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Do conhecimento e da mão na massa

Venho acompanhando de perto 
o crescimento de duas áreas 
que considero fundamentais 

nos dias de hoje: o envelhecimento e 
os cuidados paliativos. São dois cam-
pos com profundas especificidades, 
mas de alguma maneira interligados, 
não apenas em relação ao público a 
que se aplicam, mas também à aura de 
tabu que os rodeia.

Felizmente, a velhice e a morte saí-
ram do armário e agora ocupam horá-
rios e espaços nobres – nos eventos, 
no rádio, na TV, na web, nas rodas de 
conversa. Quem, apenas alguns anos 
atrás, participaria de um evento para 
discutir a própria velhice? Ou as dife-
rentes formas de morrer? Aviso aos 
que estavam em Marte nos últimos 
anos: graças a campanhas de marke-
ting, identificação de novos mer cados 
e uma necessária conscientização da 
sociedade, esses dois temas não só 
deixaram de ser tabu, como ganharam 
status de pop. Quem diria, senhoras e 
senhores. Quem diria!

É claro que a popularização, por  
si só, não é ruim. Ouso dizer que ela  
é uma bem-vinda mudança de pers-
pectiva acerca de assuntos que antes 
nos metiam medo, um pequeno ato 
de coragem diante do desconhecido. 
Há algo mais libertador do que discu-
tir a morte sem ser recriminado pelos 

outros? (lembram-se dos tempos do 
“Não fale sobre isso porque atrai?”). 
Ou refletir sobre o final de vida sem 
que uma morte tivesse, de fato, ocorri-
do? E a velhice? Ser velho virou al - 
go desejável, os cabelos brancos são 
hoje exibidos com orgulho e a popu-
lação 60+ saiu da invisibilidade para 
se tornar protagonista de seus dese -
jos e ações.

O que me preocupa é o que essa 
popularização deixa para trás. Porque 
a informação de que dispomos hoje 
para compreender esses aspectos tão 
essenciais da própria vida não surgiu 
por acaso. Ela é resultado de anos de 
pesquisa, do esforço de profissionais 
dedicados a entender melhor esses 
temas e a produzir um conhecimento 
bem embasado e de qualidade. O pe-
rigo é, na ânsia de popularizarmos 
esses assuntos, deixarmos de lado a 
ciência e esse conhecimento tão cui-
da dosamente produzido. Romantiza-
mos as questões e as despimos de sua 
profundidade. As discussões, que le-
vamos tanto tempo para atingir, ficam 
rasas e trazem apenas um lado de te-
máticas que são muito mais ricas e 
complicadas do que estamos nos 
acos tumando a ver. Um movimento 
vazio de ciência e de conhecimento 
de qualidade é apenas isto: um movi-
mento vazio.

De maneira nenhuma tiro o mérito 
dos esforços feitos para que esses te-
mas finalmente ganhassem a relevân-
cia e a visibilidade necessárias fora do 
âmbito acadêmico, pois há uma óbvia 
complementaridade nesse trabalho. 
Mas vejo como absolutamente primor-
dial que se estabeleça um diálogo sig-
nificativo entre quem está no campo 
de produção de conhecimento e quem 
está levando esse tema adiante para o 
público leigo. Temos uma oportunida-
de inédita de formar pessoas cons-
cientes do próprio envelhecimento e 
final de vida. O Brasil dispõe de pro-
fissionais qualificadíssimos, cheios de 
idealismo e disposição para transfor-
mar nossa velhice e a nossa morte. O 
que precisamos é unir as duas pontas, 
o conhecimento e o ati vismo, sem que 
ninguém solte a mão de ninguém.

Boa leitura!
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6 COLÓQUIO

Para tirar idosos LGBT  
DA INVISIBLIDADE

A admiração de Diego Felix Mi-
guel por pessoas mais velhas 
vem desde a infância. Nos en-

contros familiares e sociais, na primei-
ra oportunidade trocava a companhia 
das crianças para conversar com um 
idoso. “Saber que aquela pessoa tinha 
vivido muito mais que eu e trazia ex-
periências de um mundo que eu ain-
da não conhecia me fascinava muito 
mais que os contos de fadas”, conta. 

A tendência tornou-se ainda mais 
relevante quando, na adolescência, 
seu pai foi diagnosticado com câncer e 
Miguel tornou-se seu principal com-
panheiro durante o tratamento, po-
dendo conhecer muito mais sobre sua 
história, sua relação com a família de 
ascendência libanesa e as dificuldades 
sociais enfrentadas na infância. “Com 
seu falecimento, esse encantamento 
pelos mais velhos continuou”, aponta 
ele, lembrando que a mãe sempre o le-
vava a instituições de longa perma-

nência para conversar com idosos que 
não recebiam visita de seus fa miliares. 
As idas a esses locais o instigavam mas 
ao mesmo tempo o constrangiam – 
não era fácil ver idosos pintando dese-
nhos mimeografados e fazendo ativi-
dades que pouco valorizavam suas 
experiências e, por muitas vezes, su-
bestimavam suas capacidades. 

Aos 18 anos, tendo iniciado estu-
dos em teatro, Miguel começou a mi-
nistrar aulas para idosos, buscando 
dar mais sentido às atividades propos-
tas para essa faixa etária. Desde então, 
vem desenhando sua trajetória profis-
sional e acadêmica na área do enve-
lhecimento, na coordenação de cursos 
e gestão de serviços de centros de con-
vivência para idosos, trabalhando em 
diferentes territórios em projetos es-
pecíficos nas áreas de cultura, assis-
tência social e saúde e buscando dar 
visibilidade para as necessidades des-
sas pessoas. Seu passo mais recente foi 

dado em direção ao envolvimento 
com um público ainda mais invisível: 
as pessoas idosas LGBT.

Miguel é mestre em filosofia pela 
Universidade de São Paulo (USP), es-
pecialista em gerenciamento da saúde 
de idosos pela Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (OPAS/ OMS), espe-
cialista em linguagens da arte (USP) e 
atualmente é gestor do Centro de Con-
vivência e Comunicação do Centro de 
Referência do Idoso da Zona Norte – 
CRI Norte. Docente em cursos de pós-
graduação em gerontologia, tem título 
de especialista em gerontologia pela 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Ge-
rontologia (SBGG) e é membro do 
Conselho Estadual do Idoso de São 
Paulo. Padrinho da EternamenteSOU, 
– primeira organização social no Bra-
sil voltada à visibilidade, capacitação e 
atendimento às velhices LGBT –, tem 
desenvolvido uma série de ações para 
o debate dos direitos de idosos LGBT.

Por Luciana Fleury

DIEGO FELIX MIGUEL Padrinho da EternamenteSOU, primeira organização social no 
Brasil voltada à visibilidade, capacitação e atendimento às velhices LGBT.
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Nesta entrevista, ele fala sobre esse 
trabalho e sobre a importância de os 
especialistas em geriatria e gerontolo-
gia adotarem uma postura de acolhi-
mento a essa população.

Aptare – Como o tema do 
envelhecimento de pessoas LGBT 
passou a fazer parte do seu dia a dia?

Diego Felix Miguel – Um marcador 
importante que me fez olhar para 
essa temática foi a participação na 
12a Conferência Nacional dos Direi-
tos Humanos, realizada em Brasília, 
em 2016. Eu estava lá como um dos 
representantes dos direitos da pes-
soa idosa, da mesma forma que ha-
via grupos defendendo os direitos 
de crianças e adolescentes, de 
LGBTs, de deficientes. Além de per-
ceber um distanciamento e até certo 
estranhamento entre esses públicos, 
soube que, na conferência LGBT, fo-
ram tratadas questões sobre o enve-
lhecimento dessa população, como 
o depoimento de um homem trans 
que tinha medo caso precisasse ser 
institucionalizado na velhice. Ele 
questionava quem garantiria que 
iriam respeitar a identidade de gê-
nero dele numa situação assim. E aí 
notei que esse tipo de debate não ti-
nha aparecido em nenhuma forma 
no grupo dos idosos. 
Voltei muito inquieto. Percebi que 
nunca tinha atentado para isso – e 
eu já trabalhava com envelhecimen-
to fazia uma década. Não lembrava 
de quantas vezes eu tinha tido con-
tato com uma pessoa idosa LGBT. 
Como isso poderia ter acontecido? 
Foi algo que me tocou, e então come-
cei a projetar a minha velhice. Caso 
eu precise de uma ILPI ou de um 

atendimento médico, será que vou 
me sentir à vontade para que o pro-
fissional saiba que eu sou gay e res-
peite toda essa trajetória construída 
ao longo da minha vida? Percebi que 
eu precisava trabalhar para a cons-
trução de uma velhice digna.

Aptare – E como isso aconteceu?
Miguel – Em 2017 conheci Rogério 
Pedro. Ele estava iniciando os traba-
lhos da EternamenteSOU, uma ONG 
criada para fomentar a implantação 
de serviços e projetos voltados ao 
atendimento psicossocial a pessoas 
LGBT60+. Virei padrinho da ONG, 
com a missão de levar conhecimento 
científico para embasar as ações. Foi 
quando construímos a proposta de 
criar o primeiro seminário de velhi-
ces LGBT, exatamente para reunir 
informações sobre esse tema. Foi um 
projeto ousado, que sofreu bastante 
preconceito e críticas. Chegaram a 
dizer que eu ia ficar estigmatizado 
ao passarem a me ver como um pro-
fissional que trabalha com idosos 
LGBT. Com muita dificuldade con-
seguimos fazer o evento. Sem mui-
tos recursos financeiros, viabiliza-
mos algumas parcerias. Até para en-
contrar pessoas idosas LGBT foi difí-
cil. Elas viveram na exclusão a vida 
toda, sofreram violência de todos os 
tipos; é natural o receio de não en-
contrar um local de acolhimento. 
Mas vencemos essas barreiras. Nos 
dias 26 e 27 de junho deste ano rea-
lizamos a terceira edição do seminá-
rio, e a cada vez ganhamos mais visi-
bilidade e encontramos menos resis-
tência. Mais do que contar com es-
pecialistas e trazer experiências 
exi  tosas, o objetivo é abrir um espa-

ço de fala. Tanto que a primeira 
mesa do evento deste ano foi uma 
roda de conversa, protagonizada por 
pessoas idosas LGBT, sobre histórias 
de resistência e luta contra o precon-
ceito e a violência.
Atualmente, a EternamenteSOU tem 
diversos projetos, como coral, dança, 
terapia, atendimento psicológico. 
Há também um encontro mensal 
chamado Café & Memórias LGBT 
50+. Em 2018 tivemos a primeira 
turma do curso de introdução a ve-
lhices LGBT, e há previsão de novas 
turmas em breve.

Aptare – Com essa experiência dos 
seminários e na busca por dados que 
ajudem a compreender a dinâmica 
dessa população, já foi possível 
identificar como estão o acesso  
e o uso dos serviços de saúde  
por pessoas LGBT?

Miguel – Não temos estudos que tra-
gam a realidade aqui no Brasil. Em 
um trabalho de revisão bibliográfica 
de estudos internacionais realizada 
por Milton Crenitte, docente em ge-
rontologia e saúde pública, com o 
qual colaborei, os dados apontavam 
uma forte tendência ao isolamento 
social e à solidão, a piores controles 
de doenças crônicas, como diabetes, 
e menor adesão a exames preventi-
vos, como mamografia ou papanico-
lau, no caso das mulheres lésbicas. 
No fim da vida, inclusive, as pessoas 
LGBT relatam, em pesquisas, o 
medo de ficar sozinhas, de ser dis-
criminadas e de morrer com dor. 
Em outro estudo, com 144 idosos, 
25% não tinham “assumido” sua 
orientação sexual para o médico, 
26% expressaram que nunca iriam 
revelar a sua orientação sexual e 
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20% apresentavam receio da reação 
do profissional de saúde caso ele 
descobrisse a sua identidade LGBT.  
Já outra pesquisa mostrou que pes-
soas trans preferiam suicidar-se se 
tivessem que depender de uma ins-
tituição ou de pessoas que não res-
peitassem as suas identidades. E es-
ses dados são de países onde a ques-
tão LGBT está muito avançada.
Nos seminários da Eternamente-
SOU ouvimos depoimentos que dão 
uma ideia da realidade nacional: 
uma idosa trans contou que precisa-
va fazer o exame de próstata mas o 
médico negou o atendimento por-
que não se sentia à vontade de fazer 
o exame nela. Mais de uma mulher 
lésbica idosa disse que precisava es-
conder sua orientação sexual para a 
família cuidar dela na velhice. Eram 
mulheres solitárias, que precisavam 
de cuidados de saúde, e a condição 
que a família impunha era de que 
“elas deixassem de ser lésbicas”. 
Uma delas comentou que não fre-
quentava o centro de convivência 
perto de casa porque lá a esposa ti-
nha que ser apresentada como se 
fosse uma amiga.

Aptare – Com relação às políticas 
públicas para essa população, 
qual a realidade no Brasil?

Miguel – Especificamente para ido-
sos LGBT não há nenhuma ação de-
senvolvida. Existem algumas para 
LGBT, mas para idosos LGBT não. 
Essa é uma das questões importan-
tes da EternamenteSOU. Nós sabe-
mos que estamos inseridos num 
contexto enrijecido, preconceituoso, 
mas queremos caminhar pelas fissu-
ras. Existem estruturas importantes 

por meio das quais conseguimos dar 
visibilidade a essas causas e a essas 
pessoas que são silenciadas pelo 
próprio sistema, como conferências 
e conselhos, apesar do momento de 
fragilidade por que estamos passan-
do na política federal atual.  
O maior desafio é começar a traba-
lhar com os serviços, para que eles 
tenham essa sensibilidade. A Eter-
namenteSOU é muito procurada 
pa ra dar palestras e capacitações 
em programas de acompanhamen-
tos de idosos, em cursos de cuida-
dores, em eventos etc. Esse é um 
bom caminho.

Aptare – Como tornar um centro de 
convivência mais atrativo e amigável 
para pessoas LGBT?

Miguel – O esforço deve ser para que 
essas pessoas se sintam em um am-
biente seguro. É claro que uma insti-
tuição séria e comprometida conse-
gue capacitar e garantir um ambien-
te seguro na perspectiva dos profis-
sionais, mas é preciso descobrir 
como criar esse ambiente amigo da 
diversidade entre os usuários. Não 
há um modelo pronto, ele precisa 
ser construído e fazer parte de um 
processo cotidiano, como estar em 
filmes, em conversas informais, sem 
ser algo tão marcado como uma pa-
lestra, por exemplo. A partir do mo-
mento em que eu sou um profissio-
nal gay e não escondo isso no meu 
trabalho, isso já gera uma quebra de 
preconceito e de estereótipos. É im-
portante saber que a reação não é 
padrão. Às vezes a gente acha que 
um idoso não vai receber bem uma 
pessoa LGBT e ele pode ter uma 
postura até mais acolhedora do que 

o profissional, porque tem essa rea-
lidade na família.
Um questionamento válido é se es-
tão sendo oferecidas atividades que 
dialoguem com toda essa identida-
de e repertório cultural que essa pes-
soa teve ao longo da vida. Muitas ve-
zes, as propostas acabam naquela 
coisa tradicional, como se todas as 
mulheres desejassem fazer tricô e 
crochê e todos os homens quisessem 
praticar atividade física. Por isso, 
abrir espaço para a escuta é funda-
mental, garantir o lugar de fala e tra-
zer os idosos para a construção da 
programação, para que eles se tor-
nem proponentes. Isso vale para to-
dos, inclusive para as pessoas LGBT.
Outro ponto interessante diz respei-
to às representações naquele espaço 
físico, como usar os cartazes infor-
mativos para reforçar a diversidade 
sexual, usando imagens com um ca-
sal de lésbicas idosas em um comu-
nicado sobre exames preventivos 
ou colocar uma bandeira LGBT no 
crachá dos profissionais.

Aptare – O que um especialista em 
geriatria e gerontologia pode fazer 
para tornar seu atendimento mais 
acolhedor a pessoas LGBT?

Miguel – Primeiro, entender a dife-
renciação entre gênero, sexualidade, 
orientação sexual, identidade e ex-
pressão de gênero. Tem quem fale 
que é uma “sopa de letrinhas” e que 
“cada vez aumenta mais”, mas é fun-
damental derrubar esse tipo de pen-
samento e saber que essas letras são 
usadas para nomear realidades to-
talmente diferentes, com impacto 
direto na forma como deve ser o 
atendimento em saúde. Existem 
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mui tas organizações, associações e 
autores que são referência no tema, 
com manuais e dicas simples para 
ajudar nesse entendimento. Um ma-
terial muito bom é o Manual de Co-
municação LGBTI, que foi lançado 
no ano passado pela Aliança Nacio-
nal LGBTI+ e pela Rede Gay Latino, 
disponível para download gratuito 
na internet. Há um curso de saúde 
LGBTI da Fiocruz, também gratuito, 
na modalidade EAD. É importante, 
nesse processo, buscar o autoconhe-
cimento, se despir de preconceitos e 
começar a enxergar o outro como um 
ser livre, independente e diferente.
Um dos cuidados é não partir do 
pressuposto de que a pessoa idosa 
que nós atendemos é heterossexual; 
seguir com um atendimento hétero-
cis-normativo já é uma violência.

