada por valores e normas socioculturais, com enfoque
em estereótipos negativos vinculados ao envelhecimento humano. Entretanto, com o aumento da expectativa de vida e da
disponibilidade de novas tecnologias, torna-se possível prolongar e ao mesmo tempo ampliar a qualidade de vida dos idosos.
Portanto, a sexualidade emerge no cenário da atenção à
saúde do idoso como um complexo problema de saúde pública,
já que as ISTs podem ser adquiridas pelo convívio sexual com
outros parceiros de mesma faixa etária ou ainda mais jovens.
Diversos fatores contribuem para esse aumento de ISTs nos
idosos, entre eles o fato de a sociedade ignorar que eles mantêm a vida sexual ativa; a escassez de estratégias e orientações
que priorizem a prevenção de ISTs na atenção básica; e a diﬁculdade dos idosos no uso de preservativos. Essas questões denotam as fragilidades das estratégias de saúde diante da magnitude e da vulnerabilidade da pessoa idosa para as ISTs.
Por outro lado, é preciso considerar que outros fatores
mostram que os princípios e as diretrizes do SUS estão sendo
empregados, visto o maior empenho dos proﬁssionais na notiﬁcação de casos suspeitos. Os recursos farmacológicos e tecnológicos também possibilitam prolongar a vida na medida em
que ocorre o envelhecimento de pessoas portadoras de ISTs.
As ISTs, antes denominadas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), são transmitidas principalmente por contato
sexual, sem o uso do preservativo, com uma pessoa que esteja
infectada. Geralmente elas se manifestam por meio de feridas,
corrimentos, bolhas ou verrugas. As ISTs mais conhecidas são
gonorreia e síﬁlis.
A sexualidade é uma necessidade básica e um aspecto do ser
humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida
em qualquer idade. Mas o envelhecimento pode causar algumas
mudanças físicas, que, algumas vezes, afetam a habilidade de
ter e usufruir prazerosamente do sexo com outra pessoa.
As informações sobre sexualidade comprovadamente contribuem para que as pessoas em uma fase mais tardia da vida
tenham uma vida sexual saudável e segura. A atitude em relação

ao sexo é um produto das experiências sociais e sexuais. A escolha do parceiro, a frequência de atividade, a boa qualidade da
vida sexual e o interesse por sexo associam-se positivamente
com a saúde de adultos e idosos e podem reﬂetir em atitude favorável à sexualidade e na prevenção de doenças.
A atitude positiva diante da sexualidade do idoso pode favorecer o entendimento de que a atividade sexual é um processo
natural e que a função sexual continua por toda a vida, apesar
de algumas pesquisas sugerirem que o aumento da idade está
associado com a diminuição do interesse por sexo.
Algumas ISTs podem não apresentar sintomas nem no
homem nem na mulher. Essas infecções, quando não diagnosticadas e tratadas, podem evoluir para complicações graves,
como câncer e até morte.
Usar preservativo em todas as relações sexuais, seja na
prática de sexo oral, anal ou vaginal, é o método mais eﬁcaz
para a redução do risco de transmissão das ISTs, em especial
do HIV. Outra forma de infecção pode ocorrer pela transfusão
de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de seringas
e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis.
O tratamento das ISTs melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções.
As ISTs são muitas e podem ser causadas por diferentes
agentes. Apesar disso, elas podem ter sintomas parecidos.

aids
A fragilidade do sistema imunológico em pessoas com mais de
60 anos diﬁculta o diagnóstico de infecção por HIV, vírus causador da aids. Isso ocorre porque, com o envelhecimento, algumas doenças tornam-se comuns e os sintomas da aids
podem ser confundidos com os dessas outras infecções.
Tanto a pessoa idosa quanto os proﬁssionais da saúde tendem a não pensar na aids e, muitas vezes, negligenciam a
doença nessa faixa etária. O diagnóstico tardio de aids permite
o aparecimento de infecções cada vez mais graves e compro mete a saúde mental, podendo causar até demência.
Cancro mole
O cancro mole pode ser chamado de cancro venéreo e é causado pela bactéria Haemophilus ducreyi.
Os primeiros sintomas aparecem de 2 a 15 dias após o contágio, entre eles dor de cabeça, febre e fraqueza. Depois, surgem
pequenas e dolorosas feridas com secreção purulenta nos
órgãos genitais, que aumentam progressivamente de tamanho
e profundidade, provocando dor à relação sexual e à evacuação.
Após duas semanas do início da doença, pode aparecer um
abaulamento doloroso e avermelhado na região inguinal, po-
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dendo diﬁcultar a deambulação. Esse abaulamento pode drenar
uma secreção purulenta esverdeada, misturada com sangue.

Clamídia e gonorreia
São infecções causadas por bactérias, podendo levar à dispareunia.
Nas mulheres, pode haver ainda disúria ou dor em região
de hipogastro, aumento de corrimento e sangramento.
Nos homens, normalmente há uma sensação de ardor ao
urinar e dor nos testículos, além de corrimento. Entretanto, é
muito comum não haver sintoma algum.
Condiloma acuminado (hPV)
O condiloma acuminado é causado pelo papilomavírus humano (HPV). Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV,
alguns deles podendo causar câncer, principalmente no colo do
útero e no ânus. O exame de prevenção do câncer ginecológico,
o Papanicolau, pode detectar alterações precoces no colo do
útero e deve ser feito de rotina por todas as mulheres.
Não se conhece o tempo em que o HPV pode permanecer
sem sintomas e quais são os fatores responsáveis pelo desenvolvimento de verrugas de tamanhos variáveis. No homem, é
mais comum na glande e na região anal. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e
colo do útero. As lesões também podem aparecer na boca e na
garganta. Tanto o homem quanto a mulher podem estar infectados pelo vírus sem apresentar sintomas.
Doença inﬂamatória pélvica (DiP)
A doença inﬂamatória pélvica (DIP) pode ser causada por
várias bactérias que atingem os órgãos sexuais internos da mulher, causando inﬂamações.
Essa infecção pode ocorrer por meio de contato com as bactérias, após relação sexual desprotegida. A maioria dos casos
ocorre em mulheres que têm outra IST, principalmente gonorreia e clamídia não tratadas.
Manifesta-se por dor em hipogastro. Pode haver também
secreção vaginal, dispareunia, febre, desconforto abdominal,
fadiga, dor nas costas e vômitos. Pode evoluir para a forma
grave, com necessidade de internação hospitalar e tratamento
com antibióticos por via venosa.
Donovanose
É uma infecção causada pela bactéria Klebsiella granulomatis,
que afeta a pele e as mucosas das regiões genitais, causando
úlceras. É mais frequente no Norte do Brasil e em pessoas com
baixo nível socioeconômico e higiênico.
Os sintomas incluem lesões nodulares e vermelhas, que ulceram e sangram facilmente. Essa lesão pode atingir grandes

