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Mudanças à vista

Quando foi lançada, em 2012, a 
revista Aptare tinha um desa
fio imenso: ser uma fonte de 

informação sobre envelhecimento pa
ra outras especialidades médicas. Na
quela época, o tema ainda era pouco 
discutido se comparado aos tempos 
atuais, mas era um fenômeno cada vez 
mais visível nas salas de espera dos 
consultórios. Muitos médicos viam 
seus pacientes ao longo de décadas 
mas não abordavam o processo de en
velhecer em suas consultas. Uma ido
sa que ia ao cardiologista fazer seu 
checkup anual, por exemplo, geral
mente não tinha espaço durante o en
contro para falar de uma incontinên
cia urinária ou de uma leve depressão.

Quase dez anos depois, a pauta 
longevidade já não é tão estrangeira, 
nem para o público nem para os pro
fissionais de saúde que não lidam  
diretamente com idosos. Geriatras e 
gerontólogos, a imprensa leiga e es
pecializada, ativistas e, principalmen
te, os próprios 60+ colocaram o assun
to no mapa. Se antes nossos repórteres 
tinham que caçar notícias, hoje essas 
informações inundam diariamente 
nossas caixas postais e redes sociais. 
Felizmente falase cada vez mais so
bre o envelhecimento e numa veloci
dade muito maior.

Essa mudança nos faz repensar 
nosso papel como um veículo especia
lizado e com periodicidade trimestral. 
Com a tecnologia, algumas seções da 
revista se tornaram obsoletas, e ou
tras, pouco práticas. Por isso, às véspe
ras de completarmos uma década de 
informação e serviço em prol do enve
lhecimento no Brasil, lançaremos na 
próxima edição um projeto editorial 
reformulado, mas com a mesma quali
dade e rigor que sempre pautaram 
nosso trabalho.

Uma das novidades vai ser uma in
tegração maior do conteúdo da Aptare 
em diversas plataformas. Queremos 
oferecer uma experiência multimídia 
mais completa, em que o leitor tenha 
acesso ao conteúdo em formatos varia
dos. Já começamos a fazêlo em algu
mas seções da revista, mas ainda ti
midamente. Com o novo projeto, 
que remos incorporar a tecnologia na 
forma como as informações são con
sumidas. Acreditamos ser este o futu 
ro da comunicação: a combinação do 
analógico com o digital, tirando o me
lhor das duas modalidades. Queremos 
colocar na prática a rein venção que 
tanto pregamos para os 60+.

Desenvolver um novo projeto edi
torial para uma revista já consolida 
da é um trabalho delicado. É preciso 

atua lizar e inovar, mas sem compro
meter o que já foi feito até aqui. Esta
mos, claro, fazendo todas as pesquisas 
necessárias para conceber uma pro
posta representativa e condizente com 
as mudanças vividas no jornalismo e 
na comunicação. Queremos manter a 
marca registrada da Aptare, que é falar 
sobre envelhecimento de uma manei
ra cientificamente rigorosa, mas nos 
mantendo próximos e acessíveis a 
você, caro leitor. Nosso objetivo é pro
duzir uma publicação que valha seu 
tempo e interesse, itens tão escassos 
hoje em dia.

Por isso, deixamos aqui o convite: 
mandenos suas sugestões para a re
vista! Podem ser novas pautas, seções, 
mudanças. A Aptare só tem uma razão 
de ser: atender às necessidades de in
formação de seu público leitor. Essa 
mudança não tem sentido se você não 
estiver conosco. Venha com a gente!

Boa leitura!

Lilian Liang 
Editora
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6 COLÓQUIO

Vacinas contra a Covid-19: 
nossa bala de prata

Num momento em que a pan-
demia de Covid-19 já causou 
mais de 420 mil mortes no 

Brasil, as vacinas se firmam cada vez 
mais como a única esperança para o 
fim da crise sanitária vivida no país. A 
disponibilização das vacinas para o 
público foi demorada e marcada por 
reveses políticos: embora disponíveis 
desde o ano passado, foi apenas em 
janeiro que o primeiro cidadão brasi-
leiro – a enfermeira Monica Calazans, 
de 54 anos – foi imunizado.

Esperava-se que, a partir dessa oca-
sião, a vacinação em massa da popula-
ção contra a Covid-19 fosse acelerada. 
Não foi o que aconteceu. Cinco meses 
depois, pouco mais de 15% da popula-
ção brasileira recebeu a primeira dose 

da vacina. Apenas 8% já receberam a 
segunda dose. Grande parte dos imu-
nizados é composta por pessoas 60+, 
consideradas grupo prioritário. Esse 
esforço de vacinação já apresenta re-
sultados: dados de uma pesquisa reali-
zada pela Universidade Federal de Pe-
lotas revelaram que a proporção de 
mortes de idosos com 80 anos ou mais 
caiu pela metade no Brasil após o iní-
cio da vacinação contra a Covid-19.

A geriatra paulista Maisa Kairalla 
vem acompanhando de perto esse ce-
nário. Muito antes da pandemia, a es-
pecialista já se dedicava ao estudo das 
vacinas em idosos – ela é a presidente 
da Comissão de Vacinação da Socie-
dade Brasileira de Geriatria e Geron-
tologia (SBGG). Com a Covid-19, Mai-

sa viu a necessidade de criar um grupo 
especial dentro da entidade para abor-
dar a temática – nascia assim a Co-
missão Especial Covid-19 da SBGG, 
da qual ela é uma das coordenadoras.

Quinze meses depois do início da 
pandemia, Maisa advoga irrestrita-
mente pela imunização. “A vacinação é 
nossa bala de prata nessa luta. As vaci-
nas são seguras e devem ser tomadas”, 
diz. “Se não acreditarmos na ciência, o 
que faremos?” 

Confira a seguir a entrevista exclu-
siva para a revista Aptare.

Aptare – A vacinação contra  
a Covid-19 começou no Brasil  
em janeiro. Como você avalia  
os primeiros resultados?

A geriatra Maisa Kairalla analisa a situação da vacinação no Brasil, as dificuldades 
encontradas para uma imunização mais ampla e o impacto até agora na população idosa

Por Lilian Liang

MAISA KAIRALLA Médica geriatra; coordenadora do Ambulatório de Transição  
de Cuidados da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de São Paulo  
(Unifesp); presidente da Comissão de Vacinação da Sociedade Brasileira de Geriatria  
e Gerontologia (SBGG); coordenadora da Comissão Especial Covid-19 da SBGG.
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Maisa Kairalla – A vacina é a nossa 
bala de prata nessa luta. Nós real-
mente precisamos da imunização. 
Eu avalio que demos um passo mui-
to pequeno e ainda estamos muito 
aquém da necessidade real brasilei-
ra. Temos metas a cumprir e elas não 
estão sendo cumpridas. Embora a 
vacinação tenha dado um afago, 
pois de certa forma as pessoas se 
sentiram mais protegidas, entende-
mos que, para que realmente haja 
uma proteção grande em relação à 
imunização, e levando em conta a 
transmissibilidade desse vírus, pre-
cisamos de 70% da população vaci-
nada. Então minha resposta é: gra-
ças a Deus nós começamos a ter va-
cinas, temos duas vacinas importan-
tes aqui [a vacina da Pfizer só chegou 
ao Brasil em início de maio], mas infe-
lizmente estamos muito aquém da 
necessidade. Espero que tenhamos 
um maior engajamento, uma maior 
prática da imunização. E veja, não só 
pelo lado dos parlamentares, do go-
verno, do Ministério da Saúde, mas 
também pela população. Um núme-
ro imenso de pessoas não foi tomar 
a segunda dose e sabemos que sem 
ela a vacina não será eficaz. 

Aptare – A que você atribui esse não 
comparecimento da população para  
a segunda dose da vacina? 

Maisa – Conversei com muitas pes-
soas da Sociedade Brasileira de Imu-
nização sobre isso e o que ouvi foi: 
“O sistema é muito difícil para você 
poder voltar a tomar”. Tem sempre 
um horário, um dia e as pessoas não 
conseguem se organizar. Mas eu atri-
buo esse comportamento ao mesmo 
motivo pelo qual o Brasil vê a queda 
da imunização entre os idosos, o re-

torno da poliomielite e do sarampo: 
a desinformação. Eu entendo que 
nós precisamos – como você bem 
sabe que é um lema meu – educar 
para envelhecer melhor. Falando de 
idosos, que é a população que não 
voltou para tomar a segunda dose: 
falta ensinar. Temos estudos que 
mostram realmente que a efetivida-
de maior desse tipo de vacina é com 
duas doses. Se você tomou uma só, 
não estará imunizado corretamente. 
Ou seja, perdemos dinheiro, perde-
mos tempo, poderíamos ter investi-
do de uma outra maneira, em uma 
outra pessoa que tomaria a segunda 
dose. Temos inclusive um tempo 
para isso. Não adianta você tomar 
uma dose agora e a segunda depois 
de cinco meses. Então eu acho que é 
falta de informação e até mesmo in-
teresse da população para que a gen-
te possa novamente voltar a ser um 
país produtivo, economicamente ati-
vo, seguro e socialmente melhor.