Aptare – Como fazer isso na prática?
Miguel – Mudar a forma de abordar 
e construir perguntas mais neutras. 
Ao invés de perguntar ‘Qual o nome 
de sua esposa?’, pergunte “Com 
quem você se relaciona?”, “Você pos-
sui alguma relação afetiva?” ou “Com 
quem você convive?”, por exemplo. 
É importante conversar de maneira 
que a pessoa fique à vontade para di-
zer qual é o gênero com o qual ela se 
identifica. Além disso, saber lidar e 
dar o atendimento adequado para 
situações que fujam do que é consi-
derado “normal”, como uma pessoa 
idosa que se prostitui, uma realida-
de bem distante da imagem estereo-
tipada de uma avó que fica em casa 
cuidando dos netos. Obviamente 
muitas dessas informações irão sur-
gir conforme a pessoa atendida for 
criando um vínculo, construindo 

uma relação de afeto e confiança 
com o profissional. Temos de lem-
brar que essas pessoas sofreram 
muito preconceito ao longo da vida. 
Estuda-se na geriatria e na geronto-
logia que os aspectos biopsicosso-
ciais são fundamentais para a com-
preensão de saúde do ser humano, 
então, quando se trata de grupos 
que fogem das normas socialmente 
estabelecidas, isso tem que ser con-
siderado de forma muito mais apro-
fundada. 

Aptare – É comum ouvir que “tratar 
diferente é que é ser 
preconceituoso”...

Miguel – Sim, é muito comum depa-
rarmos com esse discurso. No entan-
to, a ideia de igualdade é uma ideia 
perversa. Ela só não seria perversa se 
todos tivessem exatamente as mes-
mas oportunidades numa perspecti-
va sociocultural, o que não é real. 
Nós vivemos em uma sociedade ma-
chista, racista, LGBTfóbica. O Brasil 
é o país que mais mata pessoas LGBT 
no mundo, só por elas serem LGBT. 
Precisamos trabalhar com o princí-
pio da equidade, segundo o qual se 
consideram as diferenças existentes 
para poder proporcionar aquilo de 
que a pessoa necessita. 

Aptare – Com relação a ILPIs, 
há um modelo ideal? 

Miguel – Não há uma solução única. 
O ideal é uma ILPI que tenha uma 
cultura de acolher a diversidade. O 
jornalista Neto Lucon fez um levan-
tamento jornalístico que envolveu 
40 ILPIs na cidade de São Paulo, per-
guntando se havia um idoso gay en-
tre os moradores. Recebeu respostas 

como: “No asilo não tem nenhum 
gay, querido. É só velho, mesmo”; 
“Não, não trabalhamos com homos-
sexuais”; “São senhoras muito reli-
giosas, nenhuma lésbica, muito me-
nos bissexual”. 
Nos Estados Unidos existem duas 
modalidades de ILPIs: uma para to-
dos os públicos, com cultura de aco-
lhimento, de valorização da diversi-
dade; e a outra específica. É a pessoa 
LGBT que decide em qual delas ela 
se sente à vontade para ficar. Porque, 
às vezes, ela já passou por tanta vio-
lência e violação de direitos que não 
quer se arriscar. Já alguns não que-
rem sentir que estão em um lugar 
que tem um rótulo que os diferencia, 
preferem estar entre iguais. É um  
desafio essa questão, são várias as 
nuances, e devemos respeitar o direi-
to de escolha de cada um.

Aptare – O contato com todas essas 
questões tem, de alguma forma, lhe 
proporcionado mudanças pessoais? 

Miguel – Sim. Percebi que tenho uma 
dívida histórica com as pessoas ido-
sas LGBT. Muitas das coisas que eu 
posso viver se devem a um histórico 
de luta. Os depoimentos me emocio-
nam bastante, porque as pessoas  
das gerações anteriores passaram 
por coisas pelas quais talvez eu nun-
ca passe na minha vida, graças às 
conquistas já alcançadas. Então, o 
que posso fazer para compensar isso 
é pensar no que eu vou deixar de le-
gado. Pode soar pretensioso, mas 
não é. É o desejo de fazer o que for 
preciso para que eu e outras pessoas 
LGBT cheguemos à velhice com dig-
nidade, com respeito às nossas histó-
rias e identidades. 
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FYI :: novos estudos e pesquisas

A ADMISSÃO DE IDOSOS EM ILPIs NA ARGENTINA: 
COERÇÃO E ABUSO DOS DIREITOS HUMANOS

Há pouca informação sobre a adequa-
ção dos procedimentos para a admis-
são de idosos em ILPIs em países de 

baixa e média renda, como a Argentina. Esta pesquisa, publi-
cada em agosto na The Gerontologist, fornece o primeiro tra-
balho sistemático da prática e avalia até que ponto os proto-
colos atuais respeitam os direitos humanos fundamentais.

Foram aplicados diferentes métodos, incluindo análise de 
documentos e de pesquisas nacionais. Há também um estudo 
de caso de uma única cidade, La Plata, que se baseia em en-
trevistas com informantes locais, discussões em grupos focais 
em diversos bairros e uma pesquisa de pacientes liderada por 
aposentados locais. Esse design inovador fornece um conjun-
to de dados altamente triangular e contextualizado.

O que se observou foi que muitos idosos admitidos em  
ILPIs não tinham altos níveis de dependência de cuidados. Os 
lares não costumam exigir nem mesmo buscar o consenti-
mento informado dos idosos, independentemente de seu es-
tado cognitivo. Havia indicações de admissão coercitiva por 
membros da família, às vezes para obter acesso às casas, às 
propriedades e às finanças dos idosos.

O estudo indica o abuso generalizado dos direitos huma-
nos fundamentais de dezenas de milhares de pessoas idosas 
na Argentina. É necessário que pesquisadores, formuladores 
de políticas e sociedade civil reconheçam a escala do abuso e 
desenvolvam salvaguardas.

TECNOLOGIA MÓVEL PARA AVALIAÇÃO  
COGNITIVA DE ADULTOS MAIS VELHOS:  
UMA REVISÃO DO ESCOPO

O número de pessoas diagnosticadas 
com demência está aumentando sensi-
velmente à medida que a população en-

velhece. Em um esforço para melhorar os resultados, tem 
havido uma crescente demanda para facilitar a detecção 
precoce do declínio cognitivo. O aumento do uso de tecnolo-
gia móvel por adultos idosos oferece a oportunidade de for-
necer avaliações convenientes e econômicas para a detec-
ção precoce de comprometimento cognitivo. Este artigo, 
publicado na revista Innovation in Aging em janeiro, apresen-
ta uma revisão da literatura sobre como as plataformas mó-
veis – smartphones e tablets – estão sendo usadas para a 
avaliação cognitiva de idosos, juntamente com benefícios e 

oportunidades associados a elas.
Foram consultadas as bases MEDLINE, Web of Science, 

PsycInfo, CINAHL, EMBASE e Cochrane Central Register de 
Ensaios Controlados em outubro de 2018. A pesquisa retor-
nou 7.024 artigos. Foram removidas 1.464 duplicatas e depois 
selecionados títulos e resumos. 

Vinte e nove artigos preencheram os critérios de inclusão 
e foram categorizados em três grupos: (a) versões móveis de 
artigos existentes ou testes neuropsicológicos computadori-
zados; (b) novos testes cognitivos desenvolvidos especifica-
mente para plataformas móveis; e (c) uso de novos tipos de 
dados para avaliação cognitiva. Essa revisão de escopo confir-
ma o considerável potencial da avaliação móvel.

O estudo concluiu que as tecnologias móveis facilitam a 
avaliação repetida e contínua e apoiam a coleta discreta de 
marcadores comportamentais auxiliares do comprometi-
mento cognitivo, permitindo, assim, que os usuários visuali-
zem tendências e detectem mudanças agudas que tradicio-
nalmente têm sido difíceis de identificar. As oportunidades 
incluem o uso de novos sensores móveis e dispositivos vestí-
veis, melhorando a confiabilidade e a validade das avaliações 
móveis, determinando o uso clínico apropriado de informa-
ções de avaliação móvel e incorporando princípios de avalia-
ção centrados na pessoa e fenotipagem digital.

TEMPO PARA MIM OU PARA NÓS? DIFERENÇAS  
DE IDADE NA MOTIVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO

Aumentar a quantidade de exercícios 
continua sendo uma importante ques-
tão de saúde para idosos e jovens. Pes-

quisadores sugeriram vários métodos para aumentar a moti-
vação do exercício. A teoria da seletividade socioemocional 
(TSS) postula que a motivação das pessoas muda de metas 
instrumentais orientadas para o futuro para metas emocio-
nalmente significativas orientadas para o presente à medida 
que envelhecemos, o que fornece insights sobre como as mo-
tivações das pessoas para o exercício diferem entre idosos e 
adultos jovens. O objetivo do estudo, publicado na The Geron-
tologist de agosto, foi examinar como a motivação do exercí-
cio difere entre adultos mais velhos e mais jovens.

Idosos (maiores de 59 anos) e jovens (entre 18 e 26 anos) 
participaram de grupos focais. Eles discutiram a motivação 
do exercício (ou a falta dela), os motivadores e as barreiras 
ao exercício e as preferências sobre quando, onde e com 
quem se exercitam. As transcrições dos grupos focais foram 
analisadas usando-se análise direta de conteúdo e categori-
zação iterativa.
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Consistentemente com a TSS, os adultos mais jovens ge-
ralmente preferiam se exercitar sozinhos para atingir metas 
de aptidão instrumental, enquanto os adultos mais velhos 
preferiam se exercitar com os outros. Além disso, os adultos 
mais velhos tendem a considerar outros periféricos (por 
exemplo, estranhos, conhecidos) como uma influência positi-
va e não negativa.

Os pesquisadores concluíram que a TSS fornece uma es-
trutura para explorar mudanças relacionadas à idade na moti-
vação do exercício. Além disso, o efeito positivo se refletiu em 
como os idosos avaliavam a influência de outros periféricos. 
Mensagens motivacionais poderiam ser adaptadas para au-
mentar as mudanças de comportamento de saúde, concen-
trando-se em objetivos de exercício instrumental para adul-
tos jovens e exercício focado em relacionamentos significati-
vos para adultos mais velhos.

CONDIÇÕES CRÔNICAS E MULTIMORBIDADE  
NA POPULAÇÃO DE 90 ANOS OU MAIS:  
ASSOCIAÇÕES COM MORTALIDADE E  
INTERNAÇÃO EM LONGO PRAZO

A prevalência de muitas condições crô-
nicas está aumentando com o envelhe-
cimento da população mundial. No en-

tanto, o impacto a longo prazo dessas condições e da multi-
morbidade em outros desfechos de saúde em idade muito 
avançada é raramente estudado.

Este estudo, publicado em março na revista Age and 
Ageing, traz dados baseados em quatro ondas do estudo Vita-
lity 90+ realizado em 2001, 2003, 2007 e 2010. Foram analisa-
das associações de condições crônicas e multimorbidade com 
mortalidade em uma amostra total de 2.862 pessoas com 
mais de 90 anos, bem como associações com admissões de 
cuidados de longo prazo (CLP) em uma subamostra de 1.954 
participantes que moram em casa no início do estudo. Risco 
de morte e admissão no CLP foram avaliados com Cox e re-
gressão de riscos competitivos com covariáveis dependentes 
do tempo. Frações atribuíveis à população (FAP) para morta-
lidade e admissão para CLP foram calculados para condições 
crônicas com base nos modelos de regressão.

Doença cardíaca, diabetes e demência previram mortali-
dade em homens e mulheres. Além disso, a depressão foi as-
sociada ao aumento da mortalidade em mulheres. Doença de 
Parkinson, demência e fratura de quadril foram preditores de 
internação para CLP em mulheres. A multimorbidade aumen-
tou o risco de morte e internação em CLP em mulheres, mas 
não em homens. Para ambos os sexos, a demência apresen-

tou a maior FAP para mortalidade e internação para CLP.
Doença cardíaca e diabetes ainda são importantes predi-

tores de mortalidade em idade muito avançada. No entanto, 
o papel da demência é pronunciado nessa faixa etária. Das 
condições estudadas, a demência é o principal contribuinte 
tanto para a mortalidade quanto para a internação para CLP. 
A multimorbidade tem valor preditivo tanto na mortalidade 
quanto na internação para CLP, pelo menos nas mulheres 
mais velhas.

O TREINAMENTO PARA CUIDADORES INFORMAIS E 
SEUS IDOSOS É ÚTIL? UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

O aumento constante do número 
de pessoas que sofrem de doenças 
crônicas e o aumento da expecta-

tiva de vida geram novas demandas nos serviços de saúde. 
Ao mesmo tempo, a necessidade de cuidadores informais 
está aumentando. Este estudo, publicado na Archives of Ge-
rontology and Geriatrics de julho/agosto, tem como objetivo 
realizar uma revisão sistemática das metodologias utilizadas 
para identificar o efeito de diferentes tipos de treinamento 
em cuidadores informais e seus idosos.

Foram pesquisadas as plataformas MEDLINE (PubMed), 
CINAHL e Ovid no período de dezembro de 2016 a abril de 
2017. Foram utilizadas as palavras-chave “cuidadores infor-
mais”, “treinamento”, “idosos”, “pessoas idosas”. As publi-
cações identificadas foram selecionadas usando-se os se-
guintes critérios de inclusão: revisões sistemáticas, ensaios 
clínicos randomizados, coorte prospectiva e estudos mul-
ticêntricos, periódicos em inglês completos, amostras ou in-
tervenções que incluíam cuidadores de idosos e publicados 
nos últimos dez anos.

Vinte e quatro estudos (12 ensaios clínicos randomizados, 
8 estudos de intervenção e 4 revisões sistemáticas) foram in-
cluídos. A maioria dos ensaios clínicos randomizados envol-
veu cuidadores e idosos. Pré-testes e pós-testes foram utiliza-
dos em estudos de intervenção (5 dos 8 estudos). Foram apli-
cadas intervenções psicossociais sobre o programa de 
educação de cuidadores familiares para cuidadores. Cuidado-
res que seguem uma aprendizagem educativa de apoio tive-
ram uma qualidade de vida significativamente melhor.

Os achados desta revisão sistemática sugerem que as in-
tervenções de apoio aos cuidadores podem ser eficazes na re-
dução do seu estresse, com consequente melhora da qualida-
de do cuidado. No entanto, os resultados são baseados em 
estudos pequenos, relatando dados controversos que apoiam 
a necessidade de realizar mais pesquisas nesse campo.

p12-13 FYI.indd   2 13/09/19   20:33



Aptare
ago | set | out 2019

14 CAPA

SAÚDE MENTAL 
no envelhecimento

As demências não são o único acometimento mental 
dos idosos, mas certamente são, juntamente com a 
depressão e a ansiedade, os principais transtornos 

mentais nessa faixa da população.
Nos Estados Unidos, uma pesquisa da American Asso-

ciation of Geriatric Psychiatry apontou que 20% da popu-
lação acima dos 55 anos tem algum tipo de problema de 
saúde mental. Os mais frequentes são comprometimento 
cognitivo severo e transtornos de humor, como depressão, 
ansiedade e bipolaridade. 

“No Brasil, esses também são os acometimentos men-
tais mais comuns nos idosos. No entanto, do ponto de vis-
ta de alteração mental global, não temos esses números no 
país, embora tenhamos estudos clássicos – como o estudo 
populacional na área de demência realizado em Catandu-
va, município de São Paulo, e o do professor Cassio Botti-
no, sobre depressão, em São Paulo”, diz Tibor Rilho Perro-
co, psiquiatra e geriatra do Programa Terceira Idade 
(Proter), do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo (IPq-FMUSP).

O estudo realizado em Catanduva pelos médicos Emí-
lio Herrera Junior, Paulo Caramelli e Ricardo Nitrini, pu-
blicado em 1998 na Revista de Psiquiatria Clínica, anali-
sou 1.660 pessoas com mais de 65 anos, o equivalente a 
25% da população idosa da cidade. Foram diagnosticados 
118 casos de demência, uma prevalência de 7,1%, bastante 
correspondente aos dados encontrados nos países da 
América Latina e Estados Unidos. Os casos de Alzheimer 

foram 54,1% do total; de demência vascular, 9,3%; e doen-
ça de Alzheimer associada a demência vascular, 14,4%. A 
prevalência geral de demência foi de 1,3% na faixa entre 
65 e 69 anos, e de 36,9% acima dos 84 anos. 

O estudo populacional sobre depressão, trabalho de 
doutorado do psiquiatra Ricardo Barcelos Ferreira, na Fa-
culdade de Medicina da USP, orientado pelo psiquiatra 
Cassio Bottino (falecido em 2016), do Proter, teve como 
amostra 1.563 idosos na cidade de São Paulo, sendo 68,7% 
mulheres e 31,3% homens. Como resultado, 13% foram 
diagnosticados com depressão – também em concordân-
cia com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
que apontam um índice de 10% a 20% dessa doença entre 
idosos. Só para efeito de comparação, a porcentagem entre 
a população geral é de 4,4%, ainda segundo a OMS.

O que os números indicam é que as doenças mentais 
nos idosos merecem atenção. E o que os especialistas veem 
como um grande desafio é o diagnóstico. “Diferentemente 
do que acontece com o jovem, a depressão entre idosos às 
vezes passa despercebida. Os familiares acham que ele só 
está mais quieto, isolado e sem vontade para fazer as coi-
sas, e acreditam que isso é normal do envelhecimento”, 
aponta Perroco. Por não ter sintomas tão evidentes como 
nos jovens, como choro constante ou tristeza demasiada, a 
depressão nessa faixa pode acabar sendo menosprezada.

“Além disso, no idoso, é preciso avaliar se o transtorno 
de humor não está associado a sintomas iniciais de um 
quadro de demência. Não é incomum, especialmente nos 

Estudos mostram que as doenças mentais são frequentes na população acima dos 60 
anos, sendo a demência, depressão e ansiedade as mais comuns. Mas o diagnóstico  
e o tratamento continuam sendo o principal desafio para os profissionais de saúde.

Por Renata Costa
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casos de depressão de início tardio. Por outro lado, as pes-
soas que sempre tiveram depressão ao longo da vida po-
dem apresentar, no envelhecimento, alguma alteração 
cognitiva”, explica o psiquiatra. 