áreas, daniﬁcar a pele e facilitar a infecção por outras bactérias.
Como as feridas não causam dor, a procura pelo tratamento
pode ocorrer tardiamente, aumentando o risco de complicações.

herpes
É causado por um vírus e, apesar de não ter cura, tem tratamento. Caracteriza-se por pequenas vesículas agrupadas que
se rompem e se transformam em ulcerações que desaparecem
espontaneamente. Antes do surgimento das vesículas, podem
surgir sensação de formigamento, ardor e prurido local, além
de febre e mal-estar. Localizam-se principalmente na parte externa da vagina e na glande. Após algum tempo, porém, o herpes pode reaparecer no mesmo local, com os mesmos sintomas,
dependendo de fatores como estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, exposição ao sol, traumatismo e uso prolongado
de antibióticos.
infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (hTlV)
O HTLV foi o primeiro retrovírus humano isolado, no início da
década de 1980, e é classiﬁcado em dois grupos: HTLV-I e
HTLV-II. Ele infecta os linfócitos T.
A maioria dos indivíduos infectados pelo HTLV não apresenta sintomas durante toda a vida, mas um pequeno grupo
pode desenvolver manifestações clínicas graves, como alguns
tipos de câncer, polimiosite, artropatias, pneumonite linfocítica, dermatites diversas, uveíte, além da síndrome de Sjögren, doença autoimune que destrói as glândulas que produzem lágrima e saliva.
linfogranuloma venéreo
É causado pela bactéria Chlamydia trachomatis, que atinge os
genitais e os gânglios inguinais.
Os primeiros sintomas aparecem de 7 a 30 dias após a exposição à bactéria. Primeiro, surge uma úlcera ou um abaulamento muito pequeno na pele dos locais que tiveram contato
com essa bactéria, que dura, em média, de três a cinco dias.
É preciso estar atento às mudanças do corpo, pois essa lesão,
além de passageira, não é facilmente identificada. Entre duas
e seis semanas após a ulceração, surge linfonodomegalia dolorosa, com saída de secreção purulenta, além de deformidade local. Pode haver também sintomas como artralgia,
febre e mal-estar.
síﬁlis
É causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode se manifestar em três estágios. Os maiores sintomas ocorrem nas duas
primeiras fases, período em que a doença é mais contagiosa.
O terceiro estágio pode não apresentar sintoma e, por isso, dá
a falsa impressão de cura da doença.
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Conclusão
A população mundial está envelhecendo e isso nos obriga a
atualizar nosso conhecimento voltado para essa população.

Em primeiro lugar, há necessidade de adequar os esforços de
prevenção dirigidos aos adultos mais velhos, que consistem em
intervenções breves de segmentação em situação de risco ou de
alto risco, bem como programas educativos. Além disso, testar os
adultos mais velhos para o HIV pode levar a um diagnóstico precoce e à implementação de medidas que impeçam a transmissão.
Em segundo lugar, como os idosos muitas vezes frequentam as unidades de atenção primária pelo menos anualmente,
devemos aproveitar essa oportunidade para intervenções psicoeducacionais, semelhantes aos cuidados com diabetes ou
hipertensão, que os pacientes muitas vezes leem enquanto
estão nas salas de espera.
Em terceiro lugar, como indivíduos mais velhos são propensos a se envolver em relações sexuais desprotegidas quando
estão sob a inﬂuência de álcool ou drogas recreativas, os médicos devem inquirir sobre álcool e uso de drogas nessa faixa
etária e, especiﬁcamente, sobre o uso anterior ou durante a
prática sexual.
Em quarto lugar, é necessária especial atenção ao recentemente divorciado ou viúvo, assim como às mulheres mais velhas, que estão interessados em novos relacionamentos, pois
eles podem não estar cientes de sua vulnerabilidade.
Por ﬁm, os esforços de prevenção devem visar homens que
fazem sexo com outros homens (HSH) mais velhos separadamente, pois eles podem não se sentir confortáveis compartilhando suas preocupações com adultos heterossexuais mais
velhos ou com homossexuais mais jovem.
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Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste
para diagnosticar a síﬁlis.
Os primeiros sintomas da doença são pequenas ulcerações
genitais e linfonodomegalia inguinal, que não doem, não
coçam, não ardem e surgem de 7 a 20 dias após relação sexual
desprotegida com alguém infectado. Mesmo sem tratamento,
podem desaparecer sem deixar cicatriz. Com a evolução,
podem surgir manchas em várias partes do corpo, inclusive
mãos e pés, acompanhadas de queda de cabelo.
Após algum tempo, que varia de pessoa para pessoa, as
manchas também desaparecem, dando a ideia de melhora. A
doença pode ﬁcar sem apresentar sintomas por meses ou anos,
até o momento em que surgem complicações graves como
cegueira, paralisia, doença cerebral e problemas cardíacos, podendo, inclusive, levar à morte.

Tricomoníase
É causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Nas mulheres, acomete o colo do útero, a vagina e a uretra, e nos homens, o pênis.
Os sintomas mais comuns são dispareunia, disúria e polaciúria, prurido genital, mas também pode cursar sem sintoma algum.

p24-27 SBGG_aptare 25/02/16 18:05 Page 24

24 Aptare

fevereiro/março/abril 2016

SBGG-SP hoje

Síndrome da fragilidade:
abordagem diagnóstica e terapêutica
Por Rosmary Arias e Marcelo Valente*

C

om o aumento do número de idosos no mundo
todo, torna-se cada vez mais evidente a instalação
da síndrome da fragilidade (SF) nessa população.
Essa síndrome se caracteriza pela redução da
reserva funcional do organismo e da resistência aos estressores,
resultando em declínios cumulativos em múltiplos sistemas ﬁsiológicos, que por sua vez levam à maior vulnerabilidade e a
desfechos clínicos adversos, muitas vezes graves.
A SF está associada à idade, embora não pertença exclusivamente ao processo de envelhecimento. A maioria dos idosos,
portanto, não se tornará obrigatoriamente frágil. A SF é considerada fator de gravidade do processo de envelhecimento e
relacionada a maiores índices de doenças associadas e incapacidade funcional.
Considera-se que tal síndrome esteja embasada em um
tripé de alterações ligadas ao envelhecimento, constituído por
sarcopenia, disfunção imunológica e desregulação neuroendócrina. Esses fatores levam à maior vulnerabilidade a estressores e à maior diﬁculdade em restabelecer a homeostase, aumentando assim a morbimortalidade.