Aptare – Você mencionou  
a desinformação, inclusive acerca  
das vacinas. Como os profissionais  
de saúde podem ajudar os pacientes, 
principalmente os idosos, nesse mar 
de informações? 

Maisa – Temos debatido muito so-
bre isso. Tivemos, durante essa pan-
demia, um grande estresse por não 
conhecer o vírus, por ver a morbi-
mortalidade dessa doença. É muito 
difícil a gente ter estudado tanto e 
ter tantos tratados e tantos livros e 
de repente se deparar com algo com-
plicado e desconhecido. Eu costumo 
brincar que a gente realmente en-
trou em um trem-fantasma. Não sa-
bemos o que está acontecendo. E 
ainda temos que nos chocar com a 

desinformação e o desserviço de 
muitos profissionais da saúde. Exis-
te aquele ditado: quem mais ajuda é 
quem não atrapalha. Nós tivemos 
muitos que nos atrapalharam. 
E é preciso entender: não parou 
aqui. Não é uma doença que dura 
um curto período. Vou dar um exem-
plo simples: foi publicado um estu-
do que mostra que a neuropatia cau-
sada pela Covid-19 não tem correla-
ção com a gravidade da doença. Ou 
seja, você pode ter um evento leve e 
os comprometimentos, tanto cere-
brais quanto periféricos, perdura-
rem por mais tempo. Temos casos 
de março do ano passado que ainda 
hoje têm esse reflexo. Tenho pacien-
tes que estão tratando psicoses pós- 
Covid; pacientes que tiveram mio-
cardites oito meses depois da Covid. 
Os rastros dessa doença ainda estão 
por vir. Não sabemos aonde vai che-
gar, ainda mais agora com todas es-
sas variantes. O Brasil está sendo um 
celeiro, por causa desse número de 
pacientes infectados. Temos um nú-
mero assustador de mortes notifica-
das diariamente e o brasileiro pare-
ce ter se acostumado com isso.
Então para o profissional da saúde 
que acredita na ciência é muito difí-
cil, porque a gente precisa de algu-
ma forma estruturar e ensinar me-
lhor ao aluno, ao residente, ao pa-
ciente, a essas pessoas todas. Esses 
remédios que muitos profissionais 
ainda defendem já foram estudados 
e se mostraram ineficazes. Gosto de 
comparar as pesquisas sobre Co-
vid-19 a uma corrida em alta veloci-
dade, em que o pneu fura, a gente 
não sabe direito o que está aconte-
cendo, vai tentar trocar e não para o 
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carro. No começo talvez um dia te-
nhamos questionado “Será que esse 
remédio funciona? Será que aquele 
funciona?”, mas hoje não mais. Hoje 
já sabemos. Um ano depois já se-
quenciamos o vírus, temos 14 vaci-
nas sendo estudadas no país, esta-
mos estudando outras medicações, 
mas sabemos exatamente aquelas 
que já foram abolidas. Então, é hora 
de parar com isso. Se não acreditar-
mos na ciência, o que faremos? Esta-
mos em 2021. Somos pautados pela 
ciência. Eu represento uma socieda-
de séria, a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia. Temos 
uma comissão composta por médi-
cos, psicólogos, enfermeiros, pesso-
as sérias, que trazem informações 
seguras para a população. Uma das 
nossas maiores lutas durante a pan-
demia não foi entrar no hospital pa-
ramentado com duas máscaras, com 
o face shield, com avental, com 
medo por sua família, seus filhos, 
por sua própria vida. O mais difícil 
foi convencer uma pessoa do que é a 
verdade que já está sacramentada. 
Você fala isso e daqui a pouco ela te 
liga: “Mas eu li que poderia ser dife-
rente”. Acho que o mais desgastante 
para o profissional da saúde é exata-
mente isso.

Aptare – A Covid-19 é uma doença 
que atingiu em cheio a população 
idosa, no início. No entanto, poucos 
idosos fizeram parte dos estudos 
clínicos para as vacinas. Por que isso 
aconteceu?

Maisa – Os idosos estão nessas pes-
quisas, sim, mas não de uma manei-
ra absoluta. No caso dos novos anti-
coagulantes orais, por exemplo, fo-
ram feitos pouquíssimos estudos 
com idosos, mas nós usamos. Nas 
pesquisas de alguns antibióticos, 
não há centenários em número sufi-
ciente no Brasil para participar. São 
idosos que possivelmente podem 
falecer, que têm outras comorbida-
des que os impedem de entrar. Um 
estudo tem critérios de inclusão e 
exclusão. Quando se faz um estudo 
em que se misturam pacientes sa-
dios com pacientes com doenças, 
como diabetes, cria-se muita inter-
ferência. Por isso, no momento em 
que é preciso lançar uma vacina ra-
pidamente, é melhor mesmo pegar 
algo mais puro, porque senão have-
rá muitas variáveis. É preciso fazer 
até uma regressão de variáveis para 
estudar esses casos, porque há mui-
tas doenças. Fora as complicações, 
porque, se esse idoso tiver algum 
efeito colateral, obviamente ele sai-
rá do estudo ou muitos sairão do es-

tudo. Talvez um dos motivos de a 
ciência ter feito isso nesse momento 
também tenham sido a segurança e 
a rapidez para trazer esses estudos 
para a população.
Mas infelizmente os estudos ainda 
poupam muitos idosos pelos crité-
rios de exclusão e isso sempre é um 
problema. Mas eu não acho um des-
cuido nesse momento. Acho que es-
tamos no pior momento da saúde 
dos últimos séculos. Temos uma cri-
se humanitária muito grande. É 
uma doença mundial e precisamos 
correr. Agora, sem dúvida nenhu-
ma, a segurança é menor no sentido 
de que você não tem tantos estudos, 
mas eu gostaria de dizer claramen-
te: qual vacina você deve tomar se 
você é idoso? A que aparecer na sua 
frente. E se você é jovem? Também. 
Tome a vacina. É o que a gente tem 
de melhor. As vacinas são seguras e 
devem ser tomadas.

Aptare – A pandemia levou à  
criação da Frente Nacional de 
Fortalecimento das ILPIs, que, entre 
outras coisas, advogou pelos idosos 
institucionalizados como um grupo 
ainda mais prioritário para as vacinas. 
Como você avalia essa repentina 
atenção à questão das ILPIs?

Maisa – Poucas frentes foram tão 
bem-sucedidas, tão sérias e condu-
zidas de uma maneira tão correta 
como a Frente Nacional de Fortale-
cimento às ILPIs. Esse trabalho foi 
muito interessante e realmente nos 
ajudou muito a descobrir o núme- 
ro de clandestinidade, o número  
de maus-tratos, a situação real das  
ILPIs em um país que precisa ter 
isso de uma forma estruturada. Nós 
seremos daqui a 20 anos o quinto 

 ... DEMOS UM PASSO MUITO PEQUENO [NA 
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19] E AINDA ESTAMOS 
MUITO AQUÉM DA NECESSIDADE REAL BRASILEIRA.

p06-10 entrevista.indd   3p06-10 entrevista.indd   3 17/05/21   17:4217/05/21   17:42



Aptare 
mai | jun | jul 2021

9

país mais velho do mundo e sere-
mos cinco vezes maior em 40 anos. 
O envelhecimento é real e precisa 
ser encarado de maneira diferente. 
Quando surgiu a necessidade – as 
pessoas não tinham mais como cui-
dar de seu idoso ou não queriam 
mais fazê-lo –, começaram a apare-
cer ILPIs para todo lado. No último 
Censo que eu vi eram 300 mil ido-
sos em ILPIs no Brasil. É um núme-
ro grande e um número desconheci-
do. E, em várias situações, ILPIs fo-
ram fechadas, foram revistas etc. Se 
a gente pode achar que toda desgra-
ça traz algo bom, essa é uma das coi-
sas boas para a geriatria que aconte-
ceram aqui no Brasil.

Aptare – Muita gente se opôs à 
inclusão dos cuidadores de idosos  
no grupo prioritário para vacinação. 
Como você vê isso? Você acredita que 
a pandemia vai trazer mudanças para 
a situação dos cuidadores? 