Embora as estatísticas apontem que a doença de 
Alzhei mer é a demência mais comum, seu diagnóstico 
preciso é essencial para o manejo do paciente. “O diagnós-
tico de Alzheimer continua sendo clínico. Vemos muitas 
reportagens dizendo que há outras demências que podem 
ser confundidas com Alzheimer, mas, se seguirmos uma 
análise clínica correta para o diagnóstico diferencial, te-
mos uma relativa segurança, que pode ser confirmada por 
exames de imagem”, explica a neurologista Sonia Brucki, 
do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Ainda que o desejado seja uma ressonância magnética 
de crânio, a tomografia da região já é suficiente para o 
diagnóstico, conforme explica Perroco. O psiquiatra sa-
lienta ainda que o médico deve começar pelo mais sim-
ples. “O profissional deve pedir exames hematológicos 

para verificar se há déficit de alguma vitamina. A B12, por 
exemplo, tem menor absorção pelo idoso, e, em baixas 
concentrações no organismo, pode dar alteração de me-
mória, uma demência reversível. Às vezes, a simples repo-
sição da vitamina já elimina as queixas de memória”, ex-
plica. Também é essencial conhecer todos os medicamentos 
que o paciente usa – algumas queixas podem ser devidas 
simplesmente à interação ou à prescrição incorreta de al-
gumas substâncias que não devem ser indicadas a idosos.

Com conhecimento clínico e exames em mãos, ainda 
resta uma dificuldade, segundo Sonia: “Conseguir que o 
idoso se expresse, e não deixar que o familiar fale por ele. 
Isso faz toda a diferença para a anamnese”, afirma.

A responsabilidade do profissional de saúde – e não 
apenas do médico –, segundo a neurologista, é prestar 
atenção não só ao que o paciente fala, mas também ao seu 
comportamento, em especial se ele estiver acompanhado 
de um familiar. “Se ele pergunta várias vezes a mesma coi-
sa durante a consulta, apresenta dificuldade de compreen-
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são em como tomar o remédio ou fazer o exercício, ou tem 
uma mudança brusca de comportamento entre uma ses-
são e outra, é preciso encaminhá-lo a um médico especia-
lista”, orienta a médica.

Mais confusão diagnóstica
Ainda que a incidência seja menor, outros tipos de transtor-
nos mentais podem causar confusão diagnóstica, como de-
mência por corpos de Lewy e esquizofrenia, já que ambas 
causam alucinações. Segundo Perroco, 3% dos transtornos 
psicóticos se manifestam após os 60 anos de idade, sendo 
mais comuns entre as mulheres. 

Já a incidência do transtorno afetivo bipolar (TAB) na 
população em geral é de 2% a 4%, sendo mais comum seu 
aparecimento na fase adulta jovem. No entanto, os estudos 
observam que uma porcentagem considerável de pacientes 
diagnosticados com TAB teve a doença iniciada tardiamen-
te. Uma pesquisa realizada pela University of Western Aus-
tralia, publicada em 2002 pela International Psychogeriatri-
cs, periódico da International Psychogeriatrics Association, 
encontrou 8% de pacientes em sua amostra de 6.182 diag-
nosticados com TAB cujo primeiro episódio da doença 
ocorreu após os 65 anos. Segundo esse mesmo trabalho, é 
inconclusivo deduzir que o TAB tardio esteja associado a 
fatores orgânicos, como demências, outros transtornos de 
humor e neurológicos, demências e acidentes vasculares 
cerebrais. Como a forma tardia é mais rara, por vezes é in-
terpretada, apressadamente, como depressão, quando o 
paciente está na fase de hipomania. A diferenciação, no en-
tanto, é essencial, já que o tratamento medicamentoso da 
hipomania é diferente daquele da depressão comum.

Perroco cita ainda a depressão vascular, causada por 
eventos cerebrovasculares – geralmente pequenas lesões 
causadas por doenças crônicas, como hipertensão e diabe-
tes não controladas ao longo da vida –, como outro diag-
nóstico que pode ser confundido com a depressão comum.

Dependência e abuso de álcool e drogas 
também são transtornos
A atual geração de idosos, a dos baby boomers – nascidos 
após a Segunda Guerra Mundial, até meados dos anos 60 –, 
presenciou e fez acontecer uma forte mudança de costumes 
nas décadas de 1960 e 1970. Essa geração carregou consigo 
seus hábitos e conquistas. O uso de drogas ilícitas, que pas-

saram a ter uma conotação libertária na cultura daquela 
época, fez parte da vida de muitos desses que hoje são ido-
sos. E pode continuar fazendo, sem que os profissionais de 
saúde se deem conta. Da mesma forma, o uso de álcool, vis-
to com maior naturalidade do que as drogas pela sociedade, 
também pode ser um complicador quando em excesso.

Os transtornos mentais e comportamentais decorren-
tes do uso de substâncias psicoativas – drogas ilícitas e 
álcool inclusos – são parte dos critérios diagnósticos (CID-
10) e recebem a letra F seguida de dois números (10 a 19), 
que indicam a que tipo de substância psicoativa o transtor-
no está associado.

Beber uma “cervejinha” no final de semana com a famí-
lia, ou mesmo uma “branquinha” no balcão do boteco, ba-
tendo papo com os amigos de longa data, pode ser, portan-
to, um problema. “Muitas vezes os familiares não se dão 
conta de que o uso do álcool está demasiado ou inadequa-
do, porque construiu a imagem do idoso como alguém res-
ponsável, que cuida da família e que, por isso, não beberia 
demais”, diz Nathália Klein, psiquiatra e pesquisadora do 
Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa).

A especialista cita dados do sistema Datasus para mos-
trar que o número de internações hospitalares ou óbitos 
totalmente ou parcialmente atribuíveis ao álcool aumen-
tou desde 2010. Naquele ano, 31,1% das internações po-
deriam ser atribuíveis ao álcool na faixa etária acima dos 
55 anos. Em 2017, o número subiu para 39,1%. Quanto aos 
óbitos, foram de 55,81% para 62,52%. “Podemos listar, en-
tre essas causas, as quedas – e consequentes fraturas – e o 
desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes, hi-

 Diferentemente do 
que acontece com o jovem, a 
depressão entre idosos às vezes 
passa despercebida. Os familiares 
acham que ele só está mais quieto, 
isolado e sem vontade para fazer 
as coisas, e acreditam que isso 
é normal do envelhecimento.
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pertensão e doenças cardiovasculares”, diz a psiquiatra. 
“Além disso, por ser uma população que, devido a doenças 
crônicas, faz uso de mais medicamentos, a interação com o 
álcool é problemática, aumentando seus efeitos colaterais, 
principalmente em se tratando de tranquilizantes, analgé-
sicos, sedativos e antidepressivos”, explica. 

O III Levantamento Nacional sobre Uso de Drogas pela 
População Brasileira, realizado pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) em 2017 e divulgado em 2019, mostra que 
35% dos entrevistados de 55 a 65 anos (idade limite da pes-
quisa) tinham feito uso de álcool em algum momento du-
rante os 12 meses anteriores, e 24,7% nos 30 dias anterio-
res. Beberam por compulsão (o chamado binge) 11,3% dos 
entrevistados, o dobro em relação à faixa etária entre 12 e 
17 anos. Ao longo da vida, 66,3% dos entrevistados com 
mais de 55 anos fizeram uso de álcool em algum momento.

E tem mais. Segundo dados de 2010 do Global Burden 
of Disease (GBD), projeto do Institute for Health Metrics 
and Evaluation (IHME), da Universidade de Washington, o 
álcool está entre os dez maiores fatores de risco para o total 
de doenças, sendo o sétimo no ranking para indivíduos de 
50 a 69 anos e o décimo para indivíduos com mais de 70. 

O uso nocivo do álcool por idosos tem efeitos ainda 
mais acentuados na comparação com pessoas de outras fai-

xas etárias, já que o envelhecimento pode diminuir a tole-
rância do organismo a essa substância por alterações fisio-
lógicas, como mudanças na capacidade de metabolização 
hepática e função renal, bem como na composição corporal, 
com maior tendência à desidratação, segundo o es tudo Ál-
cool e a Saúde dos Brasileiros Panorama 2019, do Cisa.

O mesmo relatório afirma que, apesar de a incidência 
de transtornos relacionados ao uso de álcool em idosos ser 
bastante alta, o diagnóstico é subestimado e os impactos 
submensurados. Ainda assim, os pesquisadores estimam 
que de 1% a 3% dos idosos apresentem dependência de 
álcool, uma causa de morbidade física e psiquiátrica.

Segundo Nathália, as pessoas que começaram a beber 
ainda na juventude apresentam maior risco de desenvolver 
dependência quando idosas. No entanto, esse não é o único 
motivo. “Hereditariedade e fatores psicossociais também 
contam para o desenvolvimento da dependência”, explica.

Perroco acrescenta que é preciso diferenciar o uso abu-
sivo do álcool e a dependência. “Há pessoas, inclusive ido-
sos, que começam a beber para tentar aliviar algum sinto-
ma físico ou psicológico que lhe traga sofrimento. Isso é o 
uso abusivo. É diferente daqueles que não conseguem dei-
xar de beber álcool diariamente ou apresentam consequên-
cias físicas”, explica.

DOSE E PADRÃO DE CONSUMO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece 
que a dose padrão contém 10 g de álcool puro, mas 
essa definição difere entre os países. No Brasil, a par-
tir de pesquisas científicas, o Centro de Informações 
sobre Saúde e Álcool (Cisa) considera a dose corres-
pondente a 14 g de álcool puro. Na prática, isso equi-
vale a 350 ml de cerveja (média de 5% de álcool), 
uma taça de 150 ml de vinho (cerca de 12% de álcool) 
ou 45 ml de destilado (vodca, uísque, cachaça, gim, 
tequila, rum, com cerca de 40% de álcool).

A partir da dose, é possível estabelecer os pa-
drões de consumo. Para o National Institute on Al-
cohol Abuse and Alcoholism, citado nos documen-

tos do Cisa, o limite diário para os homens é de qua-
tro doses por dia, sendo, no máximo, 14 doses 
semanais. Para as mulheres e idosos acima dos 65 
anos, esses números são, respectivamente, três e 
sete doses. O Cisa segue, ainda, o que a OMS preco-
niza: não há um nível seguro para o uso de bebidas 
alcoólicas, pois mesmo pequenas doses podem es-
tar associadas a riscos significativos. No entanto, co-
nhecer o que as instituições entendem como dose e 
padrão pode ser de grande ajuda para compreender 
se a resposta “bebo socialmente” a que se refere o 
paciente é ou não nociva, bem como se coloca em 
risco, por meio de interação medicamentosa, algum 
tratamento ao qual ele esteja sendo submetido. 
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Já quanto às drogas ilícitas, não há dados abrangentes 
no Brasil sobre seu uso pela população acima de 65 anos. 
Nos Estados Unidos, a Pesquisa Nacional sobre Uso de 
Drogas e Saúde, com dados coletados entre 2015 e 2016, 
indicou que 3% das 17.608 pessoas acima dos 50 anos rela-
taram o uso de maconha no ano anterior. Desses, 92,9% na 
faixa entre 50 e 64 anos tiveram contato com a droga antes 
dos 21 anos de idade, e 54,7% entre aqueles com mais de 
65 anos. Os pesquisadores da Faculdade de Medicina de 
Nova York, no entanto, ressaltaram que não é possível afir-
mar que o uso tenha sido contínuo desde a juventude. 

Por aqui, o levantamento da Fiocruz de 2017, divulgado 
em 2019, aponta que 1,1% dos entrevistados entre 55 e 65 
anos (idade limite da pesquisa) fez uso de alguma droga 
ilícita nos 12 meses anteriores à pesquisa, e apenas 0,2% 
nos 30 dias anteriores. Quando questionados sobre o uso 
alguma vez na vida, o índice foi de 4,2%. Essa pesquisa 
considerou as seguintes drogas: maconha, haxixe ou skank; 
cocaína em pó; crack e similares; solventes; ecstasy/MDMA; 
ayahuasca; LSD; quetamina e heroína. Os pesquisadores 
fazem a ressalva de que não é possível inferir sobre o uso 
acima dos 65 anos devido a esse limite da faixa etária.

Especificamente em relação ao uso de crack, a Pesquisa 
Nacional sobre o Uso de Crack, também realizada pela Fun-
dação Oswaldo Cruz, em 2014, aponta que, dos usuários 
dessa droga, cerca de 3% são idosos, a maioria do sexo mas-
culino. Em ambas as pesquisas, o perfil principal é do sexo 
masculino e com baixa escolaridade. 

Se muitas vezes a família é conivente com a situação – 
por ignorância ou outros motivos –, é fundamental que o 
profissional de saúde tente descobrir, na anamnese, o uso 
de álcool ou outras drogas por parte do idoso. “O problema 
do uso, mesmo que controlado, de drogas, ou do álcool, que 
é mais comum, é sua associação com medicamentos, que 
pode prejudicar o raciocínio e o equilíbrio”, afirma Valmari 
Cristina Aranha, psicóloga do Serviço de Geriatria do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo e especialista em gerontologia. “O profis-
sional de saúde precisa perguntar sobre esse uso, sem medo 
de o idoso se ofender, porque é importante saber”, diz. 

No caso do álcool, não basta perguntar se o paciente faz 
uso e contentar-se com a resposta de “uso social”. “O que 
cada um quer dizer com a expressão “bebo socialmente” 
pode variar demais”, diz Nathália, do Cisa. É necessário ir 

além na conversa para esclarecer o padrão de consumo, a 
fim de saber se o uso está abusivo e, a partir da descoberta, 
trabalhar a dependência ou as demais causas para o uso. 

Desafios do tratamento e psicoterapia
O tratamento dos diversos tipos de transtornos mentais no 
idoso deve ser feito com cautela, porém sem medo de pres-
crever medicamentos, por parte do médico. Interações me-
dicamentosas e problemas de absorção normais devido à 
idade são algumas das questões a serem consideradas no 
momento da prescrição, assim como o conhecimento quan-
to ao uso de álcool e drogas. “Todo o tratamento precisa 
considerar o processo metabólico do idoso para que o me-
dicamento escolhido tenha menos efeitos colaterais e seja 
efetivo”, diz Perroco. “Por isso, o profissional precisa buscar 
um treinamento específico para entender as substâncias 
que podem ser usadas, a dose e a associação”, afirma. 
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Quando se trata de depressão, a neurologista Sonia 
aponta ainda que algumas medicações não devem ser usa-
das por seu efeito deletério à cognição. “Um antidepressivo 
que funciona bem para um jovem talvez não possa ser utili-
zado pelo idoso por seu efeito anticolinérgico”, explica.

Além do medicamento, Perroco e Sonia defendem que, 
sempre que possível, o médico encaminhe o paciente para 
psicoterapia. “O idoso com cognição preservada será bene-
ficiado com a psicoterapia. Em alguns casos de ansiedade, 
ela é, inclusive, essencial para que a medicação faça efeito”, 
explica o psiquiatra. 

A psicóloga Deusivânia Falcão, da Escola de Artes, Ciên-
cias e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-
-USP), acredita que, embora a psicoterapia no envelheci-
mento não seja muito divulgada, é uma forma efetiva para 
promover a saúde. “Ela pode contribuir, por exemplo, para 
que a pessoa idosa elabore o rompimento de vínculos e a 
construção de outros,  reavaliando os ganhos e as perdas 

presentes em sua trajetória. Por falta de informação ou até 
mesmo por preconceito, muitos optam pela saída mais fá-
cil: o uso de medicamentos. Porém, a situação poderia ser 
mais bem resolvida com a psicoterapia ou com o uso de 
medicamento aliado à psicoterapia”, afirma. 

Uma dificuldade para a procura da psicoterapia nessa 
faixa etária pode ser a timidez, explica a psicóloga. “Os ido-
sos podem ser menos propensos a falar sobre o que estão 
sentindo pela crença de que os sintomas desaparecerão 
‘com o tempo’ ou de que tal verbalização é um sinal de fra-
queza. Por isso, é comum eles tenderem a expressar sinto-
mas psiquiátricos por meio de queixas somáticas”, afirma.

O preconceito em relação à eficácia da psicoterapia, no 
entanto, ainda persiste mesmo nos meios clínicos e acadê-
micos. Deusivânia atribui isso aos estigmas ainda presen-
tes em relação à velhice. Alguns estudos têm sido feitos 
para avaliar as intervenções psicológicas nessa fase. Uma 
pesquisa realizada no Centro de Medicina do Idoso do 
Hospital Universitário de Brasília com idosas em atendi-
mento em grupo, com média de idade de 70,9 anos, regis-
trou que as participantes manifestaram a percepção de 
mudanças pessoais (aumento da autoestima, sensação de 
bem-estar, melhora na memória e nas dores, entre outras) 
e interpessoais (melhor aceitação dos problemas familia-
res, reduzindo o sofrimento pessoal em relação a isso) com 
a psicoterapia. O estudo foi publicado em 2010 no livro 
Idosos e Saúde Mental (organizado por Deusivânia e Lud-
gleydson Fernandes de Araújo), da editora Papirus.  A  

 Conseguir que o idoso 
se expresse, e não deixar que o 
familiar fale por ele. Isso faz toda 
diferença para a anamnese.