Abordagem diagnóstica
A SF é um processo dinâmico, porém seu estágio inicial pode
ser clinicamente silencioso, o que contribui para tornar o paciente mais vulnerável às suas complicações.
1. Diagnóstico clínico
As manifestações clínicas mais frequentes são:
SINAIS: sarcopenia, osteopenia/osteoporose, anormalidades
na marcha e no equilíbrio, desnutrição, marcha lentificada.
SINTOMAS: perda de peso, fraqueza, anorexia, inatividade.

Segundo Fried, para que o diagnóstico de SF seja instituído,
o paciente deve apresentar três das cinco características abaixo:
• Perda de peso não intencional (> 4,5 Kg ou 5% do peso
corporal em 1 ano);
• Exaustão (autorrelato de fadiga);
• Fraqueza muscular (redução da força de preensão palmar
na mão dominante ajustada para gênero e IMC);
• Baixa atividade física;
• Lentidão (diminuição da velocidade de marcha em segundos e ajustada para gênero e altura numa distância de 4,6m).
Para quantiﬁcar a perda de massa muscular, podemos utilizar:
• Medida da circunferência da panturrilha (medida inferior
a 31 cm é indicativa de perda de massa muscular);
• Densitometria de corpo total;
• Bioimpedância elétrica;
• Tomograﬁa computadorizada;
• Ressonância magnética.
Quanto à força muscular, pode-se realizar a medida da
força de preensão palmar da mão dominante. O procedimento
é feito utilizando-se um dinamômetro. O paciente faz a preensão do dinamômetro com a maior força possível, de maneira
que se obtenha ao ﬁnal sua medida de força. Segundo Lauretani et al, considera-se como força de preensão diminuída, em
homens, níveis menores de 30 kg; em mulheres, níveis menores que 20 kg.
2. Diagnóstico laboratorial
Até o momento não existem exames especíﬁcos para o
diagnóstico da SF. Alguns marcadores laboratoriais podem
estar presentes, tais como:
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• Redução dos níveis de albumina e pré-albumina, de transferrina, da capacidade total de ligação do ferro e de GH;
• Aumento dos níveis de insulina de jejum após teste oral de
tolerância à glicose, de IL-6, proteína C reativa e ﬁbrinogênio.

Abordagem terapêutica
Recentemente, renomados pesquisadores internacionais na
área da fragilidade publicaram um consenso com recomendações para o tratamento da SF. Entre as intervenções terapêuticas citadas que apresentam algum tipo de evidência cientíﬁca
de que podem ser úteis no tratamento da SF estão exercício
físico, suporte nutricional, suplementação de vitamina D e redução da polifarmácia. O uso de agentes farmacológicos permanece controverso.
1. Exercício físico
Theou et al, em revisão sistemática sobre efetividade dos exercícios físicos no manejo da SF, demonstraram que o treinamento com exercícios diversiﬁcados (resistido, aeróbico, equilíbrio e ﬂexibilidade) realizado três vezes por semana, com duração de 30 a 45 minutos por sessão e por um período maior
que cinco meses, apresentou resultados superiores a outros
programas de exercícios. Os indivíduos acima de 80 anos
foram os que mais se beneﬁciaram com a intervenção. O programa de exercícios teve impacto signiﬁcativo na melhora da
função cardiopulmonar, no aumento da força muscular, na
diminuição da depressão, no aumento da velocidade da marcha, na melhora do equilíbrio, na redução de incapacidades,
além de diminuir o medo de sofrer quedas.
2. Nutrição
Perda de peso não intencional e sarcopenia são frequentemente encontrados nos idosos com SF, portanto é fundamental adequar a ingesta proteico-calórica dos pacientes. Com relação à suplementação proteica, é importante orientar o consumo de 1,2 a 1,5 g/kg/dia de proteína.
Além da quantidade adequada de proteínas, é importante
distribuir seu consumo igualitariamente entre as três principais refeições do dia (café da manhã, almoço e jantar). Para
que se obtenha uma melhor resposta na síntese muscular proteica, recomenda-se a ingesta de 25 g a 30 g de proteína em
cada refeição principal.
Outra recomendação fundamental é que se consumam
cerca de 10 g de aminoácidos essenciais por refeição, principalmente a leucina, que é o mais potente estimulador da

síntese muscular proteica. Para que o idoso frágil consiga
atingir esse efeito, é necessário o consumo de 2,5 a 3 g de
leucina por refeição.
3. Vitamina D
Baixos níveis de 25(OH) vitamina D estão associados à redução
da massa e da força muscular, ao prejuízo na marcha e no equilíbrio, ao aumento do risco de quedas e à diminuição do desempenho físico. Nos idosos frágeis, recomenda-se que o nível
mínimo de 25(OH) vitamina D seja de 30 ng/ml, para que haja
impacto na prevenção de quedas e fraturas. A maioria dos pacientes necessita de doses acima de 800UI de colecalciferol
para que esse nível mínimo seja atingido.
4. Polifarmácia
A polifarmácia é considerada um importante fator para o desenvolvimento da fragilidade. A utilização de instrumentos
como os critérios de Beers, STOPP (Screening Tool of Older
Person’s Prescription) e START (Screening Tool to Alert doctors
to Right Treatment) pode auxiliar na redução do uso de
medicamentos inapropriados nessa população.
5. Agentes farmacológicos
Poucos estudos investigaram intervenções farmacológicas em
idosos frágeis. Sumukadas et al evidenciaram que o uso de
perindopril, durante 20 semanas, por idosos com prejuízo na
mobilidade e na funcionalidade melhorou a capacidade para
realizar exercícios e a qualidade de vida desses indivíduos.
Acredita-se que o inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA), ao diminuir os níveis de angiotensina II,
reduza a produção de citocinas inﬂamatórias, com consequente melhora da microcirculação endotelial e diminuição
da perda muscular.
Srinivas-Shankar et al, em ensaio clínico randomizado,
duplo-cego e placebo-controlado, realizaram reposição de
testosterona gel 50mg/dia em idosos frágeis por um período
de seis meses, evidenciando aumento da massa magra, redução
da massa gorda, aumento da força dos músculos extensores do
joelho, além de melhora na qualidade de vida e nos testes de
desempenho físico.
Com relação à utilização de GH, estrógeno, deidroepiandrosterona, megestrol e grelina, há poucos ensaios clínicos em
idosos frágeis. Apesar de alguns deles demostrarem melhora
na composição corporal, não há evidência de melhora na funcionalidade desses idosos.
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Portanto, devido às poucas evidências cientíﬁcas de boa
qualidade, a utilização de agentes farmacológicos continua não
sendo recomendada pela maioria dos autores.