Maisa – Eu vejo os cuidadores como 
um grupo prioritário, sim, por esta-
rem extremamente em contato com 
os idosos. Aliás, vimos um grande 
número de idosos infectados por 
cuidadores. Eu acredito que eles de-
vam ser prioritários na vacinação 
contra a Covid-19,  do mesmo jeito 
que o são quando falamos de vacina 
contra a influenza. 
O cuidador precisa ser mais valori-
zado, mais bem formado, mais bem 
instruído. É um trabalho difícil, cus-
toso e que merece muito cuidado. O 
cuidador precisa entender da imu-
nização, ele precisa entender das in-
fecções, dos remédios, do horário, 
da interação. Precisamos formar 
melhor essas pessoas. É uma grande 
preocupação, porque quando temos 

o cuidador bem formado, o idoso é 
bem cuidado. Há menos efeitos co-
laterais. Temos o ambulatório de 
transição de cuidados da Unifesp e 
obviamente temos muitos cuidado-
res informais, que são os familiares. 
Mas, quando tentamos fazer uma 
segunda contrarreferência do que 
explicamos na receita, percebemos 
que ele não entendeu. Se instruir-
mos esse cuidador, o paciente vai 
tomar o remédio direito, vai enten-
der a necessidade de cumprir o ho-
rário e de ter um elo conosco. Então 
nessa imensidão de pacientes com 
demência, acamados, com sequelas 
de AVC, doença de Parkinson, inca-
pazes de exercer a sua vida, precisa-
mos instruir melhor os cuidadores. 
Na verdade, essa pandemia trouxe 
para a geriatria uma grande necessi-
dade de crescimento. Vimos, pelas 
escolhas de Sofia e por tantas outras 
situações que vivemos, a necessida-
de de nos posicionarmos de uma 
maneira mais enfática, mais séria. 
Vimos como a sociedade precisa da 
SBGG e como precisa de nós, geria-
tras, esse pequeno grupo de pessoas 
que pensam nos quase 40 milhões 
de idosos brasileiros. 

Aptare – Muitos idosos imunizados 
contra a Covid-19 no Brasil relatam 
uma sensação de esperança 
renovada. Você acha que a vacina 
está gerando um efeito positivo na 
saúde mental da população 60+?

Maisa – Sem dúvida nenhuma. Foi, 
como eu disse, um alívio. As pesso-
as falam assim: “Agora posso ir ao 
médico porque já tomei a segunda 
dose”; “Agora posso ver meu neto 
porque já tomei a segunda dose”; 
“Estava esperando a segunda dose 

para poder fazer tal coisa”. Então, no 
meu meio, sim. Por outro lado, não 
sabemos – isso é importante dizer 
– por quanto tempo essa imunidade 
dura, não temos certeza da vacina 
com todas as variantes que aparece-
rão. É uma vacina que diminui hos-
pital e cemitério, seguramente. Tive-
mos queda do número de interna-
ções de idosos agora novamente, 
mas não acredito que seja pela me-
nor exposição do idoso, porque eu 
não acho que ele tenha ficado mais 
isolado. Eu acho que foi o efeito, 
sim, da vacina. Então nós temos 
muitos motivos para tomar a vacina, 
mas é preciso continuar com as me-
didas de segurança, de isolamento e 
de uso do álcool. 
A imunização trouxe um pouco da 
vida novamente a essas pessoas que 
estavam reclusas havia um ano. É  
realmente mais um Dia das Mães  
recluso, mais um Natal. E às vezes 
você não tem um horizonte pela 
frente. Estou falando de pessoas 
com 90 anos, 95 anos ou em ILPI, e 
que não veem ninguém. Então, sem 
dúvida nenhuma, há uma grande se-
gurança e uma melhora psicológica, 
porque não está fácil. Esse compro-
metimento psicológico de humor, 
tra zendo a depressão, o medo, que 
está acontecendo na pandemia real-
mente é assustador. E muito comum 
entre os idosos, porque os jovens 
não estão se privando. Já existem es-
tudos que mostram que a pandemia 
diminuiu a tão esperada qualidade 
de vida entre os idosos, mas também 
diminuiu o que sempre quisemos, 
que era o tempo de vida. A expectati-
va de vida do brasileiro já reduziu 
em torno de três anos. 
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Aptare – Você é a coordenadora da 
Comissão Especial Covid-19 da SBGG. 
Como está sendo o trabalho nesse 
contexto de crise? 

Maisa – A nossa comissão foi forma-
da pelos componentes da Comissão 
de Imunização da SBGG. Ela foi cria-
da para termos o melhor acerto no 
sentido de fornecer as melhores ex-
plicações e esclarecimentos, porque 
sabíamos que essa população preci-
sava ter um guia sério. Queríamos 
dar a mão para os idosos. 
Criamos então essa comissão multi-
profissional, e foi muito interessan-
te. Fizemos oito ciclos de debates no 
ano passado, que eu acho que ajuda-
ram muito a população. Fizemos di-
versos posicionamentos acerca de 
ILPIs, do uso de máscara, contra pes-
soas ou entidades que falavam que 
algum remédio era verdadeiro. Nos-
so papel foi sempre esclarecer o que 
chegava até nós, fosse na televisão, 
no rádio, por escrito, no site, por 
e-mail. Procuramos ajudar de todas 
as formas possíveis.
Passamos por muitos momentos di-
fíceis, alguns membros adoeceram, 
mas nos ajudamos muito na hora da 
crise. Formamos um grupo muito 
coeso e sou muito grata por essa co-
missão. E foi muito importante, 
diante de tudo que vimos e ouvi-
mos, ter um grupo de cientistas, de 
pessoas sérias em quem pudésse-
mos nos apoiar. 

Aptare – Como está sendo sua 
experiência pessoal nessa pandemia?

Maisa – Muito difícil. É uma época 
muito complicada. Até agora foi 
tudo muito bom, mas sabe quando 
cansa? Porque a esperança também 
cansa. Nós sabíamos da vacina no 

ano passado, achávamos que em 
agosto 70% do Brasil estaria imuni-
zado. Mas não é esse o caso. Certa-
mente é um dos momentos mais di-
fíceis da nossa vida. 
Eu gosto muito do Roberto Carlos. 
Ele fez 80 anos e até postei nas mi-
nhas redes: “É preciso saber viver”. É 
preciso saber viver com Covid. A 
gente não sabia disso. A doença não 
pediu licença – entrou, ficou aqui 
na nossa vida, está nos convidando 
a chorar toda hora. Vemos os jorna-
listas cansados, a mídia cansada, os 
hospitais cansados. Estamos num 
momento em que os profissionais já 
não são mais os mesmos. Você pode 
ver pelo número de entrevistas, pela 
forma e pelo empenho com que os 
médicos falam na televisão. Cansa-
mos, porque parece que a gente fala 
mas não está sendo ouvido; a gente 
fala, mas parece que a situação não 
funciona. É complicado, porque te-
mos medo, sabemos da gravidade 
da doença e que as novas variantes 
são difíceis. É realmente a maior cri-
se humanitária que eu vivi e que as 
pessoas da minha idade viverão. Eu 
vivi outros momentos. Quando co-
mecei a faculdade eu vi o HIV. Esta-
va passando a fase do HIV, mas eu 
ainda vi muitas doenças do HIV. 
Mas sabíamos como se dava o con-
tágio, então era possível prevenir. 
Agora realmente você não sabe. 
Você entra no hospital, atende no 
consultório um paciente que está 
usando máscara e, mesmo assim, às 
vezes não consegue escapar. Eu sou 
muito próxima dos meus pacientes, 
então muitos querem me abraçar e 
eu tenho que dizer: “Não pode”. 
É uma mudança de paradigma no 

Brasil, que já estava carente da saú-
de, que já estava numa fase muito di-
fícil, com a saúde deteriorada. Outro 
dia dei uma aula para os alunos da 
Unicamp e veio deles uma pergunta: 
“Temos visto muito Covid-19 aqui 
na universidade, mas não temos ne-
nhum serviço que realmente pense 
no pós-Covid”. Então é esta a per-
gunta que faço para os milhões de 
brasileiros que têm e terão Covid: 
como será este país com as sequelas 
da Covid? As pessoas que são dig-
nas, honestas, que temem e gostam 
da saúde de uma maneira plena real-
mente estão muito temerosas. É um 
vírus que deve ser respeitado. Tenho 
pacientes que estão ótimos nos exa-
mes em um dia, no outro acordam 
com febre, me ligam e à noite estão 
com oxigênio. Então às vezes você 
tem uma evolução ruim. O tempo de 
piora é de dez dias e esse paciente 
precisa ser monitorado nesse tempo. 
São tantas situações, tantos detalhes 
e tantos vieses que essa doença nos 
deixa realmente sempre em alerta, 
sempre pensando em quem é o pró-
ximo, sempre pensando no que fa-
zer. Fora essa privação da conversa, 
do olhar, de estar próximo. É real-
mente um momento de muito apren-
dizado. Espero que a gente possa 
efetivamente tirar algo de bom de 
tudo isso, ser pessoas melhores, 
mais humanas, entender que o es-
sencial da vida é ser mais simples. 
Porque a gente não tem muito a ga-
nhar com outras situações. Eu espero 
uma conscientização melhor da po-
pulação, dos nossos dirigentes, para 
que isso termine o mais cedo possí-
vel e que a gente possa minimamen-
te voltar a uma vida melhor.  A  
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FYI :: novos estudos e pesquisas

ALTERAÇÕES NA ROTINA DIÁRIA E PERCEPÇÕES  
DE VIDA DE IDOSOS EM DECORRÊNCIA DA  
PANDEMIA DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

Esse estudo, publicado no periódico Ge-
riatrics, Gerontology and Aging, teve 
como objetivo analisar as alterações per-

ceptivas em idosos em decorrência da pandemia de Covid-19.
Trata-se de um estudo transversal realizado com 338 ido-

sos residentes na região Sul do Brasil. Um questionário on-li-
ne criado na plataforma Google Forms®, composto por 20 
questões, foi aplicado aos idosos no período de isolamento 
devido à pandemia. A análise dos dados foi feita por meio do 
teste t de Student e do teste do χ2. 