AUMENTA A TAXA DE SUICÍDIO 
DE PESSOAS ACIMA DOS 70 ANOS 

Outra forma possível de observar o tamanho do pro-
blema em relação à saúde mental dos idosos no país 
é olhar para a taxa de suicídio e de tentativas – fato 
relacionado pelos especialistas como tendo relação 
direta com as questões mentais, em especial qua-
dros depressivos. No Brasil, o número de suicídios de 
idosos tem aumentado, ainda que seja bem menor 
que o dos americanos. Segundo os dados mais re-
centes do Ministério da Saúde, que datam de 2017, 

do Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbitos 
por Suicídio no Brasil, nos seis anos anteriores a mé-
dia de suicídio acima dos 70 anos foi de 8,9 mortes 
por 100 mil. A média nacional, incluindo todas as fai-
xas etárias, é de 5,5 por 100 mil. São os homens com 
mais de 70 os mais afetados. Nessa faixa etária, o ris-
co para eles é seis vezes o da mulher. 

Nos Estados Unidos, os números são ainda maio-
res – a média é de 31 suicídios por 100 mil mortes 
entre homens acima dos 65 anos e, entre as mulhe-
res, 5 a cada 100 mil, segundo o National Institute of 
Mental Health.
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O impacto da 
RELIGIOSIDADE e da ESPIRITUALIDADE
na saúde física e mental dos idosos

Nas últimas décadas, tem havido um aumento do 
número de pesquisas que avaliam os aspectos da 
religiosidade e espiritualidade (R/E) em diversas 

populações, settings clínicos e sua influência no bem-estar, 
qualidade de vida, remissão de doenças e mortalidade. 
Não por acaso, 59% das escolas médicas britânicas e 90% 
das escolas médicas americanas têm cursos ou conteúdos 
que abordam assuntos relacionados a R/E1,2. No Brasil, 
apenas 10% das escolas médicas apresentam algum curso 
específico sobre esse assunto3.

Entre as possíveis definições dos termos religião, reli-
giosidade e espiritualidade no contexto da literatura cientí-
fica, uma das mais utilizadas é a proposta por Koenig e 
seus colaboradores4:

• Religião: envolve um sistema de crenças e práticas religio-
sas, privadas ou públicas, observado por uma comunidade, 
relacionado ao transcendente (Sagrado, Divino, Deus, Ver-
dade Absoluta ou Nirvana);
• Religiosidade: é o quanto o indivíduo exerce e manifesta 
suas crenças e práticas religiosas. Pode ser organizacional 
(participação na igreja, templo) ou não organizacional 
(preces, leituras religiosas, assistir a programas de TV/rá-
dio, acender velas, usar acessórios);

 TAKE HOME MESSAGE

1. A relação dos aspectos religiosos e espirituais 
com os desfechos em saúde pode estar relacionada 
a alguns fatores, como redução do estresse, mane-
jo de adversidades, promoção de sentido à vida, 
favorecimento de respostas psicossociais, ofere-
cimento de suporte social e estímulo a comporta-
mentos saudáveis.

2. Faz-se necessário o treinamento pelos profissio-
nais de saúde na abordagem dos aspectos religio-
sos e espirituais dos idosos, com a identificação de 
fontes de sofrimento espiritual, de valores e cren-
ças que podem interferir no bem-estar físico, emo-
cional e social e na tomada de decisões médicas.

LUIS GUSTAVO LANGONI MARIOTTI Médico com especialização em geriatria  
(EPM/Unifesp), com título de especialista em geriatria pela Associação Médica Brasileira (AMB)  
e área de atuação em medicina paliativa (AMB); professor colaborador do Instituto Paliar,  
coordenando as disciplinas de Sintomas Gerais e Emergências e Religiosidade e Espiritualidade 
em Cuidados Paliativos; médico assistente do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital  
das Clínicas de Botucatu (HCFMB/Unesp); coordenador do Departamento de Cuidados Paliativos 
da Associação Médico-Espírita do Brasil

Im
ag

em
: d

iv
ul

ga
çã

o

GERIATRIA

p20-22 geriatria.indd   1 13/09/19   20:35



Aptare 
ago | set | out 2019

21

• Espiritualidade: é a busca pessoal do significado e propó-
sito definitivo da vida, incluindo a relação com o transcen-
dente, com o semelhante, a natureza, a arte e com o pensa-
mento racional.

A importância da religião e a frequência religiosa po-
dem aumentar com o envelhecimento. Uma pesquisa ame-
ricana de 2002 mostrou que a religião é muito importante 
para 60% da população entre 50 e 64 anos, para 67% na 
faixa entre 65 e 74 anos e para 75% daqueles acima de 75 
anos. Quanto à frequência religiosa, 44% das pessoas entre 
50 e 64 anos, 50% entre 65 e 74 anos e 60% com mais de 
75 anos de idade relataram que tinham frequentado a co-
munidade religiosa na semana anterior5.

Entre os idosos americanos internados, 53,4% relatam 
frequentar serviços religiosos uma vez por semana ou 
mais, 58,7% oram ou estudam a Bíblia uma ou mais vezes 
e mais de 40% declaram espontaneamente que a fé religio-
sa é o fator mais importante que lhes permite lidar com o 
adoecimento6. 

No Brasil, uma pesquisa que avaliou a qualidade de 
vida e a religiosidade de 911 idosos do município de São 
Paulo mostrou que 49,5% deles frequentam quase sema-
nalmente ou mais de uma vez por semana a igreja, 86,4% 
rezam uma ou mais vezes ao dia, 92,4% consideram a reli-
gião importante na vida, 88,5% consideram que a religião 
dá muita força para enfrentar as dificuldades e 85,9% pen-
sam que a religião dá muito ou totalmente sentido à vida7.

Envelhecimento bem-sucedido
Atualmente, um assunto bastante estudado é o envelheci-
mento bem-sucedido. Alguns autores têm proposto que a 
dimensão espiritualidade seja considerada junto com os 
demais fatores que estão associados ao conceito de enve-
lhecimento bem-sucedido (ausência de doenças e de inca-
pacidades, alto funcionamento físico e cognitivo e envolvi-
mento na sociedade) devido aos efeitos das crenças religio-
sas e espirituais na saúde física e mental8.

Transtornos de humor são muito prevalentes entre ido-
sos e podem levar a uma pior qualidade de vida de pacien-
tes e cuidadores, incapacidade física, prejuízo na cognição, 
aumento dos custos dos cuidados e aumento da mortalida-
de (suicídio ou doença física). Um estudo envolvendo 850 
homens idosos hospitalizados na Carolina do Norte (EUA) 

mostrou que 20% deles utilizaram a religião para enfrentar 
doenças e que os sintomas depressivos foram inversamen-
te relacionados ao enfrentamento religioso, uma associa-
ção que persistiu após o controle de variáveis sociodemo-
gráficas e de saúde. Quando 202 homens foram reavaliados 
durante as admissões hospitalares subsequentes, em mé-
dia seis meses depois, o enfrentamento religioso foi a única 
variável de base que previu escores mais baixos de depres-
são no acompanhamento9. 

Um estudo brasileiro avaliou a religiosidade de 110 ido-
sos em uma clínica de reabilitação. Após o controle de va-
riá veis, aqueles que davam pouca importância à religião ti-
veram mais sintomas depressivos e dor mais intensa. 
Também se verificaram melhor cognição e melhor qualida-
de de vida entre aqueles que relataram maior importância 
da religião em sua vida10.

A funcionalidade pode também ser afetada pela religio-
sidade. Uma pesquisa que avaliou mais de 2,9 mil idosos 
nos EUA, seguidos por até dez anos, mostrou que o envol-
vimento religioso (frequência religiosa) foi forte preditor 
independente contra o declínio funcional (71% menos li-
mitações nas AIVDs, 77% menos nas ABVDs e 89% menos 
na mobilidade)11.

Alguns estudos têm mostrado a associação entre religio-
sidade e mortalidade. Um dos trabalhos, que envolveu o 
seguimento por 16 anos de 74 mil mulheres (Nurses Heal-
th Study), com idade média de 61 anos, mostrou que a mor-
talidade geral foi 33% menor, o risco de morte cardiovascu-
lar foi 27% menor e o risco de morte por câncer foi 21% 
menor entre aquelas cuja frequência religiosa era maior 
que uma vez por semana12. 

Um outro estudo mais antigo que procurou avaliar essa 
associação acompanhou por seis anos 3.968 idosos de 61 a 
101 anos13. Houve 1.777 mortes (29,7%). O risco de morte 
foi 46% menor entre aqueles que frequentavam mais de 
uma vez por semana a comunidade religiosa. Após o con-
trole de variáveis, o risco de morte caiu para 28%, sendo 
relevante se comparado à redução de mortalidade promo-
vida por outras intervenções em saúde, como a redução do 
risco de morte com cessação do tabagismo (29%), terapia 
com estatina (12%), uso de anti-hipertensivo para idosos 
(12%) e uso de aspirina em baixa dose para prevenção se-
cundária de eventos cardiovasculares (18%).

Em relação à cognição, importante domínio da avalia-
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ção multidimensional do idoso, os aspectos religiosos e es-
pirituais parecem estar associados com melhor capacidade 
cognitiva. Uma revisão recente de 17 estudos, alguns deles 
com seguimento de até sete anos, envolveu 35.741 partici-
pantes de 46 a 92 anos – entre eles, 506 tinham demência 
de Alzheimer, 680 tinham outras demências, 238 tinham 
comprometimento cognitivo leve e 310 tinham doença re-
nal crônica. Cerca de 34.007 participantes não tinham in-
formação detalhada sobre seu estado de saúde. A revisão 
identificou que 82% dos estudos relataram associações po-
sitivas (espiritualidade autorrelatada, práticas religiosas 
privadas) com função cognitiva14.

Um aspecto relevante a ser estudado são os comporta-
mentos de saúde na população adulta jovem e idosa. Em 
relação ao tabagismo, por exemplo, na população em geral, 
22 dos 25 estudos mostraram correlações inversas signifi-
cativas entre envolvimento religioso e tabagismo5. Em uma 
amostra aleatória de 4 mil idosos (> 65 anos), aqueles com 
frequência religiosa de uma ou mais vezes por semana, 

com oração diária e que estudavam a Bíblia uma vez ao dia 
tinham 90% mais chances de não ser fumantes, em relação 
aos não religiosos15.

A relação dos aspectos religiosos e espirituais com os 
desfechos em saúde pode estar relacionada a alguns fato-
res, como redução do estresse, manejo de adversidades, 
promoção de sentido à vida (satisfação com a vida, otimis-
mo, autoestima), favorecimento de respostas psicossociais 
(reduzindo sentimento de hostilidade e raiva, estimulando 
a humildade, compaixão, gratidão e altruísmo), ofereci-
mento de suporte social (templos religiosos são também 
locais de apoio, de troca, atividades voluntárias) e estímulo 
a comportamentos saudáveis.

Portanto, faz-se necessário o treinamento pelos profis-
sionais de saúde na abordagem dos aspectos religiosos e 
espirituais dos idosos, com a identificação de fontes de so-
frimento espiritual, de valores e crenças que podem inter-
ferir no bem-estar físico, emocional e social e na tomada de 
decisões médicas.  A  
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Hipertensão arterial em idosos

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença 
crônica não transmissível mais predominante en-
tre os idosos e constitui o principal fator de risco 

modificável para as doenças cardiovasculares. O estudo de 
Framingham constatou que, após os 55 anos, cerca de 90% 
das pessoas normotensas passarão a desenvolver hiperten-
são arterial. 

Em pacientes com menos de 50 anos, a pressão arterial 
sistólica (PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD) são fa-
tores de risco cardiovasculares independentes. Entretanto, 
nos idosos, a PAS continua sendo um importante fator de 
risco; a PAD, por sua vez, está associada inversamente com 
o risco cardiovascular. A combinação PAS elevada/PAD di-
minuída e, consequentemente, o aumento da pressão de 
pulso (PP) representam a expressão do enrijecimento arte-
rial que ocorre durante o processo de envelhecimento. No 
passado esses aspectos eram considerados irrelevantes, e 
por isso não se indicava intervenção terapêutica. Porém, 
sabe-se hoje que idosos com PAS e PP elevados não só têm 
alto risco cardiovascular como maior prevalência de diver-
sas doenças relacionadas à idade, perda de autonomia e 
redução da expectativa de vida.

Curiosamente, devido à rigidez dos vasos periféricos, 
pode-se obter uma medida falsamente elevada de PA nos 
idosos, pela dificuldade de ocluir a artéria braquial. A ma-
nobra de Osler ajuda na triagem desses casos. Caso a arté-
ria braquial ou a radial permaneçam palpáveis, o sinal é 
positivo, e existe a possibilidade de pseudo-hipertensão.

A presença de um hiato auscutatório entre o primeiro  
e o terceiro ruído de Korotkoff, associado à rigidez arterial, 
tam bém pode ser um problema na aferição da PA em ido-
sos. Podem-se subestimar os valores, auscultando-se o  
terceiro ruído como se fosse o primeiro e obtendo um re-
sultado errôneo. Cabe salientar que as medidas automáti-
cas com aparelhos eletrônicos não são afetadas pelo hiato 
auscutatório.

Levando-se em consideração todas as particularidades 
do diagnóstico de hipertensão nos idosos, a Diretriz Brasi-
leira de Hipertensão a classifica da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO

Normal 
Pré-hipertensão 
Hipertensão estágio 1 
Hipertensão estágio 2 
Hipertensão estágio 3 

PAS (mm Hg)

≤ 120 
121-139 

140 – 159 
160 – 179 

≥ 180 

PAD (mm Hg)

≤ 80 
81-89 

90 – 99 
100 - 109 

≥ 110 

Quadro 1 – Classificação da Pressão Arterial

Fonte: Adaptado da VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial

Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes,  
a maior deve ser utilizada para a classificação da PA. 

Considera-se hipertensão sistólica isolada se PAS ≥ 140 mm Hg  
e PAD < 90 mm Hg, devendo ser classificada em estágios 1, 2 e 3.

O VIII Joint norte-americano atualizou as recomenda-
ções para o tratamento da HAS, destacando que, na popula-
ção com idade ≥ 60 anos, o tratamento farmacológico para 
reduzir a PA deve ser iniciado quando PAS ≥ 150 mmHg ou 
PAD ≥ 90 mmHg, visando a atingir valores < 150 x 90 
mmHg. Se nessa população a PAS < 140 mmHg for bem 
tolerada, não haverá necessidade de ajuste terapêutico. As 
diretrizes canadense e europeia sugerem que, nos indiví-
duos muito idosos (>80 anos), o tratamento farmacológico 
deve ser iniciado a partir de PAS > 160 mmHg.  A VII Dire-
triz Brasileira considera o tratamento anti-hipertensivo em 
idosos com < 80 anos quando PAS ≥ 140 mmHg, para uma 
meta de PAS < 140 mmHg se o idoso apresentar boa condi-
ção clínica e tolerância ao tratamento (GR IIb; NE: C). Com 
relação aos muito idosos (>80 anos), o tratamento farmaco-
lógico deve ser iniciado quando PAS ≥ 160 mmHg para 
uma meta de PAS < 150 mmHg, única condição em que os 

Por Amanda Santoro Fonseca Bacchin e Victor Abrão Zeppini*
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estudos mostram evidências de benefícios (GR I; NE:A).
Não há estudos que avaliem o impacto da terapia antihi-

pertensiva em octogenários com PAS basal entre 140 e 159 
mmHg, deixando um hiato de evidência. O estudo HYVET 
recomendou meta pressórica 150 x 90mmHg, com redução 
no risco de AVC e IC.

 Estudo mais recente (SPRINT) de 2015, controlado e 
randomizado, incluiu 9.361 pacientes a partir de 55 anos, 
com PAS entre 130-180 mmHg e considerados de alto risco 
CV, com exclusão dos diabéticos. O objetivo foi avaliar se o 
tratamento mais intensivo (meta de PAS < 120mmHg ver-
sus a meta padrão PAS < 140mmHg) reduziria eventos clí-
nicos – uma vez alcançado o resultado, o estudo foi inter-
rompido precocemente. Houve redução do risco relativo 
em 25% dos desfechos primários (IAM ou outras síndro-
mes coronarianas agudas, AVE, IC e morte por causas CV). 
Entretanto, os efeitos colaterais apresentados são conside-
rados extremamente prejudiciais na população idosa, tais 
como síncope, distúrbios hidroeletrolíticos, necessidade de 

diálise, entre outros. Somam-se à lista questões como a po-
lifarmácia e a chamada prescrição em cascata que o acrésci-
mo de um novo fármaco pode acarretar. 

Na verdade, o tratamento da HAS em idosos envolve 
bom senso clínico e avaliação do custo-benefício de cada 
terapêutica. Essa decisão deve ser sempre precedida de in-
formação precisa sobre a capacidade funcional e o estado 
cognitivo do paciente. Deve-se também atentar para todos 
os outros fármacos já utilizados, a fim de evitar interações 
medicamentosas, estratificando, sempre que possível, o es-
tado de fragilidade de cada paciente.

A Diretriz Americana para o Tratamento da Hipertensão 
em Idosos propõe o fluxograma apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Fluxograma para tratamento da hipertensão no idoso

IECA: inibidores da enzima conversora de angitensina, BRA: bloqueador do receptor de angiotensina;  
AC: antagonista de cálcio, BB: betabloqueador; ANT ALD: antagonista da aldosterona

Meta de controle da pressão arterial sistólica:
≤ 140 mmHg até os 79 anos

140 até 145 mmHg em ≥ 80 anos (se bem tolerados)

Mudança no estilo de vida

Não atingiu metas

Iniciar tratamento 
medicamentoso

SEM INDICAÇÕES 
ESPECÍFICAS

COM INDICAÇÕES 
ESPECÍFICAS

Estágio 1
IECA, BRA, AC, diurético

ou combinação
Estágio 2

Combinações preferenciais:
IECA ou BRA com AC ou 

diuréticos

Insuficiência cardíaca
IECA, BRA, BB, AC, ANT ALD, tiazídico

Diabetes
IECA, BRA, AC, BB, tiazídico

Doença renal crônica
IECA, BRA

Doença arterial coronária
IECA, AC, BB, tiazídico

r
r
r

rr

Amanda Santoro Fonseca Bacchin Geriatra pela SBGG; dou-
toranda em cardiologia pela Unifesp

Victor Abrão Zeppini Geriatra pela SBGG; cardiogeriatra 
pelo Hospital de Cardiologia Dante Pazzanese
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Ampliando a sua missão de informar sobre o envelhecimento, 
a Dínamo Editora acaba de lançar mais uma novidade:  
o Podcast Aptare. Voltado para todos aqueles interessados 
nas questões da longevidade, o podcast discute  
as experiências da vida pós-60 em entrevistas dinâmicas, 
leves e informativas, sempre com a participação  
de quem mais entende dela: os próprios idosos. 