Aproximando o proﬁssional clínico
da geriatria e da gerontologia

Todo o conteúdo da Aptare
e outras novidades do universo do
envelhecimento estão disponíveis no site:
www.dinamoeditora.com.br
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Aposentadoria em xeque

“

O

governo deve oferecer aos operários uma mão
amiga na aflição, não como esmola, mas como um
direito”, afirmou em 1889 o chanceler alemão Otto
von Bismarck, quando criou a lei que concedia aos
trabalhadores maiores de 60 anos uma pensão a título da
aposentadoria.
Naquela época, a expectativa de vida média da população
alemã era de 46 anos. Mesmo assim, essa foi uma medida tão
revolucionária que demorou alguns anos para ser adotada por
outros países. Na Inglaterra, ela foi adotada em 1908; nos
EUA, em 1935; e no Brasil, em 1938, para algumas categorias
de trabalhadores.
Na experiência mundial, a idade mínima de aposentadoria
é 65 anos. No Brasil, a idade média dos aposentados por tempo
de contribuição é 55 anos para homens e 52 anos para mulheres e, embora as aposentadorias por tempo de contribuição

representem 25% do total, elas consomem mais de 45% dos
gastos. Ou seja, as pessoas que se aposentam por tempo de contribuição não estão no grupo de trabalhadores mais carentes.
Estes últimos mais frequentemente se aposentam por idade.
Para a economista Zeina Latif, mudanças nas regras da previdência e seguridade são rejeitadas pela sociedade – um resultado que não surpreende. Mas, se houvesse uma maior compreensão das consequências perversas de uma previdência tão
generosa como a do Brasil, talvez essas opiniões fossem diferentes. O debate consciente sobre o tema é dificultado por uma
mistura de ideologia e populismo, de todas as partes. Faltam
informações, sobram dogmas.
Alguns exemplos: é justa a pensão para filhas de militares,
de juízes e de diversas outras categorias? Faz sentido não haver
idade mínima para aposentadoria, contrariando a experiência
mundial? É correta a cumulatividade de benefícios? Por que o
Brasil é campeão mundial em pensões por invalidez e auxíliodoença? Por que o seguro-desemprego é três vezes maior do
que a experiência mundial, mesmo quando a taxa de desemprego estava baixa? É razoável um terço das aposentadorias ser
rural enquanto 90% da população é urbana (ainda que parte
reflita o processo de urbanização de décadas passadas)? Por
que o Brasil gasta tanto com aposentadoria, sendo um país
ainda relativamente jovem? Por que as mulheres se aposentam
mais cedo, embora vivam mais?
São perguntas que a sociedade precisa fazer. Afinal, que
país queremos?
Não bastasse a questão econômica, surge com a mesma
urgência e relevância a importância do trabalho para as pessoas com mais de 60 anos – tanto em relação ao indivíduo,
que, ainda ativo, é muitas vezes obrigado a se retirar do mundo
do trabalho em grandes empresas, através da aposentadoria
compulsória, quanto em relação à sociedade, que perde oportunidades de experiências e vivências e, de certa forma, exclui
socialmente essas pessoas.
Voltando a Bismarck: será que o indivíduo que completa
60 anos hoje é igual àquele beneficiado em 1889?
Parece-me que não.
Hoje, ao completarmos 60 anos, somos ativos e criativos,
temos sonhos e desejos, mas passamos a pertencer ao mundo
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dos “velhos”, “idosos”, “terceira idade” ou qualquer das nomenclaturas utilizadas no Brasil e no mundo.
Em novembro de 2015, o jornal Valor Econômico fez uma
edição especial sobre aposentadoria. Nela, uma das colocações
por parte dos entrevistados é que a idade para se aposentar chega,
mas o momento de parar de trabalhar já não mais coincide com
ela. Aos 60 ou 65 anos ainda temos muito chão pela frente. A
aposentadoria não tem mais o significado que tinha antes para a
maioria das pessoas que completam 60 anos. E o mais interessante é que tanto homens quanto mulheres sentem a necessidade
de continuar participantes ativos desse mundo do trabalho.
Por que não pensar que essas pessoas são ainda capazes de
produzir muito, desde que tenham construído um projeto para
esse tempo ao longo de suas vidas? Talvez seja necessário se
desprender das amarras do mercado formal de trabalho nessa
fase, mas isso não torna esses indivíduos menos produtivos ou
mesmo menos contributivos.
Para a maioria das pessoas, a aposentadoria não significa
mais o fim de uma vida ativa, tanto do ponto de vista profissional como do pessoal.

Entre os desafios para uma vida mais longa e com qualidade,
podemos destacar as condutas preventivas na relação do indivíduo com seu corpo, sua mente, seus projetos, além das questões
materiais e financeiras. Preservar a autoestima e encontrar sentido para uma vida duradoura exige hoje que as pessoas descubram permanentemente formas de se reinventar e desde muito
cedo contemplem esses anos adicionais em seus projetos.
Costumo dizer que esses anos que ganhamos vêm todos na
velhice e não na infância, juventude ou idade madura, por isso
é preciso planejá-los pessoal e socialmente.
E brindemos a Bismarck pelos 127 anos de direitos adquiridos para usufruir nossa velhice cada vez mais cheia de projetos,
reinvenções e sonhos – afinal, os sonhos não envelhecem.

denise morante mazzaferro
Meste em gerontologia pela PUC-SP;
Pós-graduação em marketing pela ESPM;
Sócia da Angatu IDH.
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em movimento :: ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

de nove a noventa
Acaba de ser lançado nos EUA o documentário Nine to Ninety (De nove
a noventa, em tradução livre), que
traz a história de um casal de idosos
que mora com a filha, o genro e a neta de 9 anos, Jacqueline.
À medida que a família encontra
dificuldades financeiras e os problemas de saúde dos avós começam a
aumentar, Phyllis, a avó, decide libertar sua filha da responsabilidade de
cuidar de todos, de 9 a 90 anos. Ela resolve se mudar para a casa da outra
filha, a quase 5 mil quilômetros de distância, mas para isso terá que deixar
para trás Joe, seu marido há 64 anos. Ao contrário de Joe, que se conformou
com sua saúde frágil, Phyllis ainda quer viver com autonomia e independência, mesmo com recursos limitados.
O documentário levanta questões sobre cuidado, envelhecimento com
dignidade e decisões de final de vida. Para saber mais, visite www.ninetoninetymovie.com.