Foi encontrada uma associação significativa entre isola-
mento social e sexo (p < 0,01), revelando que as mulheres vi-
venciaram maior isolamento social do que os homens. Ob-
servou-se também que 82,21% dos idosos relataram mudan-
ça na rotina social durante a pandemia.

Os pesquisadores concluíram que, durante esse período 
de isolamento social prolongado, as mulheres apresentaram 
mais efeitos negativos do que os homens.

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19  
NA MOBILIDADE ESPACIAL DE IDOSOS  
QUE VIVEM NO BRASIL: ESTUDO REMOBILIZE

A pandemia de Covid-19 atingiu o Brasil 
em um cenário de grandes desigualda-
des socioeconômicas e de saúde. Não se 

sabe o impacto imediato das recomendações de restrição so-
cial na mobilidade no espaço vital de pessoas mais velhas.

Esse estudo, publicado no periódico Frontiers in Public  
Health, se propõe a investigar o impacto imediato da pande-
mia na mobilidade no espaço vital de idosos brasileiros resi-
dentes na comunidade e a examinar os determinantes so-
ciais da saúde associados à mudança na mobilidade espacial.

Foram usados dados de linha de base de um estudo de 
coorte prospectivo (estudo REMOBILIZE) para essa investi-
gação. A amostra por bola de neve por conveniência contou 
com participantes com 60 anos ou mais (n = 1.482) residentes 
em 22 estados do Brasil.

Foi realizada uma pesquisa on-line e por telefone usando 
uma versão adaptada do Life-Space Assessment (LSA). Mo-
delos de regressão linear foram usados   para investigar os de-

terminantes sociais da saúde na mudança no escore LSA.
Observou-se que, independentemente do sexo e dos de-

terminantes sociais da saúde, os participantes mostraram 
uma redução significativa na mobilidade no espaço vital des-
de o surto da pandemia de Covid-19. A redução da mobilida-
de no espaço vital foi maior entre os negros, residentes sozi-
nhos e com idade entre 70 e 79 anos. Outras variáveis   asso-
ciadas à mudança na mobilidade espacial da vida, em menor 
grau, foram sexo, escolaridade e renda.

O estudo conclui que medidas de restrição social em de-
corrência da pandemia causaram redução substancial na mo-
bilidade espacial de vida de idosos no Brasil. As desigualda-
des sociais afetaram fortemente os grupos vulneráveis. 
Ações concertadas devem ser postas em prática para superar 
a deterioração na mobilidade do ritmo de vida entre esses 
grupos. O fracasso em minimizar as desigualdades em saúde 
ampliadas pela pandemia pode comprometer as conquistas 
desejadas da Década do Envelhecimento Saudável.

DEMÊNCIA É UM FATOR DE RISCO INDEPENDENTE 
DA IDADE PARA GRAVIDADE DA DOENÇA E MORTE  
EM PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19

A demência tem sido associada à 
prevalência de Covid-19, mas ainda 
não é claro se isso reflete infecção 

mais elevada, idade mais avançada dos pacientes ou gravi-
dade da doença.

Esse estudo, publicado no periódico Alzheimer’s and  
Dementia de abril, investigou uma coorte de 12.863 indivídu-
os residentes na comunidade do UK Biobank com mais  
de 65 anos (1.814 indivíduos ≥ 80 anos) testados para Co-
vid-19. Eles foram estratificados por idade para considerar a 
idade como fator de confusão. Os fatores de risco foram 
analisados   para diagnóstico positivo para Covid-19, hospita-
lização e óbito.

Os resultados mostraram que a demência por todas as 
causas, a doença de Alzheimer (DA) e a doença de Parkinson 
(DP) foram associadas ao diagnóstico positivo para Co-
vid-19, e a demência por todas as causas e a DA permanece-
ram associadas em indivíduos ≥ 80 anos de idade. A demên-
cia por todas as causas, a DA ou a DP não foram fatores de 
risco para a hospitalização geral, mas aumentaram o risco de 
hospitalização de pacientes com Covid-19. A demência por 
todas as causas e a DA aumentaram o risco de morte relacio-
nada a Covid-19, e a demência por todas as causas foi exclu-
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sivamente associada ao aumento da morte em pacientes 
com ≥80 anos de idade.

A INTERAÇÃO DA RESERVA COGNITIVA E CEREBRAL 
COM A FRAGILIDADE NA ASSOCIAÇÃO COM  
A MORTALIDADE: UM ESTUDO DE COORTE  
OBSERVACIONAL

Uma maior reserva cognitiva e uma 
maior reserva cerebral podem dimi-
nuir o risco de mortalidade, mas a in-

teração desses fatores com a perda geral de aptidão física 
relacionada à idade (por exemplo, fragilidade) permanece 
obscura no que diz respeito à mortalidade. O objetivo desse 
estudo, publicado no The Lancet Healthy Longevity de abril, é 
investigar as associações de reserva cognitiva e cerebral com 
mortalidade e a interação de reserva cognitiva e cerebral 
com fragilidade dentro dessas associações.

Foram incluídos na coorte observacional de base popula-
cional do Estudo de Rotterdam participantes que visitaram o 
centro de pesquisa para uma avaliação cognitiva entre 2 de 
março de 2009 e 1o de março de 2012. Indivíduos com avalia-
ção incompleta da cognição, sem dados sobre o nível de es-
colaridade, nenhuma ressonância magnética ou uma resso-
nância magnética de qualidade insuficiente, três ou mais cri-
térios de fragilidade ausentes ou um diagnóstico de demência 
foram excluídos. Os participantes foram acompanhados até 
sua morte ou até o dia 1o de maio de 2019. A reserva cognitiva 
foi definida como uma variável latente que captura a variân-
cia em cinco testes cognitivos. A reserva cerebral foi definida 
como a proporção do volume cerebral de aparência saudável 
em relação ao volume intracraniano total medido com 1·5 
Tesla MRI. A fragilidade foi definida de acordo com o fenóti-
po de fragilidade de Fried, e os participantes que atenderam 
a pelo menos um dos cinco critérios foram considerados frá-
geis. As razões de risco (HRs) para associações de reserva 
cognitiva, reserva cerebral, fragilidade e interações reserva- 
fragilidade com o risco de mortalidade foram estimadas 
usando modelos de regressão de Cox.

Foram considerados elegíveis 2.878 indivíduos no Estudo 
de Rotterdam que visitaram o centro de pesquisa para uma 
avaliação cognitiva. Desses, 1.388 foram excluídos devido a 
dados incompletos ou ausentes ou a um diagnóstico de de-
mência. Foram incluídos 1.490 participantes com informa-
ções válidas sobre reserva cognitiva, reserva cerebral e fragi-
lidade (idade média de 74,3 anos [SD 5,5]; 815 [55%] partici-

pantes do sexo feminino). 810 (54%) participantes foram 
classificados como frágeis. Uma reserva cognitiva mais alta 
(HR 0, 87 por SD, 95% CI 0,76–0, 99, p = 0, 036) e uma maior 
reserva cerebral (0, 85 por SD, 0,72-1,00, p = 0,048) foram as-
sociadas a um menor risco de mortalidade, após ajuste para 
sexo, idade, nível educacional, índice de massa corporal, ta-
bagismo e número de comorbidades. A associação entre re-
serva cognitiva e mortalidade foi mais pronunciada (0, 77 por 
SD, 0,66–0,90, p = 0,012) quando a interação reserva cogniti-
va-fragilidade (p = 0,078) foi incluída, indicando que a maior 
reserva cognitiva está relacionada a menor mortalidade em 
indivíduos com fragilidade. A interação reserva cerebral-fra-
gilidade não foi significativa.

O estudo conclui que uma maior reserva cognitiva e uma 
maior reserva cerebral foram associadas a um menor risco de 
mortalidade. Além disso, a reserva cognitiva e a fragilidade 
interagem na associação com a mortalidade, de modo que 
uma reserva cognitiva maior está particularmente associada 
a uma mortalidade mais baixa em participantes frágeis.

IMPACTO DA IDADE NA QUALIDADE DE VIDA RELA-
CIONADA À SAÚDE EM IDOSOS COM CÂNCER

O propósito desse estudo, publicado na 
Geriatrics, Gerontology and Aging, foi 
avaliar o impacto da idade na qualidade 
de vida relacionada à saúde (QVRS) em 

idosos com câncer.
Participaram desse estudo transversal 608 idosos diag-

nosticados com câncer. Os grupos etários foram considera-
dos uma variável independente. Para a análise da QVRS, os 
escores médios dos grupos etários foram comparados utili-
zando-se a análise de variância e o teste de Scheffé. Para me-
dir a associação entre idade e QVRS, foram utilizadas análi-
ses de regressão linear simples e múltipla.