Toda quinta-feira um conteúdo novo, nas plataformas 
Spotify, Apple Podcast, Deezer e Soundcloud. Não perca! 
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Estruturado de maneira bastante didática, o simpósio “Es-
tratégias para o envelhecimento ativo: promovendo saú-
de, prevenindo doenças”, organizado pelo Centro Interna-

cional da Longevidade Brasil (ILC – BR), apresentou um panora-
ma abrangente das formas práticas de trabalhar para uma 
longevidade de qualidade. Realizado na Unibes Cultural, em São 
Paulo, nos dias 8 e 9 de agosto, o evento contou com cases e trou-
xe, também, a realidade das políticas públicas desenvolvidas por 
paí ses vizinhos como México, Uruguai, Chile e Argentina. Ale-
xandre Kalache, presidente do ILC – BR e da Aliança Global de 
ILCs (ILC – GA), abriu o simpósio fazendo uma retrospectiva 
desde 2002, ano em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estabeleceu com o Marco Político do Envelhecimento Ativo, dis-
seminando seus pilares e determinantes. Sua fala destacou a im-

portância de adotar uma perspectiva de curso de vida, no enten-
dimento de que as intervenções para uma velhice com autono-
mia devem permear todas as idades, mostrando dados que 
apontam ser possível, com essa visão, atrasar de oito a dez anos o 
começo de enfermidades crônicas não transmissíveis, o que re-
presenta um imenso impacto social e individual. “Quanto mais 
cedo, melhor; mas nunca é tarde para começar”, frisou, mais de 
uma vez. Como um exemplo positivo e eficiente para pôr em prá-
tica o Marco Político do Envelhecimento Ativo, Kalache destacou 
o programa Cidade Amiga do Idoso, realidade em mais de mil 
municípios ao redor do mundo. E falou das duas revoluções em 
marcha atualmente: a da educação continuada, na qual é necessá-
rio, de forma permanente, aprender a pensar, aprender a apren-
der e aprender a reinventar-se diante de vidas mais longevas; e a 

Estratégias para o envelhecimento ativo:
promovendo saúde, prevenindo doenças
Simpósio organizado pelo ILC – BR, em São Paulo, debateu experiências, conceitos e práticas  
na busca de políticas públicas para a longevidade populacional de qualidade. Cuidado ao longo  
da vida, equidade e garantia de direitos foram as principais mensagens do evento

Por Luciana Fleury

CENTRO INTERNACIONAL 
DA LONGEVIDADE BRASIL

O ILC – BR (Centro Internacional da Longevidade Brasil) é 
um think tank,organização voltada para a formulação  
de políticas, no caso, em resposta ao envelhecimento  
populacional. Ele integra a Aliança Global de ILCs  
(ILC – GA), presente em 16 países. Ambos são presididos 
pelo mé dico-gerontólogo Alexandre Kalache.

Durante o simpósio, uma nova estrutura descentrali-
zada do ILC – BR foi lançada, com quatro coordenadorias 
regionais (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo 
Horizonte), assim como pontos focais temáticos, como 

questões raciais, de gênero, o enfoque “amigo do idoso” 
(cidades, hospitais, atenção primária), moradia, cultura 
do cuidado, entre outros. Todos os eventos do ILC – BR 
são moderados de maneira que as diversas sessões (key-
notes, painéis, discussões interativas) sejam interconec-
tadas através de um fio condutor, construindo mensa-
gens críticas para a formulação de políticas públicas. O  
VII Fórum Internacional da Longevidade, com o tema 
“Life Long Learning for Longer Lives”, será o próximo 
evento do ILC – BR e acontecerá no Rio de Janeiro de 13 a 
14 de novembro. Para mais informações sobre o ILC – BR, 
acesse: www.ilcbrazil.org
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revolução da cultura do cuidado, com a quebra da sobrecarga fe-
minina do cuidar, o entendimento de que as desigualdades so-
ciais são prejudiciais para todos e a constatação dos desafios tra-
zidos pelas mudanças da estrutura familiar.

Por sua vez, José Ricardo Jauregui, geriatra e presidente da In-
ternational Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), 
trouxe dados globais que mostram que o mundo todo está enve-
lhecendo: até 2050, uma em cada seis pessoas (16% da popula-
ção) terá mais de 65 anos e o número de pessoas com 80 anos de 
idade ou mais triplicará, alcançando 426 milhões. “Atenta a esses 
números, a OMS propôs que a década 2020-2030 seja dedicada 
ao envelhecimento saudável”, afirmou, explicando que os idosos 
serão o eixo central da iniciativa, que reunirá governos, sociedade 
civil, organizações internacionais, profissionais, instituições aca-
dêmicas, mídia e setor privado para melhorar a vida dos idosos, 
suas famílias e as comunidades em que vivem. “A IAGG assumiu 
o compromisso de propor contribuições para políticas multisseto-
riais e treinamento de recursos humanos nesse período”, infor-
mou, apresentando as estratégias desenhadas para esse trabalho.

Contexto latino-americano
Após a visão macro e internacional da temática, o primeiro painel 
do evento possibilitou conhecer as experiências latino-america-
nas no que tange às políticas públicas para o envelhecimento sau-
dável e ativo. A situação mexicana foi compartilhada por Veróni-
ca Montes de Oca Zavala, do Instituto de Investigaciones Sociales 
da Universidad Nacional Autónoma de México. Ela comentou 
que o país se encontra em uma transição política na qual muitos 
programas estão sendo mantidos, enquanto outros estão passan-
do por uma transição, perdendo o enfoque assistencialista e sen-
do estruturados com uma visão de direitos humanos. Entre os 
destaques das políticas públicas adotadas estão a distribuição, 
pelo governo federal, de uma pensão para pessoas acima dos 70 
anos (indígenas e deficientes têm direito a receber a partir dos 68 
anos), sem a necessidade de contribuição prévia; e a transforma-
ção do setor de saúde para proporcionar uma atenção com enfo-
que comunitário (gerontologia comunitária). 

Leonel Molinelli, coordenador executivo da Secretaria do Ido-
so do Município de Montevidéu, falou sobre a realidade do Uru-
guai, um país que começou muito cedo sua transição demográfica 
e no qual não se observaram expressivas taxas de crescimento 
populacional. A condição levou à estruturação, já em 1896, de um 
sistema de segurança social para aposentados, ampliado contínua 

IMUNIZAR É PRECISO

Por sua relevância no contexto da prevenção pri-
mária, as vacinas foram o foco de um painel exclu-
sivo, que contou com a participação de Maisa Kai-
rala, presidente da Comissão de Imunização da 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG); Isabella Ballalai, vice-presidente da So-
ciedade Brasileira de Imunização; Ana Goretti 
Kalume Maranhão, vice-coordenadora do Progra-
ma Nacional de Imunizações; e Leandra Abarca, 
coordenadora do Programa Institucional de Imu-
nização do Fundo de Seguridade Social da Costa 
Rica. Como principais pontos, o painel destacou:

• A vacinação deve fazer parte das consultas de 
rotina. “O médico não me indicou” aparece como 
a segunda maior ocor rência nas respostas dadas 
em pesquisas por pessoas que não se vacinaram 
(a primeira é “sou saudável, não preciso”). A vaci-
nação deve ser entendida como uma estratégia 
de prevenção ao longo da vida, ampliando o foco 
para além da infância.

• O Calendário Nacional de Vacinação conta atual-
mente com 20 vacinas para todos os gru pos etá-
rios e pessoas com condições espe cíficas, prote-
gendo contra 28 enfermidades.

• Entre as estratégias para a ampliação da cober-
tura vacinal no Brasil estão vacinação “de porta 
em porta”, horários estendidos de atendimento, 
vacinação aos sábados e participação dos agentes 
de saúde.

• Costa Rica implementou o Programa Ampliado 
de Imunização com uma série de iniciativa. Em 
2018, o país alcançou 92% de cobertura de vaci-
nação contra influenza para a  população acima 
dos 65 anos.
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e gradativamente. Atualmente, 86,35% dos idosos recebem apo-
sentadoria. Em 2015, o Uruguai tinha, entre os países latino-ame-
ricanos, um dos maiores percentuais de pessoas entre 60 e 79 
anos (19% da população) e com mais de 80 anos (22,4%). Foi o 
primeiro país da região a institucionalizar uma política integral de 
cuidados para o idoso com algum tipo de dependência. A ação 

envolve centros-dia e teleassistência, um colar que ao ser pressio-
nado faz uma conexão com um centro de atenção (para dependên-
cia leve ou moderada); cuidadores pessoais (para dependência 
severa); e instituições de longa permanência públicas. Há um pro-
grama de inclusão digital para idosos, com a entrega de um laptop 
ou tablet; e o Montevideo Cidade Amiga dos Idosos, cujo princi-
pal objetivo é criar processos para a participação social e aprovei-
tar o potencial dos idosos na vida cidadã. Em 2019, foi lançado o 
projeto “Tomando controle de sua saúde”, com ações para estimu-
lar o autocuidado de doenças crônicas.

As iniciativas chilenas foram apresentadas por Octavio Verga-
ra Andueza, diretor nacional do Servicio Nacional del Adulto 
Mayor do Chile. Em 2016, pela primeira vez foram contabiliza-
das no Chile mais pessoas acima dos 60 anos (19,3% da popula-
ção) do que crianças de 0 a 14 anos (19,2%). O país conta com o 
programa “Adulto Melhor”, plano multissetorial que envolve o 
trabalho de vários ministérios e visa à implementação de uma 
política integral de envelhecimento positivo. Em marcha desde 
2012 e com ações previstas até 2025, o plano envolve os eixos 
saúde, segurança social, institucionalidade e participação. No 
contexto saúde, entre as várias ações estão a criação de unidades 
geriátricas para o atendimento a processos agudos e a busca pelo 
aumento do número de geriatras e equipes especializadas. Já na 
segurança social, a implantação de subsídios a idosos em situa-
ção de pobreza e um seguro de dependência de caráter contribu-
tivo. Para institucionalidade, a meta é o estabelecimento de con-
selhos cidadãos para idosos e de uma defensoria de idosos em 
cada região do país. No eixo participativo, o objetivo é fortalecer 
as instâncias de participação social, como as organizações e clu-
bes de idosos; melhorar a infraestrutura e o sistema de transporte 
das cidades para maior autonomia (Cidades Amigas dos Idosos); 
e facilitar o reingresso de idosos no mercado de trabalho.

Mónica Roqué, presidente da Associação Latino-Americana 
de Gerontologia Comunitária, descreveu as políticas públicas 
adotadas na Argentina. No contexto da saúde, informou que 80% 
dos argentinos acima dos 64 anos são atendidos pelo Instituto  
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados  
(INSSJP). Ela destacou, porém, o aumento do preço dos medica-
mentos como um grande empecilho para uma saúde de qualida-
de, informando que, entre maio de 2015 e junho de 2019, o preço 
dos 50 medicamentos mais consumidos por pessoas acima dos 60 
anos aumentou, em média, 333%. Diante disso, a proposta é a 
criação de uma lei de cobertura gratuita de medicamentos essen-

No alto: casa cheia na Unibes Cultural; Alexandre Kalache, 
presidente do ILC – BR e do ILC – GA; palestrantes do  
simpósio em foto oficial

Acima, plateia atenta; abaixo, Kalache e 
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ciais para idosos. Com relação às aposentadorias, ela apresentou o 
dado de que a Argentina oferece uma cobertura previdenciária 
para 97% dos idosos de ambos os sexos, mas que o valor mínimo 
caiu de 455 dólares em junho de 2015 para 257 dólares em junho 
de 2019. A proposta é aumentar as pensões em 20% e alterar o 
cálculo de reajuste para garantir que a atualização fique sempre 
acima da inflação. Mónica detalhou, ainda, o Programa Nacional 
de Cuidadores Domiciliares, que entre 2003 e 2015 formou 45 
mil cuidadores. Uma parceria com a Associação de Travestis, 
Transexuais e Transgêneros da Argentina resultou em uma forma-
ção para que pessoas trans se capacitem como cuidadores de ido-
sos, uma experiência muito exitosa.

Experiências brasileiras
O segundo painel foi dedicado a apresentar algumas das expe-
riências do Brasil na implantação de políticas públicas para o en-
velhecimento ativo. Carlos André Uehara, presidente da Socieda-
de Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) para o biênio 
2018/2020, falou do programa estadual São Paulo Amigo do Ido-
so, que tem como pilares ações nos contextos da proteção, educa-
ção, saúde e participação. Uehara centrou sua fala nos trabalhos 
do Centro de Referência do Idoso na Zona Norte (CRI-Norte), par-
te da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, que atua numa re-
gião com 2.116.073 habitantes, dos quais 329.603 têm mais de 60 

anos. Ele comentou que o CRI possui um serviço de reabilitação 
gerontológica que conta com uma equipe formada por terapeuta 
ocupacional, educador físico, fonoaudiólogo e fisio terapeuta. 
Também listou as ações desenvolvidas no Centro de Convivência, 
como atividades físicas, oficinas educativas, culturais e manuais e 
de geração de renda, além de eventos temáticos e serviços comple-
mentares. O médico detalhou ainda a implantação do programa 
municipal São Paulo Amigo do Idoso e suas etapas, descrevendo o 
que é necessário para receber os selos Inicial, Intermediário e Ple-
no da iniciativa. Uehara encerrou sua participação descrevendo a 
instituição da AMPI/AB, um instrumento de avaliação das condi-
ções da pessoa idosa com ênfase na capacidade funcional e de-
mais agravos comuns ao processo de envelhecimento. O objetivo 
é avaliar o desempenho funcional e classificar a pessoa idosa em 
saudável, pré-frágil e frágil, contribuindo para uma melhor organi-
zação da assistência na atenção básica a essa população.

Uma visão geral dos objetivos e da forma de atuar do Conse-
lho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) foi o foco da 
fala de Lucia Secoti. Lucia foi eleita presidente do CNDI para o 
biênio 2018/2020, mas, na data de realização do evento, estava 
destituída do cargo pelos efeitos do Decreto 9893/2019. “Eu fui a 
primeira pessoa a ser cassada pelo atual governo”, disse ela. Lucia 
frisou a função do CNDI, criado em 2003 para a “supervisão, o 
acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional 

OPERACIONALIZAÇÃO 
DO ENVELHECIMENTO ATIVO

Para exemplificar intervenções e projetos já em marcha 
no Brasil que têm como ênfase o envelhecimento ativo, o 
evento destacou três iniciativas:

• Cidade Amiga do Idoso: Jaguariúna – Anita Liberalesso 
Neri, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em 
Gerontologia da Unicamp, detalhou a metodologia, os 
objetivos, os instrumentos e os resultados de uma pesqui-
sa realizada no município paulista de Jaguariúna que visou 
a descobrir a visão que os idosos têm dos pontos positivos 
e negativos da cidade, a fim de orientar a definição de po-
líticas públicas.

• Programa Envelhecimento Ativo USP – Egidio Lima 
Dórea, coordenador da iniciativa, fez uma retrospectiva 
da ação, realizada desde 2013 com servidores da Universi-
dade de São Paulo (USP). A proposta adota uma visão 
ampla e tem estratégias para modificar conceitos sobre o 
envelhecimento, implementar hábitos de vida saudáveis, 
rastrear e controlar doenças crônicas não transmissíveis, 
promover educação no curso da vida e oferecer orienta-
ção financeira.

• Projeto Hospital Amigo do Idoso – A trajetória que está 
sendo seguida pelo Hospital São Peregrino Lazziozi, de 
Veranópolis (RS), para se tornar um hospital amigo do 
idoso foi relatada por Berenice Werle, diretora do Institu-
to Moriguchi, entidade que está apoiando a iniciativa. 
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do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-adminis-
trativas”. E listou uma série de ações executadas nos biênios ante-
riores, como a Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Ido-
sa – RENADI/Maranhão; o Portal Brasil Idoso, em parceria com a 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; o Curso EAD Módu-
lo: Atenção à Pessoa Idosa e Garantia de Direitos, entre outras. 
Lucia apresentou também uma relação de iniciativas organizadas 
sob sua gestão, entre outubro de 2018 e junho de 2019, como a 
Cartilha do Fundo Nacional do Idoso, o Seminário Internacional 
Mulher Idosa, a discussão sobre os Serviços de Cuidados de Lon-
ga Duração ofertados à população idosa no Brasil e os trabalhos 
para a Ratificação da Convenção Interamericana sobre a Proteção 
dos Direitos Humanos dos Idosos. No entanto, frisou a indefini-
ção dos trabalhos do órgão pela falta de interlocução com o gover-
no federal e a publicação de diversos decretos interferindo em seu 
funcionamento, culminando com o Decreto 9893/2019.