Supermercado móvel
No Japão, supermercados móveis
vêm sendo utilizados para ajudar a
diminuir o isolamento de idosos que
vivem em regiões remotas do país.
Os pequenos caminhões, carregados com produtos de necessidades diárias, oferecem a oportunidade para que os idosos façam compras e se socializem. Cerca de 100
veículos de uma franquia local operam em 27 províncias do Japão. Em
parceria com supermercados locais, os motoristas entregam encomendas feitas pelo telefone e também vendem outros produtos, como fraldas geriátricas e itens de higiene.
Duas vezes por semana, cada caminhão visita cerca de 60 clientes
que vivem em regiões isoladas, não atendidas por transporte público.
Além de vender os produtos, os motoristas oferecem ajuda em tarefas
simples, como trocar lâmpadas e resolver problemas com o controle remoto da TV.

enSaioS Sobre
o envelhe Ser

A revista Aptare é uma das apoiadoras
da iniciativa “Ensaios sobre o EnvelheSER – Reﬂexão e Experiências”, do Centro de Referência da Zona Norte (CRI
Norte). Trata-se de um evento mensal,
que acontecerá nas terceiras quartasfeiras do mês, no auditório do Hospital
Santa Catarina, em São Paulo.
A ação foi pensada para promover
a sociabilização, a reﬂexão sobre o envelhecimento, o desenvolvimento de
novas habilidades e a integração com
as demais gerações. Os encontros terão o formato de rodas de conversa,
em que especialistas convidados discutirão conteúdos que estimulem o
questionamento e a análise de concepções correntes sobre o envelhecimento. Entre os temas incluem-se po lítica, trabalho, mídia, sexualidade e
terminalidade. As conversas também
contarão com a participação do público. O evento é gratuito.
O primeiro encontro aconteceu no
dia 24 de fevereiro, com a presença do
professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo Wilson Jacob Filho e da pedagoga Akiko Oyafuso.
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receitaS e
memóriaS

Uma websérie colaborativa chamada
Grandmas Project vem reunindo
jovens diretores do mundo inteiro na
cozinha. A ideia é que, ao acompanharem suas avós cozinhando suas receitas favoritas, esses cineastas contem
a história dessas idosas, abordando a
relação e as heranças familiares.
O projeto foi desenvolvido por
Jonas Pariente, produtor e cineasta
francês, e financiado coletivamente com doações que já atingiram
US$ 21 mil. Os dois primeiros episódios da série foram filmados em
2015. Em dezembro, foi lançado o
terceiro capítulo da série, o curta-metragem Mehchi (charuto de folha de
uva, em árabe). Nele, Mathias Mangin, diretor franco-brasileiro, usa
uma das receitas de dona Rosa, sua
avó de origem libanesa, para contar
a sua relação com o Brasil.
O objetivo do Grandmas Project é
produzir 30 filmes em diversos
países. Os interessados em contar
suas histórias em vídeo podem se inscrever pelo site www.grandmasproject.org.

adaptando o ambiente
Uma cartilha desenvolvida pelo Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos reúne dicas para
adaptar o ambiente familiar e evitar quedas
de idosos, promovendo conforto e melhor
qualidade de vida para eles.
O material apresenta adequações e
adaptações significativas no ambiente domiciliar de pessoas idosas e oferece possibilidades e alternativas viáveis para que elas
possam planejar a modificação de seu ambiente. Entre as dicas incluem-se instruções sobre a entrada da casa, circulação
interna, sala, cozinha, quarto, banheiro, quintal, entre outras, para evitar riscos
à saúde causados pela locomoção. As sugestões abordam, por exemplo, piso
adequado, uso de tapetes, iluminação, portas, maçanetas e sinalizações.
O material está disponível no site www.acessibilidadenacasadeidosos.
blogspot.com.br/. O conteúdo é gratuito.

luva para doença de parkinSon
Um estudante de medicina do Imperial College de
Londres criou uma luva que ajuda pacientes com
doença de Parkinson a manter a firmeza das mãos.
Usando giroscópios, o dispositivo tenta controlar os tremores típicos da doença. Giroscópios são
pequenos discos de metal postos em rotação para
conservar a posição por meio do princípio físico de conservação de momento
angular. Um objeto em rotação tende a permanecer rodando em torno do
mesmo eixo e reage a forças que tentam deslocá-lo.
Segundo a GyroGear, startup criada para desenvolver o produto, testes de
bancada mostram que a luva especial, batizada de GyroGlove, foi capaz de reduzir a amplitude dos tremores em 80%. Esse grau de eficiência permitiria a
pacientes de casos mais graves da doença voltar a escrever, usar talheres e fazer
café usando o invento. A GyroGlove deve entrar no mercado em setembro de
2016, com preço estimado entre 550 e 850 dólares.
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Investindo no envelhecimento
Com o aumento da população idosa, a indústria vem desenvolvendo
ações para atingir esse público. Conﬁra algumas delas
Por Luciana Rodriguez

A

cada nova pesquisa sobre envelhecimento populacional realizada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), as estimativas sobre o aumento progressivo do número de idosos se confirmam. Dados
da instituição apontam que em 2020, pela primeira vez, o
número de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo superará o de crianças com menos de 5 anos de idade. A estimativa é que em 2050 haja 2 bilhões de idosos (1 em cada 5 pessoas) no mundo.
Diante desse cenário, nunca se falou tanto em políticas de
saúde direcionadas a esse público específico. No entanto, no
Brasil, bem como em vários outros países em desenvolvimento, uma série de dificuldades está atrelada ao assunto. De
acordo com Renata Salles, presidente da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia de São Paulo (SBGG-SP), é preciso
discutir sobre as fontes de financiamento disponíveis para o
envelhecimento ativo: o setor público, o privado e o terceiro
setor. “É fundamental termos uma economia ampliada,
pública e privada, possibilitando um universo de ações para
as pessoas idosas, a criação de produtos e serviços para esse
público, além de políticas e boas práticas para se viver mais e
melhor, com dignidade, liberdade e participação social dessa
população”, explica.
Segundo a presidente da SBGG-SP, com o envelhecimento
populacional é cada vez mais urgente a necessidade de investir
esforços para garantir, ampliar e qualificar os recursos para a
promoção da saúde, a qualidade de vida e um ambiente sau dável para um envelhecimento ativo. “O envelhecimento não
pode ser visto como um problema social e sim como uma conquista. Por isso, precisamos trabalhar para que as pessoas envelheçam com boas perspectivas de futuro. Temos que avançar
muito nas políticas públicas voltadas aos idosos, porém o
poder público não está acompanhando o crescimento desse
segmento da população. Essa atual realidade requer uma nova