Os pesquisadores observaram que a função cognitiva 
apresentou os maiores escores (média 87,94 ± 26,87), en-
quanto a função física apresentou os menores (68,04 ± 
28,63). O maior escore de sintomas foi observado em dificul-
dades financeiras (34,21 ± 39,06), seguido por dor (29,47 ± 
33,92) e insônia (28,51 ± 37,03). Após o ajuste, foram obser-
vadas diminuição da função física (p = 0,028) e melhora da 
função emocional (p = 0,003) com o aumento da idade. O es-
tudo conclui que, em pacientes idosos com câncer, a idade 
impactou negativamente a função física e positivamente a 
função emocional.
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O XXII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia reuniu mais de 4 mil participantes em três dias 
de evento, nos quais se discutiu o que há de mais atual na prática clínica em geriatria e gerontologia

Por Silvana Schultze e Lilian Liang

O XXII Congresso Brasileiro de Geriatria e Geronto-
logia, realizado pela Sociedade Brasileira de Geria-
tria e Gerontologia (SBGG) entre 4 e 6 de março de 

2021, contou com uma edição histórica e corajosa, diante 
dos inúmeros desafios causados pela pandemia do corona-
vírus. Com o tema “Qualidade assistencial e escolhas sensa-
tas: o idoso no centro do cuidado”, o evento, inicialmente 
preparado em 2019, teve sua programação científica altera-
da para adaptar-se ao formato virtual. Durante os três dias, 

cerca de 4 mil associados da SBGG e interessados nos te-
mas envelhecimento e longevidade tiveram acesso a uma 
programação científica de altíssima qualidade, com confe-
rencistas do Brasil e do exterior. Renato Bandeira de Mello, 
diretor científico da SBGG, destacou o sucesso do evento. 
“É um congresso histórico não só pelo número de inscritos, 
mas pelo momento que atravessamos”, afirmou na abertu-
ra, descrevendo o resultado como um “evento prático e 
científico, com a marca da SBGG”.

O 
no centro do cuidado
IDOSO

CAPA
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Presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG, 
a historiadora Vania Herédia chamou a atenção para a atua-
lidade do tema desta edição do Congresso. “É um tema atu-
al pela relevância científica, e muito forte pela relevância 
social”, resumiu, lembrando ainda o grande esforço empre-
endido para que o evento fosse oferecido no formato on-li-
ne. “Contamos com o trabalho de uma comissão especiali-
zada, que não mediu esforços para que a grade oferecida 
fosse a mais pertinente nesse campo.”

 Carlos André Uehara, presidente da SBGG, relembrou 
os idosos falecidos ao longo da pandemia. “São muitas vi-
das perdidas, e problemas crônicos da sociedade ficaram 
ainda mais evidentes, como o aumento de casos de violên-
cia contra a pessoa idosa e infantilização”, afirmou, falando 
ainda sobre imunização: “Não podemos aceitar o questio-
namento sobre a priorização dos idosos para serem os pri-
meiros a receber a vacina contra a Covid-19”, defendeu.

Em sua palestra, intitulada “12 meses de pandemia: o 
que aprendemos?”, na abertura do evento, Margareth Dal-
colmo, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que vem atuando no 
tratamento de pacientes com Covid-19 desde o início da 
pandemia, afirmou que a história das epidemias é também 
a história do homem, principalmente no Ocidente, desde a 
epidemia de gripe espanhola. “O que nos preocupa são as 
sequelas, e em maio de 2020, alguns meses apenas após o 
início de uma doença que nem sequer conhecíamos, já exis-
tiam trabalhos científicos acerca dessas sequelas”, ressaltou.

Segundo a pesquisadora, “os primeiros trabalhos já 
mostravam a bi-fase da doença e consideravam possibilida-
des de tratamento, inclusive com fármacos que haviam pas-
sado por remodelagem, como a hidroxicloroquina”, o que 
ela resumiu como “assunto encerrado”. A pneumologista 
declarou ser “absolutamente contra a utilização precoce de 
fármacos utilizados em doenças crônicas”. “Nos sentimos 
muito mais seguros para fazer práticas que já fazíamos”, de-
fendeu, mencionado a utilização de técnicas conservado-
ras, mesmo para pacientes não graves. “A doença nos che-
gou como uma pneumonia atípica, e rapidamente 
aprendemos que não era isso com que estávamos nos depa-
rando”, relembrou. “As medidas farmacológicas foram cain-
do por terra muito rapidamente e as medidas não farmaco-
lógicas prevalecem até hoje, podendo fazer a diferença na 
epidemiologia e no impacto que uma epidemia dessa am-

plitude pode fazer em nossas vidas.”
A cientista afirmou ainda que “descobrimos, redesco-

brimos e nos decepcionamos em 12 meses de convivência 
com a doença”, chamando a atenção para a curva de apren-
dizado sobre a Covid-19. “Se olharmos o Pubmed, em feve-
reiro (de 2021) tínhamos mais de 100 mil papers sobre co-
ronavírus, uma avalanche de conhecimento que nunca 
imaginávamos que poderia acontecer.” A utilização precoce 
de anticoagulantes, para ela, faz diferença e salvou muitas 
vidas. “Aprendemos que utilizar boas práticas de terapia in-
tensiva é o que realmente reduz a mortalidade”, disse, 
apontando a experiência da Alemanha: “Os alemães já ti-
nham mostrado isso no início da pandemia, pois têm gran-
de disponibilidade de intensivistas e de práticas intensivis-
tas sofisticadas, por ser uma população idosa”.

 Margareth ressaltou: “Não tenho dúvida de que tere-
mos uma nova especialidade da medicina, voltada à recu-
peração de sequelas da Covid-19”. Segundo ela, a Covid-19 
é uma doença sistêmica, com padrão inflamatório muito 
marcado, e o padrão inicial da doença pode definir o desti-
no do paciente. “Hoje consideramos a doença bifásica, com 
uma fase inicial viral e uma segunda fase, que nos preocu-
pa, inflamatória”, resumiu. “Mas não conhecemos todos os 
fatores de risco e todas as sequelas possíveis.” Ela ainda fez 
questão de apontar os avanços do último ano. “Aprendemos 
a otimizar a ventilação não invasiva, com oxigênio de baixo 
fluxo”, relatou, destacando ainda a utilização de transferên-
cia de plasma e a descoberta de soro equino.

 Instituições de longa permanência-  
 para idosos (ILPIs)-
A miniconferência intitulada “A situação dos idosos no Bra-
sil” contou com palestra de Ana Amélia Camarano, econo-
mista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Para ela, “o papel social do velho muda conforme as cultu-
ras – o velho de antigamente não é mais o velho de hoje, e 
as concepções individuais e coletivas são ambíguas, como 
se fosse uma visão bipolar da velhice: ao mesmo tempo em 
que há visões positivas, há outras extremamente negativas, 
e como se percebe o velho é o que define como serão desen-
volvidas as políticas públicas”. 

Ela afirmou ainda que a visão predominante sobre a ve-
lhice é tradicional, com origem no período pré-industrial, 
valorizando a pessoa conforme sua capacidade de traba-
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lhar. “Eu lido com dados e o tempo todo me deparo com as 
definições de ativo e inativo, o que considero muito negati-
vo, pois as pessoas que não podem trabalhar são marginali-
zadas, numa visão que associa a velhice não só à perda de 
papéis sociais, pela saída do mercado de trabalho, mas tam-
bém a fragilidades.” Ela relatou que na década de 1990 sur-
giu uma visão dissociando a velhice da ausência do merca-
do de trabalho e passando a ver o idoso como consumidor.

As instituições de longa permanência para idosos  
(ILPIs) na pandemia de Covid-19 foram tema de palestras 
moderadas por Paulo Villas Boas, professor associado da 
Disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina de Botu-
catu (Unesp). Peter Lloyd-Sherlock, professor da University 
of East Anglia, no Reino Unido, reafirmou seu interesse e 
experiência com pessoas idosas de países de baixa e média 
renda. “É útil reunir diferentes ideias e estratégias para com-
partilhar as experiências, inclusive fora do Brasil”, ressal-
tou, apresentando a estratégia de emergência CIAT, desen-
volvida nos primeiros meses da pandemia. “Entre outras 
coisas, o CIAT identifica ILPIs não registradas e vulneráveis 
durante a pandemia”, afirmou. Ele destacou que num se-
gundo momento foram instituídos mecanismos para a re-
gularização de ILPIs. Segundo Lloyd-Sherlock, a estratégia 
CIAT abrange o suporte direcionado, para que as ILPIs de 
alto risco recebam prioridade para apoio.