As estratégias federais para a promoção de um envelhecimen-
to ativo foram apresentadas por Karla Giacomin, consultora para a 
Organização Mundial da Saúde na área de políticas para o enve-
lhecimento. Karla abordou como as formas do enfrentamento ao 
uso do tabaco e seus derivados resultaram em redução de preva-
lência e queda no ranking dos fatores de risco, porém destacou 
que o mesmo cenário não se observa no que tange ao enfrenta-
mento do uso abusivo de álcool e outras drogas, devido a insufici-
ências normativas para coibir o marketing do álcool e à falta de 
fiscalização do consumo por menores de idade. Sua fala ainda 
abrangeu a promoção da mobilidade segura e sustentável (fiscali-
zação sobre a associação entre álcool e direção, por exemplo); a 
alimentação adequada e saudável (como o Plano de Redução do 
Consumo de Sal); práticas corporais e atividades físicas (criação e 
ampliação do Programa Academia da Saúde); a promoção da cul-
tura da paz e de direitos humanos (Lei Maria da Penha); a promo-
ção do desenvolvimento sustentável; e os desafios envolvidos na 
prevenção de doenças, que demandam uma visão integral que 
envolve a detecção precoce, o acesso à confirmação diagnóstica e 
o tratamento adequado e em tempo oportuno. “É preciso inserir a 
promoção da saúde e do envelhecimento ativo no cotidiano das 
equipes, apesar do descrédito ao protagonismo da pessoa idosa”, 
afirmou Karla, defendendo o fortalecimento de parcerias, o fo-
mento de diálogos e a ocupação de espaços. “É necessário intervir 
nos determinantes e condicionantes socioambientais para a pro-
moção da saúde, apesar da redução dos espaços de participação e 
controle social. E devemos ter a equidade como fundamental para 

a promoção dos direitos humanos e da cultura de paz e não vio-
lência, apesar do risco de retrocesso nas políticas de direitos hu-
manos e nos marcos regulatórios”, destacou.

O painel foi finalizado com a fala de Walid Shuqair, subsecre-
tário de Políticas para o Idoso do município de Guarulhos, a se-
gunda cidade com a maior população do estado de São Paulo e 
que conta com 150 mil idosos (11,6% do total). Sua participação 
visou a exemplificar ações municipais que podem contribuir com 
a longevidade saudável da população, como o Banco de Referên-
cia de Atenção à Pessoa Idosa (BRAPI), que tem como objetivo 
sistematizar todas as informações e serviços prestados pela prefei-
tura e identificar as principais demandas. Entre as diversas inicia-
tivas está a criação de academias 60+ nas praças, com a oferta de 
atividades esportivas, recreativas e de lazer, ministradas por pro-
fissionais de educação física qualificados. Houve destaque para a 
articulação intersetorial, com intervenções no Plano de Mobilida-
de Urbana de Guarulhos, Plano Plurianual e Plano Diretor para o 
atendimento de demandas recolhidas junto à população idosa. 
Um exemplo é a articulação para autorizar o funcionamento de 
centros-dia para idosos em área de zoneamento residencial.

Prevenção à saúde: novas abordagens
Duas palestras que fizeram parte da programação do simpósio se 
destacaram por abordar de modo inovador a prevenção à saúde. 
A primeira delas foi proferida por Eberhart Portocarrero-Gross, 
médico de família e comunidade da Clínica da Família Maria do 
Socorro Silva e Souza, localizada na favela da Rocinha, no Rio de 
Janeiro. Portocarrero-Gross apresentou uma visão crítica da aten-
ção primária ao descrever como o conceito de saúde atualmente 
enraizado na sociedade é inalcançável. “Isso nasce de uma defini-
ção an tiga criada pela própria Organização Mundial da Saúde, de 
que ‘saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social’. Ape-
sar de já ter sido abandonado pela OMS, esse conceito ainda está 
na men te de pessoas e profissionais e persiste”, explicou. “O resul-
tado são a busca por uma vida de semideuses e a sede infinita de 
mais diagnósticos e procedimentos que nenhum sistema público 
é capaz de sustentar. Nem mesmo o setor privado tem como sus-
tentar isso para todos, mas isso não o preocupa, pois ele vai ofere-
cer apenas para as pessoas que puderem pagar por ele”, afirmou.

Portocarrero-Gross elencou, então, cinco pontos que caracteri-
zam um sistema de atenção primária distorcido, que favorece a 
criação de dois sistemas (um pago e excludente; o outro público e 
insuficiente) e que “pode até ser adoecedor”:
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1. Muitas das ações têm pouca ciência associada – Ele cita 
como exemplo concreto os check-ups, que significam, na prática, 
realizar uma série de exames em uma pessoa sã e sem queixas. 
“Revisões sistemáticas amplas de pesquisas mostram que os  
check-ups, resguardadas pequenas exceções, não trazem qual-
quer benefício e não contribuem para a redução de morbidade 
nem mortalidade”, afirmou.   

2. Está muito baseado naquilo que pode ser medido e pa-
dronizado e, portanto, gerenciado – “Ou seja, avalia-se se o pa-
ciente está alto demais, baixo demais, gordo demais, magro de-
mais, menstruou cedo ou tarde demais etc. Mede-se a pessoa e, 
quando ela sai da curva, define-se que é preciso investigar, inde-
pendentemente da presença de alguma queixa”, destacou.

3. É muito individualista e pautado pelo conceito de “estilo 
de vida” – Para Portocarrero-Gross, apresentar uma “maneira cor-
reta” pela qual as pessoas deveriam viver a vida transforma víti-
mas em culpados. “A pessoa pode ser levada a fumar pelo estresse 
de viver em um ambiente de violência ou pela ansiedade de sa-
ber que o salário não dá para as despesas do mês”, comentou.  
“Deveríamos falar em condições de vida, pois se sabe que o códi-
go postal do endereço dos meus pais é mais relevante para a mi-
nha saúde futura do que a carga genética.”

4. Leva ao risco de parar de fazer promoção de saúde e co-

meçar a fazer promoção de doença – O excesso de informações 
sobre sintomas ou mesmo sobre estratégias de prevenção contri-
bui para fazer com que as doenças façam cada vez mais parte do 
imaginário popular. “Estamos sugerindo o tempo todo que, se as 
pessoas não consumirem mais exames, não forem muito ao mé-
dico, não observarem sintomas, elas estarão correndo o risco de 
ficar gravemente doentes”, destacou.

5. Fortalece empresas que têm o lucro como finalidade prin-
cipal – Segundo Portocarrero-Gross, esse conceito distorcido gera 
uma oferta de serviços que, quando trabalhados visando ao lucro, 
acabam se sobrepondo aos interesses reais de promover saúde. 
“Além disso, podem levar a situações como a escalada do preço 
dos medicamentos; afinal, se determinado remédio está venden-
do bem e tem demanda, é possível promover aumento em seus 
valores”, exemplificou.

Como contraponto, Portocarrero-Gross passou a comprovar 
que um sistema de atenção primária bem compreendido tem os 
valores e atributos adequados para corrigir esses meandros e fazer 
a promoção certa. “Precisamos primeiro passar a entender que 
saúde é a nossa capacidade de lidar bem com as adversidades que 
vão se apresentar ao longo da vida”, destacou. “Uma pessoa pode 
estar adoecida de uma maneira saudável ou patológica, a depen-
der da capacidade existente para lidar com a situação que se apre-

INICIATIVAS INTERNACIONAIS

Mostrando como a busca para o envelhecimento ativo e 
uma cultura do cuidar envolvem estratégias diversas, o 
simpósio abriu espaço para o compartilhamento de três 
relevantes ações internacionais:

• Projet on Care – capitaneado pelo Internacional Longe-
tivy Centre (ILC), pretende destacar os aspectos positivos 
do cuidar, na busca por uma mudança do discurso mun-
dial e pelo reconhecimento de que, apesar da sobrecarga 
física e emocional do cuidador, há benefícios para aquele 
que cuida. Foi apresentado por Monica Perracini, falando 
como participante do ILC-BR.

• STRiDE (Fortalecendo Respostas à Demência nos 

Paí  ses em Desenvolvimento) – tem como objetivo con-
tribuir para a melhora do cuidado, tratamento e suporte 
a pessoas com demência, por meio da colaboração en- 
tre países. Entre vários itens, envolve estudos qualitati-
vos, análise situacional, modelos de simulação de de-
mandas futuras, compartilhamento de boas práticas e  
o desenho de planos nacionais de demência. Os objetivos 
e status foram apresentados por Cleusa Ferri, coordena-
dora do projeto. 

• Associação Federal Alemã de Organizações de Pes-
soas Idosas (BASGO) – reúne diversas entidades, repre-
sentantes de interesses das pessoas idosas e articula posi-
ções e recomendações para políticas públicas, com desta-
que para a escuta ativa dos idosos. A forma de atuar foi 
descrita por Ina Voelcker, representante da associação. 
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sentou, assim como uma pessoa pode morrer de maneira doente 
ou saudável, a chamada boa morte”, reforçou.  Segundo ele, a aten-
ção primária deve estar baseada em um sistema único, em que 
todos são atendidos, com meios e serviços ofertados conforme a 
necessidade das pessoas, e cumpre seu papel ao: reconhecer os 
determinantes sociais; estar apoiada na intersetorialidade e perce-
ber as potencialidades do território; abrir as portas do poder pú-
blico para os cidadãos; reconhecer a interdependência dos indiví-
duos; e tornar-se uma expressão de solidariedade social.

Concluindo, Portocarrero-Gross destacou que “nada melhor 
do que a atenção primária para conduzir a caminhos melhores na 
direção sobre promoção de saúde e o que é ter uma vida saudável”.

A segunda intervenção foi de Naomar Almeida Filho, profes-
sor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), que levantou o questionamento “Promoção 
da saúde é mais do que prevenir doenças?”. Ele iniciou sua fala 
apresentando o conceito clássico de doença, como “defeito na es-
trutura molecular das células, com lesão no nível tecidual, resul-
tando em alteração de funções de órgãos e sistemas, produzindo 
patologia, expressa objetivamente como sinais e sintomas em 
indivíduos que, acumulados em grupos doentes, formam morbi-

dades em populações”. E comentou: “Essa é uma visão muito re-
ducionista e que leva a enxergar apenas uma dimensão, que vai 
ter como modelos explicativos de causa apenas os germes, o am-
biente, o estilo de vida, a genética e o desenvolvimento de inter-
venções a apenas essas causas”.

Almeida Filho explicou que, atualmente, o conceito envolve 
quatro componentes, que devem ser entendidos de forma distin-
ta: doença (disease), moléstia (illness), enfermidade (sickness) e 
mal-estar (malaise). Segundo ele, essa visão mais ampla permite 
o entendimento melhor do que deve ser o marco teórico da pre-
venção, envolvendo como conceito central a doença, com uma 
análise bem fundamentada dos riscos, para a definição da estra-
tégia de prevenção, visando à redução da probabilidade de ocor-
rência. O professor destacou, porém, que é preciso muito cuida-
do no momento do estabelecimento dos riscos. “Lembrando que 
os riscos são sempre baseados em ocorrências estatísticas, de-
pendem de retrospecto. Posso dizer que, do ponto de vista epide-
miológico, o risco de este teto desabar sob minha cabeça é zero, 
porque isso nunca aconteceu antes. Mas, do ponto de vista da 
teoria dos eventos, isso pode acontecer como um acidente”, res-
saltou. Dessa forma, é preciso considerar os riscos como: indica-

TEMÁTICAS AMPLAS

Entre os vários desafios para o envelhecimento ativo 
apontados nas diversas intervenções realizadas ao longo 
do simpósio, alguns mereceram destaque.

RAÇA Alexandre Silva, membro do Grupo de Trabalho 
Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Cole-
tiva, discorreu sobre o racismo que permeia a sociedade 
brasileira e como isso se traduz em iniquidades, diferen-
ças no acesso e na trajetória nos serviços de saúde, o que 
representa uma barreira para o envelhecimento ativo de 
pessoas negras.

MORADIA Exemplos de políticas públicas de habitação 
para idosos em Portugal, no Canadá e de algumas iniciati-
vas brasileiras foram trazidos por Inês Rioto, que pesquisa 
alternativas de moradias para pessoas idosas e é membro 
do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo. Inês desta-

cou os diversos desafios para a oferta de moradias que 
atendam à diversidade de necessidades dessa faixa etária 
e ressaltou que o país ainda precisa de políticas robustas 
nesse sentido. Ela chamou atenção para situações ainda 
mais complexas, como o atendimento da população  
LGBTI e de pessoas idosas em situação de rua.

DESIGUALDADES A fala de Marilia Louvison, doutora 
em saúde pública pela USP, mostrou como a desigual-
dade social faz mal à saúde e à velhice e como as diferen-
ças injustas poderiam ser evitadas com políticas públicas 
eficientes. Ela alertou sobre os efeitos perversos da de-
terminação do congelamento de gastos sociais por 20 
anos, dos impactos da reforma da previdência e traba-
lhista. Defendeu um projeto de desenvolvimento sobe-
rano, sustentável e inclusivo, a garantia de direitos so-
ciais e liberdades democráticas, a saúde como direito e  
a manutenção e o fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS).
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dor de causalidade (a base é indutiva e o modelo de controle 
etimológico/clínico); probabilidade (a base é pela frequência e o 
controle é via prevenção); perigo estruturado (base dedutiva, se-
gue modelo de proteção); e emergência (situação de contingên-
cia que tem como característica a imprecisão e não linearidade, 
demandando modelos complexos de ação). 

Com base nessas definições, Almeida Filho encerrou sua par-
ticipação apresentando os referenciais de ação em saúde e suge-
rindo diferentes estratégias de acordo com suas características.

Uma questão de direitos
A mensagem de encerramento do simpósio procurou deixar claro 
que o envelhecimento ativo só é possível diante da adoção de um 
enfoque orientado por direitos. “Esta é uma mensagem difícil 
hoje. Ela nos faz questionar sobre o que é possível falar a respeito 
de direitos humanos, de garantia de direitos das pessoas idosas, 
nesse momento do Brasil no qual as instituições democráticas es-
tão sendo atacadas. Mas precisamos seguir pensando e agindo”, 
afirmou Laura Machado, representante da IAGG na ONU. 

Laura fez um retrospecto dos avanços obtidos nos últimos 25 
anos na luta pela definição de políticas públicas para idosos. “O 
Brasil tem uma legislação muito avançada em termos de direitos 
dos idosos (Estatuto) e um mecanismo de formulação e imple-
mentação de políticas públicas que responde a normas interna-
cionais (Conselhos de Direitos)”, comentou. Ela destacou que o 
uso da metodologia “Conhecer para transformar”, pensada “de 
baixo para cima” e baseada em diagnósticos, tem trazido bons 
resultados na execução de ações em municípios brasileiros. 
Como lições aprendidas, Laura ressaltou que a experiência mos-
tra que os maiores impactos foram obtidos em localidades onde 
havia boa interação entre Conselho e Prefeitura; intersetorialida-
de; trabalho em rede; sistema de Garantia de Direitos mais arti-
culado; capacitação contínua dos Conselhos na gestão do Conse-
lho, Fundo, e na gestão dos programas de atendimento; maior 
engajamento da sociedade civil no interesse coletivo e mudança 
de cultura do exercício da cidadania. Ela também fez uma atua-
lização do contexto das políticas internacionais, enfatizando ha-
ver um impasse com relação à realização da 3ª Assembleia Mun-
dial do Envelhecimento, prevista para ocorrer em 2022. “O pool 
de organizações não governamentais que estão hoje nas Nações 
Unidas entende que uma terceira assembleia pode fechar a dis-
cussão para a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas 
Idosas, que tem avançado em passos muito lentos, em grande 

parte devido à falta de solidariedade dos países desenvolvidos 
com os países em desenvolvimento”, disse Laura. “Os países de-
senvolvidos alegam já ter todas as legislações de garantia de di-
reitos de pessoas idosas e que o necessário agora é uma outra 
assembleia e um outro plano de ação. Então, se caminharmos 
para uma assembleia, iremos minar a Convenção”, explicou. Se-
gundo ela, no entanto, a Convenção Interamericana de Direitos 
das Pessoas Idosas, aprovada em 2015, já representa uma grande 
conquista, mas precisa ser ratificada. “É um documento comple-
to, excelente, que envolve muito do que foi falado neste simpó-
sio, porém o Brasil ainda não ratificou”, lembrou. 

Em sua fala, Laura conclamou a todos para uma participação 
ainda mais ativa na defesa de direitos. “Nós precisamos ser mais 
atuantes e exercer pressão no nosso Congresso, não só pela rati-
ficação, mas também contra os desmontes a que estamos assis-
tindo”, defendeu. “Caminhamos muito para a elaboração e a im-
plementação de políticas públicas para as pessoas idosas, mas 
temos muito que pensar em estratégias para sermos mais efeti-
vos, sermos mais vigilantes e exercemos nosso controle social 
contra os desmontes que vêm sendo feitos.”

Laura discorreu também sobre a necessidade da continuida-
de dos projetos e intervenções e de descobrir formas de consoli-
dar as iniciativas independentemente das pessoas e dos líderes 
das ações, sejam aqueles que ocupam cargos políticos ou de insti-
tuições, pois a cada mudança os projetos sofrem retrocessos, per-
dem a força ou são descontinuados. “Nasce daí a necessidade de 
termos uma convenção internacional atualizada e aprovada que 
garanta a perenidade das políticas”, disse. E fechou sua fala desta-
cando: “A força da sociedade civil faz a diferença; devemos pensar 
em ações coletivas, não individuais, pois, juntos, podemos fazer 
muito mais. As associações de pessoas idosas e as organizações 
da sociedade civil têm que se estruturar e intensificar o lobby no 
Congresso Nacional. Somos fracos em advocacy e devemos nos 
apropriar das ferramentas dis   poníveis hoje, via tecnologia, para 
melhorar esse aspecto”, declarou. “Nós, hoje, somos o poder grisa-
lho e continuamos na luta, em busca de nosso sonho!”