postura por parte de todos: governos, empresas, ONGs e sociedade civil”, salienta.
Renata lembra ainda que a responsabilidade social empresarial implica práticas e engajamento da empresa com
todos os públicos ligados a ela, a partir de um relacionamento ético e transparente e na geração de valor para todos. “É
muito importante a participação de empresas privadas que
divulgam e auxiliam na promoção de um envelhecimento
ativo. Em contrapartida, para as empresas, investir em projetos sociais pode refletir positivamente em sua imagem. O retorno social institucional empresarial se concretiza em boa
imagem, gerando vendas, fidelizando clientes e valorizando
a empresa no mercado”, conclui.
A responsabilidade social das empresas privadas tem um
papel fundamental e é uma importante contribuição para que
outras possibilidades, fora do setor público, beneficiem a po pulação. A indústria farmacêutica tem sido uma das principais
colaboradoras nesse sentido.

Primeiros passos
Embora recentemente se fale mais sobre a população idosa e
suas necessidades, nem sempre foi assim. “Há mais de dez anos,
quando ainda se tocava pouco no assunto, a Indicator GFK (atual
GFK, consultoria especializada em informações de mercado e
consumo) desenvolveu uma pesquisa denominada “Panorama
da Maturidade”, com o objetivo de levantar dados sobre a população idosa brasileira. Essa foi a primeira e maior pesquisa
com essa população nas regiões metropolitanas do Brasil. O que
partiu de uma necessidade mercadológica – a princípio, o objetivo era conhecer melhor o perfil do idoso sob o aspecto consumidor – passou para uma abordagem muito mais abrangente,
voltada para as necessidades do idoso. A pesquisa trouxe dados
bastante interessantes”, comentou a geriatra e gerontóloga Andréa Prates, que foi consultora da pesquisa.
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A amostragem dessa pesquisa seguiu vários critérios a
fim de garantir a significância estatística. Foram realizadas
1,8 mil entrevistas com pessoas acima dos 60 anos em diferentes regiões metropolitanas.
Andréa é mestre em promoção de saúde pela Universidade de Londres e tem amplo conhecimento sobre assuntos
relacionados a longevidade e envelhecimento saudável. Para
ela, um dos pontos mais relevantes e surpreendentes da
pesquisa foi a constatação de que os idosos mais ajudam do
que são ajudados. “Por meio de questões sobre hábitos e estilo de vida, necessidades, entre outros, pudemos perceber
que o estereótipo de que o idoso é dependente e não contribui mais para a economia, pois se aposentou e saiu do
mercado de trabalho, é totalmente infundado. Ao contrário,
os dados mostraram que os idosos têm importante participação econômica, movimentam recursos e suas contribuições são significativas, apesar de não tão evidentes –
as chamadas contribuições invisíveis. Um exemplo é aquela
avó ou avô que fica com o(s) neto(s), permitindo assim que
os pais trabalhem.
“Na época a pesquisa não teve grande repercussão, pois o
assunto não despertava tanto interesse. Hoje, porém, percebemos como foi uma iniciativa importante e como os dados surpreenderam. Acredito que as pessoas estão reconhecendo mais
o papel do idoso, e a tendência é que tenhamos cada vez mais
projetos de responsabilidade social”, diz Andréa.

abaixo os tabus
Algumas empresas têm sido pioneiras em desenvolver programas e campanhas com a visão voltada ao idoso ou em aplicar
modelos internacionais bem-sucedidos adaptados à realidade
brasileira. Um bom exemplo é a campanha “Envelhecer sem
vergonha”, do laboratório Pfizer. Essa campanha brasileira faz
parte de uma iniciativa global da empresa lançada nos Estados
Unidos em 2012 intitulada Get Old.
A iniciativa americana reúne especialistas e diversas organizações para compartilhar diferentes abordagens sobre o envelhecimento e estimula mudanças no estilo de vida, a fim de
ajudar as pessoas em seu processo de amadurecimento.
No Brasil foi desenvolvido um site para a campanha
(www.envelhecersemvergonha.com.br), que traz informações
como ações programadas, vídeos, testes e artigos relacionados
aos seis temas abordados pela iniciativa: saúde e bem-estar;
família e relacionamento; amor e sexo; dinheiro e carreira; en-