A geriatra Karla Cristina Giacomin abordou o impacto 
da Covid-19 nas ILPIs brasileiras e afirmou que a face mais 
cruel da pandemia é o abandono de idosos no mundo. Co-
ordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs, 
a geriatra lembrou a criação do movimento. “Em todo o 
país, foram identificados surtos dentro das ILPIs, e tínha-
mos medo de que acontecesse o mesmo que na Europa, 
pois o número de mortes seria muito maior, tendo em vista 
que os nossos recursos são muito menores”, afirmou. A ge-
riatra apontou que houve manifestação das ILPIs brasilei-
ras para alertar sobre o risco de um genocídio de idosos, 
levando o debate para o Congresso Nacional.

A especialista ressaltou que a Frente Nacional reúne vo-
luntários de várias regiões do país e áreas diversas de co-
nhecimento e conta com o apoio de entidades como a 
SBGG, que abrigou o primeiro relatório técnico consolida-
do da Frente, baseado no que havia de mais evidente em 
termos de ciência. “A vida de toda pessoa idosa institucio-
nalizada importa”, ressaltou, afirmando que não é verdade 

que a ILPI deva ser a última opção. “Muitas vezes ela é a 
única opção – e é a melhor opção quando a família não con-
segue cuidar do idoso, considerando que o cuidado é one-
roso.” Lembrando as mudanças que a pandemia deve cau-
sar na sociedade, a geriatra afirmou que o momento exige 
solidariedade intergeracional e fez um apelo: “Apoiemos as 
ILPIs, que guardam os mais excluídos dentre os mais ex-
cluí dos, aqueles que só estão sendo descobertos agora”.

A assistente social Marisa Accioly Domingues, professo-
ra da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Univer-
sidade de São  Paulo (EACH-USP), discorreu sobre residen-
tes de ILPIs e familiares em relação à Covid-19. “Quando 
falamos em famílias, temos diversas configurações, e é pre-
ciso pensar sobre os vínculos da pessoa idosa instituciona-
lizada quando tentamos estreitar o convívio com sua rede 
estendida”, afirmou Marisa. Os profissionais que atendem 
residentes de ILPIs, segundo ela, têm maneiras seguras de 
prover contato para o idoso institucionalizado. “Estamos 
vivendo momentos de muita cautela, e o distanciamento 
continuará sendo muito importante e necessário.” A assis-
tente social defendeu a aplicação de conceitos estendidos 
que considerem os distintos vínculos sociais para preservar 
o distanciamento sem causar isolamento, e alertou para as 
dificuldades que envolvem a atenção à pessoa idosa. “Te-
mos famílias cada vez menores, muito sobrecarregadas, em 
especial as mulheres, com dupla carga de trabalho e em 
duas pontas, com filhos pequenos ou adolescentes e fami-
liares mais longevos”, explicou.

A professora e gestora de ILPI Christine Abdalla falou 
sobre gestão durante a pandemia. “Não é possível falar de 
gestão nesse momento sem falar em impactos”, enfatizou. 
“Tínhamos outras crises, mas definitivamente se instalou 
uma grande crise com a pandemia.” A gestora apontou 
como um dos impactos a percepção cabal de fragilidades, 
como a falta de políticas públicas, e destacou a visibilidade 
que o setor passou a ter. “Nunca tivemos tanta exposição 
quanto durante a pandemia.” O medo, segundo Christine, 
tem sido outro efeito aterrorizador, sobretudo da morte en-
tre os residentes. 

Por outro lado, ela acredita que a pandemia trouxe 
questionamentos positivos, como em relação ao papel das 
ILPIs. “Somos espaço de repouso, de afastamento da vida 
social?”, perguntou, chamando a atenção ainda para a sen-
sação de pertencimento dos profissionais da área nesse 
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contexto. “Somos da assistência ou da saúde? Quem são 
nossos pares?” Com esse pano de fundo, ela ressaltou que 
os gestores de ILPIs foram obrigados a fazer adaptações, 
com revisão orçamentária e estabelecimento de novos par-
ceiros, além de terem que lidar com questões com as quais 
não lidavam antes, como gerenciamento de espaços e com-
pra de insumos que nem mesmo existiam antes da pande-
mia. Ela também destacou a importância da comunicação, 
que, segundo ela, passou a ser preponderante devido à dis-
seminação de fake news. “O medo está em todos e precisa-
mos dar segurança o tempo todo”, defendeu.

 Experiências em cuidados paliativos- 
“O cuidado paliativo como política pública” foi tema de 
roda de conversa virtual, e a geriatra Ana Beatriz Di Tomma-
so, coordenadora da pós-graduação em cuidados paliativos 
do Hospital Israelita Albert Einstein, ressaltou a importân-
cia da discussão com as perspectivas de diferentes países. 

Stephanie Studenski, geriatra e professora da Universi-
dade de Pittsburgh, nos EUA, relatou que ainda há muita 
confusão entre cuidados paliativos e cuidados de final  
de vida entre pacientes naquele país, já que o cuidado pa-
liativo é um conceito muito mais amplo. Um dos fatores 
que contribuem para essa compreensão equivocada é a  
desigualdade social, já que pacientes mais pobres, que 
nunca tiveram acesso adequado ao sistema de saúde, po-
dem entender o cuidado paliativo como a recusa de um 
tratamento ao qual eles têm direito. “Essa confusão tam-
bém prejudica o cuidado de idosos, que geralmente têm 
fragilidade e multimorbidades, porque quando se mencio-
nam os cuidados paliativos eles acreditam que vão morrer 
em breve”, explicou. 

 Henrique Parsons, coordenador do Serviço de Cuida-
dos Paliativos do Hospital de Ottawa, no Canadá, ressaltou 
que essa mesma confusão ocorre por lá, embora esse tipo 
de atendimento já esteja estabelecido há muito tempo – e 
mesmo assim, outras especialidades muitas vezes não sa-
bem práticas básicas do cuidado paliativo. 

O grupo discutiu se a mudança no nome geraria uma 
reação diferente ao serviço. “O problema não é o nome, é o 
que fazemos”, explicou Parsons. “Se criarmos o nome Servi-
ço Disneylândia, em dez anos ninguém vai querer vir aqui.”

O morrer em casa também foi um dos tópicos discuti-
dos. Embora seja o desejo de muitos pacientes, nem sempre 

ele é possível, devido a dificuldades de acesso, questões lo-
gísticas e burocráticas e até mesmo a condição do paciente 
e da família. “Morrer em casa é muito bom, mas não é para 
todos”, afirmou Parsons.

 Qualidade do cuidado em saúde-
A mesa-redonda “Como melhorar a qualidade do cuidado 
em saúde para pacientes idosos” teve moderação do geria-
tra Renato Bandeira de Mello, diretor científico da SBGG. 

O médico Christopher P. Moriates, reitor assistente da 
Dell Medical School of University of Texas, nos EUA, falou 
sobre cuidado de alto valor. Segundo ele, a tendência de 
sobretratamento, ou tratamento excessivo, de pacientes é a 
mesma nos EUA e no Brasil. “Alguns pacientes estão rece-
bendo cuidado demais e outros de menos, geralmente em 
situações e populações semelhantes”, disse. Ele citou um 
estudo que revelou que 97% dos médicos em departamen-
tos de emergência acreditam ter pedido exames demais. 
“Uma outra pesquisa mostra que um terço do que fazemos 
não ajuda os pacientes a ficar mais saudáveis”, explicou.

Moriates afirmou que o uso excessivo do cuidado é um 
fenômeno global. “O uso excessivo de cuidados agressivos 
e o uso insuficiente de cuidados paliativos no final de vida 
são o mesmo em todo o mundo”, esclareceu.

O especialista, entretanto, acredita que há formas de 
melhorar esse quadro através do valor, que ele define como 
resultados que importam para o paciente sobre custo total 
do cuidado. “Em outras palavras, a pergunta é: vale a pena? 
E, muitas vezes, nós não conseguimos responder”, disse.

Moriates chamou a atenção para a pergunta sobre o que 
importa para o paciente. “Se você consegue fazer algo que 
seja mais eficiente para o paciente e custa menos, isso é me-
lhoria no valor, desde que com o mesmo desfecho”, afir-
mou, ressaltando que valor não se resume a custo. “Fizemos 
muitos avanços no cuidado cardiovascular”, apontou. “Na 
última década, custa mais ir a um laboratório, mas a morta-
lidade caiu muito; logo, o desfecho compensou o valor.” O 
médico defendeu ainda a procura por maneiras de dimi-
nuir tratamentos excessivos. “Temos que parar de fazer coi-
sas que não melhoram desfechos”, afirmou.

Karen Born, professora do Institute of Health Policy, 
Management and Evaluation da University of Toronto, no 
Canadá, falou sobre a campanha “Time to Talk” (Hora de 
Conversar, em tradução livre), voltada para doenças graves, 
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que faz parte do movimento Choosing Wisely Canadá. A 
iniciativa começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo 
mundo todo, chegando a 25 países em 2021, inclusive o 
Brasil, e busca aumentar a conscientização sobre os danos 
do uso excessivo de exames e tratamentos. A especialista 
discorreu sobre o trabalho em parceria com sociedades mé-
dicas, além de associações governamentais e de pacientes. 