*O simpósio “Estratégias para o envelhecimento ativo: promoven do 
saúde, prevenindo doenças” contou com a parceria da Unibes Cul
tural e o apoio da MSD. Esta cobertura teve o patrocínio de Bra 
desco Seguros.
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Um sonho que se tornou realidade. Foi dessa manei-
ra sucinta que o geriatra Vitor Last Pintarelli, presi-
dente do XI Congresso Sul-Brasileiro de Geriatria e 

Gerontologia (XI CSBGG), realizado entre 25 e 27 de julho 
em Curitiba, descreveu a sensação de ver de pé o evento que 
nos últimos dois anos existia apenas no plano das ideias.

O congresso, cujo tema foi “Boas práticas para o pró-en-
velhecimento”, reuniu cerca de 800 participantes, princi-
palmente da região sul do país, e proporcionou atualização 
tanto sobre temas geralmente debatidos nos grandes even-
tos científicos quanto sobre questões pouco discutidas, po-
rém igualmente relevantes, tais como aging in place, dire-
ção veicular, HIV, cirurgia bariátrica e síndrome pós-queda.

Não foram poucos os desafios nesse período, segundo 
Pintarelli, e um dos principais foi o financeiro. Apenas qua-
tro laboratórios entraram como patrocinadores. “No entan-
to, tivemos uma participação maior de apoiadores de outra 

natureza, co mo ILPIs, 
livrarias, empresas do 
segmento alimentício, 
serviços. Eles ocuparam 
um espaço que em ou-
tros tempos seria da in-
dústria farmacêutica”, 
explicou.

O esforço valeu a 
pena e trouxe alguns 
ensinamentos ao geria-
tra. “Pode parecer lu-
gar-comum, mas o 
grande aprendizado é 

que não fazemos sozinhos algo desse porte. Precisamos de 
uma equipe que trabalha harmonicamente, e não é fácil sa-
ber ouvir, conciliar preferências e modos de pensar”, com-
partilhou. “Outro grande aprendizado na verdade não é 
novo, mas é a consolidação de algo que já se sabia: que a 
geriatria e a gerontologia caminham de mãos dadas e são 
indissociáveis.”

Cerimônia de abertura
A cerimônia foi realizada na tarde do primeiro dia do even-
to e contou com a presença de Vitor Pintarelli, presidente 
da SBGG-PR; Simone Pinto, presidente do Departamento 
de Gerontologia da SBGG-PR; Carlos Uehara, presidente 
da SBGG nacional; Vania Herédia, presidente do Departa-
mento de Gerontologia da SBGG nacional; Juliano Schmi-
dt, que representou Márcia Cecília Huçulak, secretária mu-
nicipal de Saúde de Curitiba; João Senger, presidente da 
SBGG-RS; Hercilio Hoepfner Junior, da SBGG-RS; e Rober-
to Issamu Yosida, presidente do Conselho Regional de Me-
dicina do Paraná.

De acordo com Pintarelli, o XI CSBGG foi realizado 
num momento em que eventos científicos são cada vez 
mais necessários para promover atualização do conheci-
mento e integração entre profissionais. “À medida que os 
idosos saem da invisibilidade, há um denso nevoeiro de 
desinformação e fake news, promovendo terapias para com-
bater o envelhecimento disfarçadas de medicina anti-a-
ging, medicina ortomolecular, modulação hormonal e ou-
tras estratégias que prometem a fonte da juventude. Isso é 
um desserviço aos profissionais sérios”, pontuou. 

“O XI CSBGG é uma resposta maiúscula aos falsários, 

XI CSBGG

Atualização, 
CRIATIVIDADE e OUSADIA
Um dos principais eventos regionais da especialidade, o XI Congresso Sul-Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia trouxe uma programação inovadora e criativa, oferecendo 
atualização e reciclagem aos participantes

Por Lilian Liang

Vitor Pintarelli, 
presidente do congresso 
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que atuam sem nenhum embasamento científico. Muitas 
das práticas pregadas por eles estão longe de ser inócuas – 
elas são comprovadamente nocivas. A geriatria e a geronto-
logia não entendem o envelhecimento como uma falha da 
natureza, que o profissional tem que evitar. Envelhecer é 
natural. Indo na contramão dessa moda, queremos falar do 
pró-aging. Precisamos garantir que o envelhecimento ocor-
ra de maneira saudável, com qualidade de vida, funcionali-
dade, autonomia, independência e, quando necessário, pa-
liação de sofrimento”, disse.

Simone Pinto, presidente do Departamento de Geronto-
logia da SBGG-PR, comemorou o fato de o evento reunir re-
presentantes de diversas gerações. “É a integração da geria-
tria e da gerontologia do Estado todo, espalhando-se para a 
região sul, numa multiplicação de tarefas e trabalho conjun-
to”, disse. Pintarelli completou: “São pessoas que cons-
truíram o passado, que estão atuando no presente e outros 
que são a perspectiva futura da geriatria e da gerontologia”.

Para Carlos Uehara, da SBGG nacional, o XI CSBGG é 
um evento extremamente simbólico. “O sul tem bons exem-
plos de envelhecimento. As cidades de Veranópolis e Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul, e Pato Branco e Esteio, no 
Paraná, são Cidades Amigas do Idoso. Santa Catarina tem a 
maior expectativa de vida ao nascer do Brasil. São fatos re-
levantes num país tão desigual”, destacou.

Vania Herédia, presidente do departamento de Geron-
tologia da SBGG nacional, faz coro com Pintarelli, ressal-
tando a importância dos congressos como espaços de atua-
lização e aprimoramento. “É uma oportunidade de levar 
para casa novos conhecimentos e reflexões para nossas prá-
ticas diárias”, afirmou.

Já Roberto Yosida, presidente do CRM-PR, destacou que 
a instituição que preside já tem o envelhecimento como um 
tema constante na pauta. Ele citou como exemplo o fato de 
o CRM-PR homenagear, todos os anos, profissionais com 
50 anos de prática de medicina sem infrações éticas. “Em 
2018 foram 100 pessoas reconhecidas. Em 2019, esse nú-
mero subiu para 150”, contou. “E neste ano também conce-
demos quatro diplomas de honra ao mérito a colegas com 
idade entre 90 e 95 anos atuantes no interior do Paraná.”

Durante a cerimônia foi entregue o prêmio “Orgulho da 
Geriatria 2019” ao geriatra José Mario Tupiná Machado, 
professor adjunto de geriatria da Escola de Medicina da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná e chefe do Ser-

viço de Geriatria da Santa Casa de Curitiba. Machado foi o 
fundador do primeiro serviço de residência médica em ge-
riatria do Paraná e por muito tempo foi o único entre Porto 
Alegre e São Paulo. 

O prêmio “Orgulho da Gerontologia 2019” foi concedi-
do à enfermeira Maria Helena Lenardt, professora sênior 
da Universidade Federal do Paraná. Ela foi a criadora do 
Grupo Multiprofissional de Pesquisa sobre Idosos (GMPI) 
na mesma universidade, introduzindo o conceito de geron-
tologia antes mesmo da criação da disciplina de geriatria. 

“O prêmio é concedido a pessoas com um histórico de 
contribuição para a geriatria e a gerontologia”, esclareceu 
Pintarelli. “São profissionais que participaram da fundação 
e do desenvolvimento inicial da SBGG-PR, contribuíram 
para a formação de outros profissionais e têm militância na 
área de geriatria e gerontologia.”

Novidades na programação científica
A programação científica do XI CSBGG primou pela varie-
dade de temas inovadores – “fora da caixinha”, mas não 
“fora da casinha”, como brincou o presidente do congresso. 
A grade trouxe assuntos que muitas vezes não chegam aos 
grandes auditórios dos congressos.

“Fizemos isso com um duplo propósito. Primeiro, para 
trazer temas que, embora não sejam abordados com tanta 
frequência, são extremamente importantes. Segundo, para 
tornar a programação menos repetitiva, pois muitos even-
tos trazem os mesmos tópicos que às vezes são tidos como 
obrigatórios”, explicou Pintarelli.

Atualização, 
CRIATIVIDADE e OUSADIA  PRECISAMOS GARANTIR 

QUE O ENVELHECIMENTO 
OCORRA DE MANEIRA 
SAUDÁVEL, COM QUALIDADE 
DE VIDA, FUNCIONALIDADE, 
AUTONOMIA, INDEPENDÊNCIA 
E, QUANDO NECESSÁRIO, 
PALIAÇÃO DE SOFRIMENTO.
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Um dos destaques no âmbito da sarcopenia e fragilidade 
foi a palestra do geriatra João Senger sobre o conceito de 
osteosarcopenia. Segundo ele, as duas enfermidades – a sar-
copenia, que é a perda de massa muscular, e a osteoporose, 
a perda de massa óssea –, geralmente tratadas de forma in-
dependente, são mais relacionadas do que se imaginava.

“O que se viu nos últimos anos é que essas duas condi-
ções têm um relacionamento muito próximo. Um músculo 
fraco acaba levando a um osso mais frágil. E a estrutura ós-
sea também influi na massa muscular”, explicou.

Senger cita como exemplo um paciente que teve o braço 
imobilizado por 40 dias. Depois desse período, ao fazer um 
exame comparativo entre o braço quebrado e o saudável, é 
possível ver que o que sofreu a fratura não apenas apresen-
tou uma atrofia do músculo como também sofreu uma des-
calcificação. Da mesma forma, quando o paciente faz fisio-
terapia, o músculo se recupera e o osso também. “Essa 
ligação é muito clara. Os fatores de risco de um e de outro 
são os mesmos. A falta de movimento leva à atrofia muscu-
lar e descalcificação. Fumo e álcool também causam danos 
ao músculo e ao osso”, esclareceu. 

A osteosarcopenia acomete principalmente os muito 
idosos, que são mais frágeis. “Nessa população, uma fratura 
pode ser o divisor de águas entre a pessoa ser dependente e 
independente. Mas um paciente com menos massa muscu-
lar tem menos força e, portanto, mais risco de cair. E seus 
ossos também são mais frágeis, o que também aumenta 
esse risco. Esse é o grande problema da osteosarcopenia: 
ela aparece no final e compromete a qualidade de vida”, 
afirmou Senger. De acordo com o especialista, o tratamento 
para sarcopenia envolve exercício físico, adaptado para as 
condições do paciente, e uma dieta adequada, rica em cál-
cio, vitamina D, proteínas, entre outros.

No contexto da nutrição, chamou a atenção a palestra de 
Magda Rosa Ramos da Cruz, professora de nutrição da PU-
C-PR, que falou sobre implicações da cirurgia bariátrica no 
envelhecimento. “Uma das principais dúvidas é se o idoso 
pode fazer a cirurgia. A resposta é sim, preferencialmente 
entre 60 e 65 anos, porque nessa fase a mo rtalidade é seme-
lhante à do adulto jovem”, afirmou. “Mas não há limite de 
idade. Se constatarmos que o procedi mento vai trazer me-
lhora na qualidade de vida – se a perda de peso vai ajudá-lo 
a caminhar melhor, a controlar o diabetes, por exemplo –, 
ele tem indicação mesmo depois dos 65 anos.”

Um dos pontos levantados foi a questão da mudança de 
hábitos, já que não é fácil adotar um novo estilo de vida de-
pois de 60 anos na mesma rotina. Segundo Magda, muitos 
pacientes têm uma visão romântica da cirurgia bariátrica. 
“Muitos pensam: faço a cirurgia e, ao invés de tomar dez me-
dicamentos, tomo cinco vitaminas. Sim, vai haver essa troca, 
mas junto com isso será preciso melhorar a mastigação para 
evitar vômito, aprender a comer com calma e consumir fru-
tas e verduras todos os dias”, relatou.

Ela observou, no entanto, que, quando a obesidade 
mórbida começa a comprometer muito a qualidade de 
vida, a pessoa se dispõe a abrir mão de qualquer coisa para 
mudar a situação. “O tamanho do sofrimento define quanto 
a pessoa está disposta a mudar no pós-operatório”, disse. E, 
segundo ela, muitas vezes a cirurgia acaba sendo o empur-
rão necessário para essa mudança, porque a pessoa começa 
a perder peso, muda a alimentação, passa a se movimentar 
mais e se adapta a essa nova rotina.

A nutricionista destacou que o número de idosos inte-
ressados em se submeter à cirurgia bariátrica aumentou 
muito nos últimos anos e que as taxas de sucesso no pós- 
operatório, se as recomendações forem seguidas correta-
mente, são as mesmas de um adulto jovem. “O sucesso de-
pende de quanto ele está disposto a investir na mudança de 
estilo de vida. Para as pessoas que querem mudar, com cer-
teza vale a pena.”

Ênfase na comunicação
O XI CSBGG reservou uma sessão especial para falar sobre 
estratégias de comunicação com o paciente idoso. Gisele 
dos Santos, especialista em geriatria e cuidados paliativos, 
destacou alguns desafios encontrados na comunicação en-
tre médico e paciente.

Do lado do médico, o ageísmo, também conhecido 
como preconceito etário, e a concepção biomédica do adoe-
cimento têm um grande impacto na forma como o profis-
sional lida com o idoso. “A maneira como o médico enten-
de o adoecimento é importante: ele está tratando a doença 
ou a pessoa?”, questionou. Já do lado do paciente, a redu-
ção da capacidade de compreender e produzir linguagem, 
bem como o déficit visual e o déficit auditivo, podem com-
prometer a comunicação. Segundo ela, alguns ajustes po-
dem ajudar. No caso de perdas visuais, a iluminação ade-
quada da sala, o uso de imagens contrastantes e o uso de 
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tecnologia como leitor de texto podem auxiliar na consul-
ta. Quando o paciente apresenta perdas auditivas, cuidar 
dos ruídos no ambiente, verificar se ele está usando próte-
se auditiva e falar devagar, articulando bem as palavras, 
também pode ser de grande valia no estabelecimento de 
uma boa comunicação.

No caso de pacientes com declínio cognitivo, Gisele fez 
uma recomendação bem específica. “Fale com o paciente 
como se ele estivesse entendendo. Isso faz bem até para a 
família. Eu não tenho como provar seu grau de compreen-
são, então na dúvida aja como se ele estivesse entendendo”, 
disse. “E evite demonstrar impaciência ou irritabilidade.” 
No caso da linguagem, algumas medidas também podem 
facilitar: fazer perguntas que exijam apenas “sim” ou “não”; 
repetir o que foi falado; elaborar sentenças simples; usar 
outros termos para transmitir a mesma ideia, se necessário; 
e focar sempre no que o idoso deve fazer. “O ideal é passar 
mensagens como ‘O senhor deve caminhar’ ao invés de ‘O 
senhor não deve ficar sempre parado’. Se passarmos mensa-
gens do que ele não deve fazer, o cérebro tende a descartar 
o ‘não’’’, complementou.

Ela abordou também a questão dos familiares e cuidado-
res no contexto da comunicação. Para ela, é importante 
identificar o papel que a pessoa tem na vida do idoso e sem-
pre perguntar ao paciente se essa pessoa pode participar da 
consulta. Entre as recomendações citadas, Gisele destacou a 
importância da proximidade: sentar perto do idoso e do cui-
dador e manter contato ocular com ambos ajuda a construir 
uma relação de confiança entre os envolvidos. No momento 
da conversa, o ideal é escutar tudo o que o familiar deseja 
falar. “Mas sempre inclua o idoso na conversa, mesmo que 
ele tenha declínio cognitivo. E cuide para não assumir a po-

sição de nenhum, esteja sempre atento aos dois”, afirmou.
A forma como o profissional trata o idoso também foi 

um tópico de destaque durante a apresentação. Expressões 
como “vô”, “vó”, “querido”, “meu anjo” e “vozinho” devem ser 
evitadas a qualquer custo, bem como o uso do chamado  
elderspeak, que é a fala cantada e com entonação alta, como 
a usada para falar com bebês. A especialista também aler-
tou sobre a importância de usar termos acessíveis e evitar o 
jargão médico quando conversar com o idoso e a família. 

Gisele também ofereceu dicas para explorar a maneira 
como o paciente entende sua doença, o tratamento e as con-
sequências desse processo, principalmente em casos graves:
- Sentimento relacionado à doença que enfrenta: o objetivo 
é tirar o foco da doença e o que ela causa, para discutir os 
sentimentos do paciente em relação a isso.
- Ideia e explicação dos sintomas e da doença: entender o 
que o paciente pensa que pode estar acontecendo, como o 
que causou a doença e o que a dor significa, por exemplo.
- Funcionalidade, como o impacto da doença na vida diá-
ria: ajudar o idoso a compreender de que forma a condição 
afetou o cotidiano, as relações e os objetivos de vida.
- Expectativa relativa a assistência da equipe e da doença: 
discutir o que o paciente espera do tratamento e as expecta-
tivas sobre o que pode acontecer em decorrência da doença. 

Gisele levantou também algumas questões delicadas, 
que geralmente requerem um tato maior no quesito comu-
nicação: habilidade de dirigir, suspeita de abuso ou negli-
gência, sexualidade, incontinência urinária, institucionali-
zação e fim de vida. Para ela, a chave para a boa comunicação 
é a boa escuta. “A habilidade de escuta é uma peça funda-
mental nessa relação. É preciso saber ouvir, escutar o pa-
ciente. Se não há escuta, não há comunicação”, finalizou.

Falando sobre suicídio 
Suicídio foi o tema da aula da geriatra Amanda Valim Kam-
pa, coordenadora do serviço de geriatria do Hospital Uni-
versitário da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. 