velhecimento e sociedade; e estilo de vida e viagens. O objetivo é colocar em discussão o conceito de maturidade de forma
ampla, contemplando não apenas a saúde física do idoso, mas
também os aspectos emocionais, sociais e financeiros.
De acordo com o presidente da Pfizer Brasil, Victor Mezei,
a campanha pretende, de um jeito leve e divertido, ajudar a
dissipar os temores da população em relação ao envelhecimento. Segundo Mezei, a iniciativa procura estimular a adoção
de hábitos saudáveis desde a infância, para que seja possível
aproveitar cada fase da vida com plenitude. “O envelhecimento deve ser encarado como uma conquista da sociedade,
porque é resultado dos avanços na prevenção e no tratamento
das doenças e do desenvolvimento econômico. O desafio,
agora, é conscientizar cada um a assumir um papel ativo para
preservar sua saúde ao longo dos anos”, comenta.
Uma interessante ação dessa campanha, realizada em diferentes pontos da Avenida Paulista, em São Paulo, chamou a
atenção da população. Foi uma proposta criativa e irreverente
envolvendo troca de papéis: jovem no lugar do idoso e viceversa. O ator Carlos Capitelli, de 70 anos, representou um idoso
que ora propôs ceder seu assento para uma garota em um
ponto de ônibus, ora se ofereceu para carregar a sacola de um
rapaz. Em outro momento, prontificou-se a ajudar um jovem a
atravessar a avenida movimentada.
O diretor de assuntos internacionais da Pfizer, Ciro
Mortella, afirmou que o intuito da ação foi estimular a reflexão
e questionar os tabus associados à velhice que ainda persistem no imaginário coletivo do brasileiro: a visão errônea, por
exemplo, de que o idoso é frágil e incapaz.
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Por melhores políticas públicas
A Nestlé Skin Health, divisão de saúde da pele da Nestlé, operada pela Galderma, é uma empresa especializada em dermatologia. Um dos pilares globais dessa divisão é o foco no envelhecimento da pele – um fenômeno natural da passagem do
tempo, intensificado pela exposição solar, que pode levar a alterações que põem os idosos em risco de uma série de enfermidades dermatológicas, como xerose (pele extremamente
seca, levando a pruridos e ferimentos), estomas (feridas) em
pacientes acamados e câncer de pele.
Por essa razão, a empresa se uniu à Global Coalition on Aging
(globalcoalitiononaging.com), que tem como iniciativa trazer
políticas públicas e soluções em produtos e serviços, capazes de
apoiar um envelhecimento saudável e ativo. O objetivo dessa parceria é fomentar o debate entre criadores/gestores de políticas
públicas, empresas e a sociedade para melhor abordar a nova
realidade demográfica e aplicar soluções que ajudem a sociedade
a se ajustar às necessidades criadas pelo envelhecimento.
Além disso, a meta é construir um plano estratégico de ação
para líderes do governo, empresas e sociedade, com base em
quatro plataformas: Educação e Trabalho; Planejamento e Segurança Financeira; Saúde e Bem-Estar; Tecnologia, Inovação
e Investigação Biomédica. As ações na construção desse plano
incluem patrocinar pesquisas, organizar fóruns para o desenvolvimento de políticas e engajar organizações globais e formuladores de políticas públicas.
Entre as iniciativas da divisão estão a implementação de uma
rede global de Centros de Inovação – SHIELD (Nestlé Skin
Health Investigation, Education and Longevity Development),
em que cientistas e profissionais de saúde poderão compartilhar
informações relevantes e atualizações sobre saúde e envelhecimento da pele, e a construção de uma nova fábrica da Galderma
no Brasil, com itens para tratamento cosmético e dermatológico.
“O que é para o brasileiro viver ao máximo?”
O laboratório Abbott, em parceria com a área de pesquisa e inteligência de mercado da Editora Abril, realizou, entre 31 de
agosto e 25 de setembro de 2015, uma pesquisa com 5.130 pessoas, que responderam a um questionário cujo principal foco
era identificar o que significa viver ao máximo para o brasileiro.
A pesquisa envolveu homens e mulheres com idade superior
a 20 anos, das classes A, B e C de todas as regiões do Brasil. Os
resultados desse estudo foram publicados num relatório intitulado “O que é para o brasileiro viver ao máximo? As impressões
e as expectativas de mais de 5 mil homens e mulheres quando o

assunto é viver bem”. Segundo Marcos Leal, diretor de marketing
corporativo da Abbott, o objetivo é levar as pessoas a refletir
sobre o conceito de vida plena. “Queremos saber o que inspira
esses brasileiros a viver ao máximo, com experiências, levando
em consideração seus sonhos, medos e aspirações pessoais, não
importando idade, gênero ou região”, afirma.
O envelhecimento não poderia ter ficado de fora da pesquisa. No quesito Ideais, 74% dos respondentes concordaram
totalmente que envelhecer de modo saudável é viver ao máximo. Para 65% deles, envelhecer e ser ativo socialmente também
pode ser considerado um indicativo de vida plena.
A pesquisa conseguiu identificar quatro pilares principais
a partir das respostas: autoconhecimento, saúde, relacionamento e envelhecimento pleno. Segundo o relatório, “a expectativa de vida do brasileiro aumenta e, com ela, a necessidade
de se estender (ou, quem sabe, impedir) a aposentadoria física
e mental. A vontade de viajar, praticar esportes e desfrutar a
família não possui limite etário e contribui para a queda de rótulos como ‘idoso’ e ‘terceira idade’”.
Os resultados mostram também que os brasileiros têm uma
visão otimista do futuro, com planos de caráter muito mais pessoal do que material ou profissional. Os principais sonhos para
o futuro são viajar mais (79%) e ter boa saúde (71%).
“Essa iniciativa nos ajuda a criar um diálogo global sobre o
que é importante para obter o máximo de suas vidas”, diz Leal.
O conteúdo da pesquisa permite um maior conhecimento
sobre as impressões e expectativas das pessoas quando o assunto é viver bem. Os dados podem ser significativos para
aqueles que buscam contribuir para uma melhor qualidade de
vida das pessoas ou assuntos relacionados.
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campanha

Pacotes de solidariedade

A

revista Aptare – Geriatria e Gerontologia para Especialidades Clínicas organizou em dezembro último
uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas para a Casa dos Velhinhos Dona Adelaide. Fundada há 30 anos em São Bernardo do Campo, a instituição é
ﬁlantrópica e cuida atualmente de 36 idosos.
A campanha durou cerca de um mês e nesse período foram
arrecadados aproximadamente 300 pacotes de fraldas, além
de itens como luvas, copos, absorventes, toucas e desodorantes.

André Chang Chou
Andrea Giordano
Angela Almeida
Aniella Vaz
Antonio Iazzetti
Camila Mucioli Beyruth
Carolina Setúbal
Cristiane Pomeranz
Daniel Liang
Daniela e Alexandre Migues

Debora Alves
Denise Mazzaferro
Eliana Fagundes
Fabiana Pereira
Fernando Dantas
Francisco Leonardo
Grupo chinês –
Golden Lake Golf
Helena Chu
Isabella Quadros

Algumas pessoas preferiram colaborar com dinheiro, o que nos
permitiu comprar os presentes do amigo secreto promovido
entre os moradores na véspera de Natal.
As doações foram entregues no dia 16 de dezembro. Foi uma
tarde de música, confraternização e alegria, com direito a Papai
Noel. Mas nada disso teria sido possível sem o apoio e a solidariedade de tanta gente que se mobilizou e colaborou com a campanha. De pouco em pouco é possível fazer diferença. Por isso,
queremos deixar registrado aqui nosso muito obrigada:

Jully Chou
Lilly Ayub
Lu Buﬀet
Luciana Cury
Luciana Lachini
Marco Antonio Jorge
Margareth Yamashita
Marilda Liang
Renato Villar
Renô Alves Bertolucci

Robert Koo
Rogério Perrela
Rosângela Felix
Simone Jardim
Supermercados Alta Rotação
TENA
Teresa Barreto
Tereza Rangel
Vânia Morales
Zeca Liang

Em tempo: existem muitas ILPIs ﬁlantrópicas que precisam de ajuda ao longo do ano.
As necessidades são muitas, e toda colaboração é bem-vinda. Mobilize-se e participe desse movimento!
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

novos sites institucionais
O Aché e a Biosintética apresentaram seus novos sites institucionais, que
reúnem informação e serviços de alta qualidade para consumidores, farmacêuticos, médicos e comunidade. A versão responsiva assegura o acesso em desktop, laptop, celular e tablet. Os lançamentos marcam os 50 anos de história do
Aché, comemorados em 2016.
Os portais www.ache.com.br e www.biosintetica. com.br hospedam blog,
e-books, chat, games e aplicativos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida
– tudo integrado às plataformas de redes sociais da empresa, como fan pages de produtos, campanhas e sites pertinentes. A ideia é que o internauta chegue ao conteúdo procurado em poucos cliques, sejam vídeos, matérias, bulas
de medicamentos ou informações institucionais da companhia.