A professora destacou que a pandemia de Covid-19 mu-
dou o sistema de saúde drasticamente e, por isso, uma das 
áreas eleitas como prioritárias pela campanha foi a de con-
versas sobre final de vida. “O coronavírus é a chance que 
temos para discutir conversas de fim da vida, talvez não 
tenhamos chance mais tarde”, ressaltou. “Essas conversas 
podem melhorar o desfecho para a família e a tomada de 
decisão do profissional, evitando a hospitalização-padrão e 
os cuidados excessivos.”

 Imunização em tempos de Covid-19-
A mesa-redonda “Imunização em tempos de Covid-19” foi 
mediada pelo geriatra Jarbas de Sá Roriz Filho, da Comis-
são Especial Covid-19 da SBGG.

O infectologista Renato de Avila Kfouri, diretor da So-
ciedade Brasileira de Imunização (SBim), abriu a mesa ofe-
recendo um panorama sobre o estado da arte das vacinas 
contra a Covid-19. Segundo ele, já existem mais de 250 va-
cinas em desenvolvimento desde o início da pandemia, 70 
das quais sendo estudadas em humanos. “Dessas, 15 estão 
em fase 3 e são vacinas com diferentes plataformas e tecno-
logias”, explicou. Kfouri destacou os quatro tipos de tecno-
logias disponíveis: vacinas de vírus inteiros; vacinas basea-
das em vetores virais; vacinas baseadas em proteínas; e 
vacinas genéticas, essa última classificada por ele como 
uma das grandes novidades na área.

Destacando o cenário no Brasil, Kfouri destacou as vaci-
nas Oxford/AstraZeneca e CoronaVac/Butantan, as únicas 
disponíveis no país à época do congresso. Sobre a vacina 
Oxford, o infectologista ressaltou que estudos de fase 3 
mostraram excelente proteção após a primeira dose. “O que 
chamou a atenção para a indução de estudos de maior inter-
valo foi a eficácia após a primeira dose. Estudos mostraram 
que a proteção induzida após 21 dias da primeira dose se 
mantém em cerca de 78% por até três meses, daí a recomen-
dação para um intervalo maior para a segunda dose. Após a 
segunda dose, essa proteção aumenta para 82%”, disse. 

Sobre a vacina do Instituto Butantan, Kfouri enfatizou 
que não foram incluídos muitos idosos nos ensaios clínicos 
(7% da população voluntária). “A eficácia menor não é com-
parável, porque o critério de inclusão como suspeita de 
caso para se colher exames foi muito menos rígido no estu-
do do Butantan”, pontuou. “Com isso, introduzimos no es-
tudo muitos casos leves, o que acaba baixando a eficácia no 
resultado final. Mas a vacina foi muito boa para a preven-
ção de casos moderados e graves e para formas leves, com 
uma eficácia de 50%.”

Kfouri ainda abordou o impacto das vacinas em países 
que já têm resultados e estudos publicados. “Israel teve 
uma redução de casos em idosos, redução de hospitaliza-
ção de idosos, de hospitalização com uso de oxigênio e de 
hospitalização em UTI com 45 dias de introdução da vaci-
na com elevada cobertura”, disse. Ele também citou o caso 
da Escócia, no Reino Unido, que apresentou resultados “es-
petaculares” de redução de risco e hospitalização com as 
vacinas da Pfizer e da AstraZeneca.

O especialista expressou preocupação com as variantes 
do vírus. “Já existem estudos sobre prejuízo da eficácia va-
cinal em relação a essas variantes, que ganham mais trans-
missibilidade por maior excreção viral. Estamos aguardan-
do mais informações”, disse.

Para complementar o tema, a geriatra Maisa Kairalla, 
presidente da Comissão de Imunização da SBGG, discutiu 
a relação entre imunização e envelhecimento, destacando 
que os idosos têm, de fato, uma menor resposta vacinal, 
mas que isso não deve ser usado como argumento para a 
não vacinação.

“O envelhecimento não traz imunodeficiência, mas 
imunossenescência, o que modifica, na sua forma mais am-
pla, a imunidade adaptativa. Temos que encarar a imunos-
senescência como outra interface do envelhecimento, seja 
ela social, ambiental, econômico ou espiritual”, disse. “Gos-
taria de trazer a naturalidade do envelhecimento e enfati-
zar que o organismo do idoso é capaz de responder, e por 
isso a vacinação deve ser encorajada.”

De acordo com Maisa, um evento estressor pode preju-
dicar muito a vida do idoso, levando à fragilidade. “Esse 
evento pode ser uma simples infecção – e isso se aplica ao 
idoso com Covid-19 e suas complicações posteriores.”

A especialista citou que entre as incertezas trazidas pela 
imunização incluem-se questões sobre eficácia, benefícios e 
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efeitos colaterais. “Sabemos que as vacinas são seguras e os 
efeitos são locais”, afirmou. Ela ressaltou, no entanto, a hete-
rogeneidade do público idoso e a consequente diferença na 
resposta à vacinação, citando a imunobiografia do paciente 
como um fator fundamental a ser considerado. “Para otimi-
zar a imunização no envelhecimento, não podemos pensar 
na imunossenescência. Precisamos otimizar os benefícios 
da vacinação e desenvolver estratégias que superem os de-
feitos de uma resposta imune adaptativa que ocorre com o 
envelhecimento do sistema imunológico”, afirmou.

Na palestra “Fake news x ciência da vacina”, o médico 
intensivista Daniel Christiano de Albuquerque Gomes des-
tacou a vacinação como uma das maiores conquistas da me-
dicina moderna e lamentou a explosão de fake news. “Deve-
mos combater as fake news mais do que nunca”, alertou, 
apontando uma combinação perigosa de infodemia, ou ex-
cesso de informações, “com grupos de mensagens que con-
tribuem para que as fake news ecoem pelo mundo”. 

O médico defendeu a educação de pacientes como um 
dos papéis de profissionais de saúde e enfatizou a impor-
tância do esclarecimento acerca das vacinas. “É importante 
alertar o paciente de que podem ocorrer reações leves, pois, 
se não falarmos, ele pode desacreditar da vacina”, disse.

Para concluir a sessão, a médica Isabela Ballalai, vice-
-presidente da SBim e membro do grupo consultivo Vacci-
ne Safety Net, da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
discutiu a resistência ao uso das vacinas. Ela abriu sua pa-
lestra afirmando que todas as rotinas de saúde tiveram que-
da importante na pandemia, incluindo a vacinação. 

Segundo ela, a visão do brasileiro em relação às vacinas 
piorou desde 2015. Um estudo do The Lancet mostrou que 
há seis anos 76% da população via as vacinas como eficazes 
– número que caiu para 56%. Em segurança, esse índice 
caiu de 73% para 63%, e em importância, de 93% para 88%.

Isabela ressaltou que, embora as fake news sejam em 
parte responsáveis por isso, é preciso olhar para outros  
fatores. Citando um estudo que levanta as barreiras para  
a vacinação na América Latina, a profissional destacou  
falta de confiança no sistema de saúde, falta de recomen-
dação médica, falta de conscientização e informação e  
os movimentos antivacina. Ela destacou também a impor-
tância de os próprios profissionais de saúde estarem con-
fiantes na vacinação.

“Uma pesquisa feita entre pessoas que confiam em seu 

médico mostrou que 87% delas concordam que é impor-
tante se vacinar. A comunicação negativa tem impacto, 
mas, se os profissionais estiverem confiantes na vacina, 
essa comunicação não tem efeito”, disse. “Não podemos es-
quecer que nós e as autoridades públicas somos peça fun-
damental na confiança da população em vacinas.”

 Década do Envelhecimento Saudável-
“A Década do Envelhecimento Saudável 2020-2030” foi 
tema de mesa-redonda coordenada pelo geriatra Patrick 
Alexander Wachholz, pesquisador colaborador da Discipli-
na de Geriatria da Faculdade de Medicina de Botucatu 
(Unesp). “A Década do Envelhecimento Saudável é uma das 
principais formas de se chegar e apoiar ações para uma so-
ciedade para todas as idades”, declarou.

Enrique Vega, chefe da Unidade de Curso de Vida Sau-
dável na Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 
discorreu sobre o panorama na América Latina a partir do 
aumento da expectativa de vida ocorrido nas últimas déca-
das nas Américas, principalmente depois de 1990. Esse 
aumento, afirmou, influenciou o processo de envelheci-
mento na região, que tem sido mais acelerado do que no 
resto do mundo. A expectativa de vida saudável também 
aumentou nas Américas, mas a lacuna entre esta e a expec-
tativa de vida em termos de idade vem aumentando, se-
gundo ele. “A expectativa de vida cresce mais rápido do que 
a expectativa de vida saudável, especialmente entre as mu-
lheres”, afirmou o especialista. Ele destacou o aumento da 
população com limitações funcionais, principalmente ido-
sos, nos últimos 25 anos no Brasil. “A consequência disso é 
o aumento no número de pessoas que dependem de cuida-
dos, e as famílias vêm arcando com esse cuidado. No en-
tanto, para continuar fazendo isso, elas precisam encontrar 
novas formas de apoio do Estado”, alertou.