De acordo com a especialista, as taxas de suicídio na po-
pulação geral são de uma morte para cada 25 tentativas de 
suicídio. Na população idosa, essa taxa é de uma para cada 
quatro tentativas. No Brasil, segundo a médica, as taxas de 
suicídio são consideradas baixas: 5,7 para cada 100 mil ha-
bitantes. No entanto, se forem 100 mil idosos, esse número 
sobre para 8. “Isso quer dizer que, se o idoso fez alguma 

 [UM] GRANDE APRENDIZADO 
[DESSE CONGRESSO] NÃO É NOVO, 
MAS É A CONSOLIDAÇÃO DE ALGO 
QUE JÁ SE SABIA: QUE A GERIATRIA 
E A GERONTOLOGIA CAMINHAM DE 
MÃOS DADAS E SÃO INDISSOCIÁVEIS.

p36-40 sul brasileiro.indd   4 13/09/19   20:39



Aptare
ago | set | out 2019

40

tentativa, deve disparar um alarme de que, em algum mo-
mento, o ato vai se consumar”, explicou. “Os idosos conse-
guem tirar a vida com mais êxito. Nos EUA, 75% dos idosos 
conseguem fazê-lo na primeira tentativa.”

Entre os fatores de risco, a depressão grave aparece como 
o principal, seguida de doenças graves e degenerativas, de-
pendência física, distúrbio e sofrimento mental. Também 
constam da lista falta de suporte, família em conflito, ausên-
cia de parentes e de amigos, privação social e solidão.

Para Amanda, a prevenção passa por uma avaliação de 
risco do paciente. “Tentativas de suicídio resultam de um 
complexo de fatores estressantes presentes em toda a vida 
e que ganham força na velhice”, explicou. “Uma tentativa 
nunca deve ser encarada como um fato isolado. Não é por-
que a pessoa ficou viúva, por exemplo, que ela tentou o sui-
cídio. Há um acúmulo de coisas antes. A morte do cônjuge 
é o fator de gatilho.”

A avaliação de risco depende, entre outras coisas, das 
habilidades da equipe multiprofissional. “É preciso estabe-
lecer relações empáticas, dar atenção especial a circunstân-
cias, expectativas, qualidade de vida, histórico de doenças 
e sofrimento”, disse. “Muitas vezes o paciente conta sua 
história e depois pede desculpas, dizendo que fica falando 
da vida e ‘gastando meu tempo’. Mas ele precisa entender 
que a história dele tem valor.”

Amanda destacou que a prevenção do suicídio de uma 

pessoa idosa inclui medicamentos e psicoterapia, mas não 
pode deixar de fora a espiritualidade, o suporte social e a 
integração na família e na comunidade. Acima de tudo, é 
fundamental ajudá-lo a encontrar uma razão para viver. “Só 
se previne o suicídio apontando para um propósito de vida. 
Quem não tem objetivo não sonha, não tem algo por que 
viver, não encontra os meios para chegar lá e dá cabo da pró-
pria vida”, disse.

Outras atividades
Além da intensa programação científica, o XI CSBGG con-
tou com diversos eventos paralelos, como o Telegero, uma 
reunião científica mensal transmitida por videoconferência 
diretamente do local do congresso para mais de dez polos, 
distribuídos entre cidades de todas as regiões do Brasil e 
também de Portugal. Trata-se de uma iniciativa da Discipli-
na de Geriatria do Departamento de Clínica Médica da Fa-
culdade de Medicina da USP, sob a liderança do geriatra 
Wilson Jacob Filho, em parceria com a Disciplina de Tele-
medicina do Departamento de Patologia da mesma insti-
tuição, coordenado pelo professor Chao Lung Wen.

Ainda aconteceram o VII Simpósio Idoso na Atenção 
Primária, evento focado nas situações habituais vivencia-
das na rede pública e destinado prioritariamente a profis-
sionais atuantes nesse cenário, e o Encontro das Ligas Aca-
dêmicas de Geriatria e Gerontologia. A  

Oportunidade para atualização e reciclagem
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EM MOVIMENTO :: ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

FINS ALTERNATIVOS  

Acaba de estrear na HBO o 
documentário Alternate En-
dings: Six New Ways to Die 

in America (Fins alternativos: seis novas formas de se morrer 

na América, em tradução livre). No filme, os diretores Perri 
Peltz e Matthew O’Neill acompanham seis pessoas e suas 
famílias enquanto fazem preparativos para a morte. O docu-
mentário mostra o esforço para tornar a morte mais pessoal, 
podendo ser discutida de forma aberta no curso normal de 
vida. Segundo Peltz, os personagens do filme refletem como 
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UM PAPO SOBRE A VIDA PÓS-60

Levar para o formato de podcast 
experiências que ajudem a lidar 
com os desafios e as vivências 
da vida pós-60 é a proposta do 
Podcast Aptare, iniciativa da 
Dínamo Editora. A cada mês, 
uma nova temporada temática 

será disponibilizada, com episódios divulgados todas as 
quintas-feiras.

“O podcast é um formato que lembra o bom e velho rá-
dio, mas que você pode ouvir quando quiser. Um dos dife-
renciais do Podcast Aptare é a ênfase no protagonismo do 
idoso. Optamos por dar espaço aos 60+ desde a discussão 
das pautas até a participação nas gravações. Nesse senti-
do, contamos com um conselho editorial e entrevistados 
60+, para que eles tragam suas experiências e questiona-
mentos”, disse Lilian Liang, diretora de redação da revista 
Aptare e especialista em gerontologia.

A temporada de estreia aborda os relacionamentos 
amorosos e é composta por três episódios. O primeiro, 
“Namoro ou Amizade”, debate como funciona um na-
moro 60+ nos tempos atuais. Como encontrar um novo 
amor nessa etapa da vida é o tema do segundo episódio, 
intitulado “Cadê meu crush?”. E a temporada é encerrada 
com “Vovó tá de namorado novo”, que levanta a questão 
de como lidar com as reações familiares ao assumir um 
novo relacionamento.

Para marcar o Mês Mundial da Doença de Alzheimer, 
a temporada de setembro discutirá a doença e todos os 
seus desdobramentos. O Podcast Aptare está disponível 
no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e Soundcloud.

ENVELHECIMENTO 
E ACESSO À SAÚDE

Está em fase de 
coleta de dados a 
Pesquisa Nacio
nal sobre En ve   lhe
cimento e Aces
so à Saúde, que 

pretende identificar como está a saúde dos 
brasileiros acima dos 50 anos e se recebem 
os cuidados de que precisam. Realizada pelo 
Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP, a pesquisa 
tem como objetivo levantar informações para 
ajudar na proposição de políticas públicas 
em prol de um envelhecimento saudável. 

“A ideia da pesquisa surgiu de alguns 
ques tionamentos. Um deles é o fato de não 
ha ver no Brasil estudos quantitativos que 
ava liem o acesso à saúde da população LGBT 
com mais de 50 anos. Queremos identificar 
possíveis barreiras para esse acesso. Será que 
o fato de o médico saber a orientação sexu-
al ou a identidade de gênero influenciaria 
nisso e geraria algum impacto?”, questiona 
o geriatra Milton Crenitte, coordenador da 
pesquisa. 

O questionário está disponível online e 
leva cerca de 10 minutos para ser respondi-
do. Acesse aqui: is.gd/envellhecimentosaude.
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HOLOFOTES NO 
ENVELHECIMENTO

Acontece entre os 
dias 29 de setem-
bro e 1 de outubro 
a Expo + Fórum 
Longevidade, um 
evento em formato 
de feira de negócios 

e de fórum de tendências, constituindo uma ação 
estratégica para que as empresas apresentem direta-
mente ao público suas propostas em produtos e ser-
viços que propiciem bem-estar e qualidade de vida. 

O evento será realizado no Expo Center Norte, 
em São Paulo (SP). Entre as organizações participan-
tes estão ABRAz, Sesc, Hype 60+ e Associação Brasi-
leira de Gerontologia. Para saber mais: www.longevi-
dade.com.br.

Também para dar visibilidade à causa do envelhe-
cimento, acontecerá entre 12 e 15 de setembro, em 
Gramado (RS), a segunda edição da Gerontofair. A 
ideia do evento é servir como um fórum de discussão 
sobre o envelhecimento como nicho de mercado. Seu 
público é composto de profissionais da área da saúde 
e de análises clínicas, administradores de hospitais e 
clínicas de diversas áreas, fabricantes e distribuidores 
de medicamentos, empresários nas áreas de seguros 
e planos de saúde e profissionais e estudantes que 
buscam produtos adaptados à terceira idade.
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NUNCA É TARDE

Idosos acima de 70 anos 
estão tendo a oportu-
nidade de aprender a 
pedalar com a ajuda do 
Projeto Bike Anjo. A 
iniciativa é realizada em 

Brasília (DF) e procura ensinar pessoas de todas as 
idades a andar de bicicleta.

O ciclismo é uma atividade recomendada por 
profissionais de saúde, pelos benefícios que oferece 
ao corpo e à mente. De acordo com o médico Julian 
Machado, o esporte traz melhoras nas articulações e 
no sistema cardiovascular dos idosos, mas a prática 
da atividade deve ser recomendada e monitorada 
por um profissional da saúde.

“Primeiro, o idoso deve ser avaliado por um mé-
dico para ver se ele tem alguma contraindicação 
para fazer o esporte. A pessoa com mais de 60 anos 
normalmente tem alguma patologia, algum proble-
ma de saúde, e a bicicleta pode ser uma forma de 
tratamento para essa pessoa”, explica Machado.

Para saber mais: www.bikeanjo.org

Fonte: The Atlantic

a indústria da morte nos EUA vem sendo transformada 
por uma nova geração de pessoas.

Toda a cena do documentário é pesada com a iminên-
cia da morte, mas não há eufemismos. Há, ao invés disso, 
lágrimas e perguntas difíceis e corpos que cedem – coi-
sas que só são testemunhadas com uma proximidade real 

com as pessoas diante do fim. “Nós colocamos mediadores 
entre nós mesmos e o processo. Temos distância e medo”, 
explicou O’Neill. Segundo ele, o passo mais essencial para 
mudar a forma como as pessoas lidam com a morte é sim-
ples: “É preciso falar sobre isso”.

Fonte: O Globo
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TECNOLOGIA MADE IN BRAZIL

Uma ferramenta para o diagnóstico de leucemias e linfomas, hoje utilizada em mais 
de 50 países através de um software conhecido como Infinicyt, tem também tecnologia brasileira. O software é 
distribuído por uma empresa espanhola e a modelagem matemática no processamento de dados é uma parceria 
de grupo da Coppe/UFRJ, Universidade de Salamanca e o consórcio EuroFlow. Os resultados renderam artigos 
publicados e patentes.

O EuroFlow é um consórcio que inclui 12 universidades – 11 europeias e uma brasileira, a UFRJ. Os responsá
veis pelo software são o engenheiro e pesquisador da Coppe Carlos Eduardo Pedreira e a médica Elaine Sobral 
da Costa, do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, ambos da UFRJ.

Pedreira conta que foi desafiado pelos parceiros do consórcio a criar modelos matemáticos para aplicação 
em diagnóstico de câncer através do uso da citometria de fluxo – um equipamento há muito utilizado que per
mite aplicações clínicas e de pesquisa para diagnóstico e prognóstico de doenças, de forma mais precisa. Daí 
nasceu o projeto de mineração de dados em saúde, que possibilitou diagnósticos rápidos e precisos para leuce
mias e linfomas e, mais recentemente, para tumores sólidos, além de informações úteis sobre a resposta dos 
pacientes ao tratamento e o avanço da doença.

Antes da concepção desses modelos matemáticos, os diagnósticos por citometria eram muito dependentes 
de um especialista que analisasse com excelência os resultados. Com o modelo matemático, a medicina diag
nóstica oferece resultados muito mais confiáveis e menos dependentes de um especialista.

VIVA SEGURO

O Hospital 9 de Julho inaugurou o Espaço Viva Seguro, ambiente que simula uma 
casa para reabilitar o paciente idoso a voltar a uma rotina mais segura e independen
te depois da alta, por meio de exercícios de fisioterapia e vivências diárias. Segundo 
Marcelo Levites, coordenador do Centro de Longevidade do hospital, a iniciativa é 

importante para evitar acidentes que podem levar a novas internações, gerando quadros mais graves.
Tratase de uma casa dentro do hospital, ou seja, um espaço com quarto, sala, cozinha e banheiro, para 

mostrar aos idosos internados, seus acompanhantes e cuidadores quais os requisitos de uma casa segura, que 
incluem a altura que deve ter uma cama, a necessidade de barras de segurança no banheiro, iluminação ade
quada e armários baixos, para evitar o uso de escadas ou bancos para atingir os objetos.

Além do espaço, a equipe de enfermagem e fisioterapia realiza treinamentos e ações educativas para incen
tivar a autonomia do idoso. Durante a internação, o paciente recebe cuidados da equipe multiprofissional para 
fortalecer o corpo, reduzindo o tempo de internação e buscando um melhor desfecho clínico. “Estão mapeadas 
as principais ações do dia a dia, como sentar, levantar da cama, sair da cama, ir para a cadeira, ir ao banheiro, 
tomar banho, ter cuidados com o fogão. Quando o idoso apresenta dificuldade de locomoção, ou tem visão ou 
audição reduzidas, ele tem maior tendência a sofrer acidentes”, afirma Levites.

Im
ag

en
s:

 d
iv

ul
ga

çã
o

Aptare
ago | set | out 2019

44 RADAR :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

p44-45 radar.indd   1 13/09/19   20:41



Obtenção de dimensão de ferida bracos

Obtenção de dimensão de feridacalca-
nhar.psd

ALÉM DA ASSISTÊNCIA 
  
Em uma ação de humanidade e inclusão, a MV, empresa voltada para sistemas de 
gestão para a área da saúde, juntouse a órgãos federais, organizações da sociedade 

civil e agências nacionais e internacionais na Operação Acolhida do governo para contribuir com a assistência a 
mais de 6 mil abrigados em Boa Vista, capital de Roraima. 

Em visita ao acampamento administrado pelas Forças Armadas Brasileiras com apoio da Organização das 
Nações Unidas (ONU), a empresa realizou entrevistas para identificar o tipo de mão de obra presente entre os 
refugiados e imigrantes, ofereceu treinamento para a emissão de certificados que ajudassem na melhor inserção 
de abrigados no mercado de trabalho e iniciou um processo seletivo que finalizou com a contratação de sete 
médicos, uma enfermeira, uma dentista e uma bioquímica.

A ação, que nasceu na MV por iniciativa do presidente da empresa, Paulo Magnus, está trazendo mais diver
sidade ao time, com mais de 1,3 mil colaboradores. “A pluralidade e a responsabilidade social fazem parte dos 
valores da MV, pois representam integração cultural, complementaridade de conhecimentos e variedade de his
tórias de vida que tornam o meio corporativo enriquecedor, motivador e até mais inovador”, diz a diretora de 
Gente e Gestão da MV, Luciana Leão.
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SALVANDO VIDAS

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil são feitos cerca de 3,4 milhões 
de doações de sangue por ano. Contudo, 3,5 milhões de pessoas reali
zam transfusões de sangue anualmente. Além disso, o sangue tem com
ponentes que possuem validade de apenas alguns dias, e é muito difícil 
prever a demanda e a oferta de doadores.

Para resolver esse problema, Rafael Yassushi Oki criou a SaveLivez, 
que aplica data science e supply chain para ajudar os bancos de sangue e hospitais a diminuir a falta e o desperdício 
de sangue durante todo o processo (da doação à transfusão sanguínea). Para que o Brasil se torne referência mun
dial na resolução da falta e desperdício de sangue, a startup se inscreveu no programa InovAtiva Brasil e InovAtiva 
de Impacto em 2018, onde foi destaque nas categorias Saúde e Negócios de Impacto Socioambiental.

Durante o evento, a SaveLivez apresentou sua solução para investidores e grandes agentes do ecossistema, des
pertando o interesse da Eretz.bio (incubadora de startups do Hospital Albert Einstein), que convidou a empresa 
para o processo de incubação. Posteriormente o hospital também se tornou um dos seus investidores.

Atualmente, são atendidos 65 bancos de sangue no Brasil e há mais de 27 mil doadores cadastrados. Ao todo, 
foram feitas 1,3 mil doações por meio da plataforma, que ajudaram a salvar mais de 5 mil vidas.

Fonte: saudebusiness.com
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SETEMBRO

 I Seminário Internacional  
de Envelhecimento e Deficiência 
Intelectual
19 e 20 de setembro •
São Paulo, SP
www.apaesp.org.br

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

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

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

 Longevidade Expo + Forum
29 de setembro a 1o de outubro •
São Paulo, SP
longevidade.com.br/

OUTUBRO

 X Congresso Internacional de  
Fonoaudiologia, XXVII Congresso  
Brasileiro de Fonoaudiologia e  
III Encontro Mineiro  
de Fonoaudiologia
9 a 12 de outubro •
Belo Horizonte, MG
www.sbfa.org.br/fono2019

 3o Congresso Brasileiro  
de Gerontecnologia
10 a 12 de outubro •
São Paulo, SP
gerontecnologia.com.br

 XVI Congresso Brasileiro  
de Cardiogeriatria
11 e 12 de outubro •
São Paulo, SP
departamentos.cardiol.br/decage/
congresso2019/

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

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

 7a Jornada Pernambucana  
de Geriatria e Gerontologia
24 a 26 de outubro •
Recife, PE
www.gerontorecife.com.br

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

NOVEMBRO

 III Congresso Brasileiro de 
Nutrição e Envelhecimento e III 
Encontro Brasileiro de Fragilidade
8 e 9 de novembro •
São Paulo, SP
www.cbne2019.com.br/

 18o Congresso Brasileiro  
Interdisciplinar de Assistência 
Domiciliar – CIAD 2019
8 e 9 de novembro •
São Paulo, SP
www.ciad.com.br/

 GSA 2019 Annual Scientific 
Meeting
14 a 18 de novembro •
Austin, TX, EUA
www.geron.org

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