estimulação cognitiva
intergeracional
Já estão abertas as inscrições para o Curso de
Ca pacitação em Estimulação Cognitiva Intergeracional: Teoria e Prática,
uma iniciativa do Serviço
de Gerontologia do Hospital Sírio-Libanês.
O curso, que tem início em março, será voltado para profissionais
graduados em psicologia, gerontologia, fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfermagem, pedagogia, entre outros. Entre os objetivos da iniciativa estão
capacitar o profissional a realizar intervenções cognitivas
em grupos de adultos e idosos com queixas de memória,
bem como habilitar a promoção do envelhecimento
saudável e a prevenção neurocognitiva através de hábitos
saudáveis, sociabilização e controle de doenças crônicas. A
SBGG-SP é uma das apoiadoras do curso.

Premiação Pelo 4o ano
consecutivo
Genacol recebeu pe lo quarto ano consecutivo o prêmio no
Canadá de Melhor
Produto para a Saúde
das Articulações pelo
Consumer Choice
Award. O prêmio reconhece as melhores
empresas e produtos
de diversos segmentos, através da escolha dos consumidores. Lançado no Canadá há
mais 15 anos e presente em mais de 50 países,
Genacol é um suplemento alimentar indicado no
tratamento de problemas osteoarticulares, ajudando na melhora da dor, no aumento da mobilidade e na recuperação de lesões e desgastes.
Genacol não apresenta contraindicações e pode
contribuir para o tratamento de artrite, artrose,
fibromialgia, condromalácia, bursite, osteoportose, entre outros.
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mais uma unidade

O Cora Residencial Senior acaba de inaugurar sua
segunda unidade, no bairro do Ipiranga, zona sul de
São Paulo. São 202 leitos distribuídos em duas torres de 6.700 m² construídos. A unidade conta também com área verde abundante em um bosque de
2.000 m², um jardim para tratamento de Alzheimer
e pomar, espaços que estimulam o movimento e o
convívio social dos idosos.
A unidade Villa Lobos, a primeira do grupo, foi
inaugurada no fim do ano passado na zona oeste da
capital paulista. Em 2016 ficarão prontas quatro
novas unidades, sendo a primeira delas em Belo
Horizonte. O plano de expansão contempla a inauguração de 30 unidades em até quatro anos. Para
saber mais, acesse: coraresidencial.com.br.

Plataformas colaborativas
de Prescrição eletrônica
A empresa de
tecnologia da informação Sollis
criou plataformas colaborativas e gratuitas
de prescrição eletrônica, que contribuem para a integração de
três importantes atores do segmento de medicamentos: médicos, estabelecimentos de saúde e pacientes. A tecnologia pretende melhorar a relação médico-paciente, além reduzir os
danos à saúde, como interações medicamentosas.
A principal preocupação dos idealizadores do sistema é com
a segurança do paciente. No Brasil, estatísticas mostram que
cada receita tem em média 2,4 medicamentos, o que indica alto
risco de interações. Essa combinação não é facilmente percebida
sem estudo aprofundado ou sem um software que faça o cruzamento das substâncias prescritas. A Plataforma de Prescrição
Eletrônica criada pela empresa é gratuita e está disponível para
médicos, estabelecimentos de saúde e pacientes, permitindo integração com prontuários eletrônicos já existentes no mercado.
Para saber mais: www.sollisinovacao.com.br.

cuidados com a Pele do idoso
A 3M promove nos dias 30 e 31 de maio o 4o Congresso Internacional de Prevenção de Lesões de Pele 3M – InterPele e o 1o Seminário de Prevenção de Lesões de Pele no Idoso. O evento é voltado
para profissionais de saúde e terá como tema central “Prevenção de
Lesões de Pele e Economia em Saúde – A Busca por Resultados”.
Além de palestrantes brasileiros, o InterPele 2016 contará com a
presença de quatro especialistas internacionais: Dimitri Beeckman (Bélgica), Kimberly LeBlanc (Canadá), Mary
Arnold-Long (Estados Unidos) e Gastón Cartagena (Chile). Durante o evento também acontecerá o Concurso Científico TAL – Talentos da América Latina 2016, cujo tópico será “Prevenção, prática baseada em evidências”. Para
mais informações, acesse: www.interpele.3m.com.br.
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proGrAMe-Se :: cursos, congressos e simpósios

mar/abr

3

XXVI Jornada paranaense
de Geriatria e Gerontologia e
IV Simpósio Idoso na Atenção
primária – o idoso que
se deseja ser
18 e 19 de março • Curitiba, PR
www.jornadasbggpr.org.br

I Simpósio NeSC
3
de Geriatria e Gerontologia

I Congresso Brasileiro
3
de Gerontecnologia

18 e 19 de março • Aracaju, SE •
www.nescgeriatriaegerontologia2016.123paginaweb.pt

8 e 9 de abril • USP Ribeirão •
Ribeirão Preto, SP •
gerontec.wix.com/congresso

Aging in America ASA
3
Conference 2016
21 a 24 de março • Washington, DC,
USA • asaging.org/aia

maio

jun/jul/ago

American Geriatrics
3
Society Annual Meeting

8 Jornada Interdisciplinar de
3
Geriatria e Gerontologia (JIGG)

19 a 21 de maio • Long Beach, CA,
EUA • www.americangeriatrics. org

21 de maio • IEP, Hospital SírioLibanês, São Paulo, SP •
iep.hospitalsiriolibanes.org.br

XX Congresso Brasileiro
3
de Geriatria e Gerontologia
8 a 11 de junho • Centro de Convenções do Ceará • Fortaleza, CE •
www.cbgg2016.com.br
World Congress on Active
3
Ageing
28 de junho a 1 de julho •
Melbourne, Austrália •
www.wcaa2016.com.au

a

XIII Congreso Argentino
3
de Gerontología e Geriatría
25 a 27 de agosto • Buenos Aires,
Argentina • www.sagg.org.ar
XXVII Congresso Brasileiro
3
de Neurologia
27 a 31 de agosto • Expominas,
Belo Horizonte, MG •
www.neuro2016.com.br

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