Vega destacou que os últimos 20 anos foram muito pro-
dutivos em políticas externas na área de envelhecimento 
saudável nas Américas. “Mas, apesar dos avanços, quan- 
do analisamos como países discutem e planejam interna-
mente, envelhecimento e saúde não são prioridades. Ain-
da não há uma boa correlação entre o que dizemos na are-
na pública internacional e o que fazemos em nossos 
países”, explicou.

Segundo ele, a Década do Envelhecimento Saudável é 
um acordo de colaboração liderado pela OMS, com funda-
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mentos sólidos das instituições envolvidas. São quatro áre-
as de ação: mudar a forma como se pensa, age e sente em 
relação ao envelhecimento; garantir que as comunidades 
promovam as capacidades dos idosos; proporcionar servi-
ços de cuidados integrados e de atenção primária aos ido-
sos; e propiciar acesso a cuidados de longo prazo a idosos 
que necessitarem. “Mas precisamos de mais evidências e 
pesquisa para mudar a situação atual, de mais informação 
e de mais recursos humanos disponíveis”, destacou. O lan-
çamento oficial da Década do Envelhecimento Saudável 
será no dia 1º de outubro de 2021.

Ritu Sadana, chefe da Unidade de Envelhecimento e 
Saúde da OMS, destacou que a Década do Envelhecimento  
Saudável da OMS busca o foco na difusão da ideia de que 
idosos são condutores de mudança. Segundo ela, há mui-
tos idosos que são líderes e muitos outros que demonstram 
a importância de assegurarmos que os idosos sejam visí-
veis e participem da cadeia que reflete seus interesses e 
perspectivas. Ela ressaltou, entretanto, que poucos idosos 
mantêm a capacidade de atender às suas próprias necessi-
dades à medida que a idade aumenta, e apontou o desen-
volvimento e a manutenção da habilidade funcional, da 
capacidade intrínseca e de interação com o ambiente como 
componentes de envelhecimento saudável.

Ritu também enfatizou a importância de governos e ou-
tros stakeholders investirem em dados para monitorar o en-
velhecimento saudável, bem como o valor da colaboração 
entre países para acelerar ações que promovam melhora da 
qualidade de vida de idosos até 2030.

 Atendimento domiciliar de idosos-
Com moderação de Naira Dutra Lemos, coordenadora do 
Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso da Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp), a roda de conversa 
“Atendimento domiciliar na pandemia” trouxe reflexões 
importantes sobre essa modalidade de atendimento du-
rante a crise causada pela Covid-19.

“No primeiro momento a equipe teve medo, assim 
como a família e o paciente, e tivemos que buscar alterna-
tivas, como o telemonitoramento”, lembrou o geriatra Fa-
bio Campos Leonel, do Serviço de Geriatria do HCFMUSP, 
ressaltando que a pandemia restringiu as terapias que po-
deriam ser oferecidas, obrigando profissionais a estabele-
cer prioridades. “O atendimento domiciliar foi uma boa 

alternativa, e precisamos nos reinventar. É possível fazer 
uma boa assistência dentro de casa.”

O fisioterapeuta Gustavo Nunes Pereira, doutor em  
gerontologia biomédica pela PUC-RS, afirmou que o pri-
meiro momento da pandemia foi dedicado a conhecer a re-
alidade, com foco em casos graves por falta de conhecimen-
to sobre a duração da crise. “Então percebemos que quadros 
crônicos começavam a se agravar”, recordou. “Expandimos 
para exames domiciliares, que vimos ser necessários.” 

Já a enfermeira Caroline Cruz da Silveira, que se dedica 
a saúde do idoso e cuidados paliativos, ressaltou que a pan-
demia forçou a revisão de todos os processos internos para 
garantir segurança e proteção a todos os envolvidos. “O de-
safio foi grande, porque atendemos pacientes com Co-
vid-19 e temos pacientes com terminalidade, para os quais 
a presença faz toda a diferença”, afirmou. Caroline destacou 
ainda a piora dos níveis de estresse entre cuidadores e ca-
sos extremos de famílias que não permitiam a entrada do 
profissional na residência.

 Slow Medicine-
Na palestra de encerramento, o cardiologista Marco Bob-
bio, da Associação Italiana de Slow Medicine e autor  
dos livros O Doente Imaginado e Medicina Demais, definiu 
o doente imaginado como uma pessoa que está mais preo-
cupada com o futuro do que com o presente. Na ânsia de 
tratar uma possível doença futura, afirmou, essa pessoa 
consome medicamentos e tratamentos. O risco da associa-
ção entre o medo da incerteza e a prescrição de medica-
mentos e tratamentos, surgida décadas atrás, destacou 
Bobbio, é a disseminação da ansiedade, fazendo com que 
pessoas saudáveis vivam mal por acreditarem que estão 
doentes. O escritor também chamou a atenção para possí-
veis efeitos da medicina invasiva, e ressaltou que muitas 
vezes os pacientes têm expectativas excessivas sobre a  
eficácia de tratamentos.

Findas as palestras, o XXII Congresso Brasileiro de Ge-
riatria e Gerontologia cumpriu com louvor sua missão de 
apresentar o que há de mais atual na prática clínica em ge-
riatria e gerontologia, apontando tendências no acompa-
nhamento e cuidado ao paciente idoso, com respeito a sua 
individualidade e suas escolhas e sem abandonar as me-
lhores práticas assistenciais.  A  
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Perda auditiva no idoso: 
é tempo de desmistificar e reabilitar

A diminuição da capacidade auditiva é, sem dúvida, 
a alteração fonoaudiológica mais conhecida no en-
velhecimento. Não é incomum que a arte e a mídia, 

ao retratarem um idoso, associem a ele a surdez juntamen-
te com algum déficit motor. 

O impacto negativo dessa perda é muito importante na 
qualidade de vida, porém vários pacientes não procuram 
ajuda por acreditarem que a dificuldade é inerente ao enve-
lhecimento e não há o que fazer. Geralmente conhecem al-
guém que já utilizou um aparelho auditivo e não melhorou. 

Diante disso, o profissional da saúde deve estar atento a 
essas queixas, bem como a comportamentos que denotem 
esse problema, encaminhando o idoso para avaliação e tra-
tamento, já que recentes publicações confirmam a hipoacu-
sia como fator de risco para alterações cognitivas e demên-
cia e constatam os benefícios do uso do aparelho como 
medida protetiva para esses quadros1.

Entre os sentidos humanos, a audição configura-se 
como a primeira a apresentar perdas funcionais. A ação do 
tempo, associada à exposição do ouvido a ruídos intensos, 
ao uso indiscriminado de medicamentos, à tensão diária e 
às doenças de forma geral, contribui para a perda da sensi-
bilidade auditiva, gerando déficits de audição.

As principais modificações anatômicas e fisiológicas 

 TAKE HOME MESSAGE

-  A perda auditiva é a alteração fonoaudiológica mais 
comum no envelhecimento. 

- O profissional da saúde deve estar atento a essas 
queixas, pois, além do impacto negativo na comuni-
cação e qualidade de vida, recentes publicações as 
confirmam como fator de risco para alterações cogni-
tivas e demência e constatam os benefícios do uso do 
aparelho auditivo como medida protetiva para esses 
quadros.

- Ser um idoso presbiacúsico vai além do fato de não 
ouvir bem. A dificuldade auditiva gera graves implica-
ções psicossociais para a vida do indivíduo.

- A nova geração de aparelhos de amplificação sonora 
individual apresenta mudanças que melhoram a per-
formance auditiva e a adesão à utilização contínua.

JULIANA VENITES Fonoaudióloga; doutora e mestre em ciências pela Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp); especialista em gerontologia pela Unifesp e pela Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (SBGG); especialista em motricidade orofacial pelo Conselho  
Federal de Fonoaudiologia; responsável pelo Setor de Fonoaudiologia da Nobre Saúde;  
membro da diretoria da SBGG-SP; autora do livro Disfagia no Idoso.
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periféricas que ocorrem com o envelhecimento são:
• orelha externa: diminuição da elasticidade do tecido epi-
telial e da tonicidade muscular, aumento da produção de 
cerume e da quantidade de pelos, que causam a diminui-
ção na sensibilidade auditiva2,3;
• orelha média: perda da elasticidade da membrana timpâ-
nica e calcificação dos ligamentos e dos ossículos, o que 
compromete a transmissão dos sons, deflagração do reflexo 
estapediano com sons abaixo de 80 decibéis2,3;
• orelha interna: atrofia do órgão de Corti e do nervo audi-
tivo, perda de células ciliadas externas e de células de sus-
tentação2,3;
• SNC: a diminuição do neurotransmissor GABA (ácido 
gama aminobutírico) prejudica a atenção seletiva em am-
bientes ruidosos3.

Denominamos presbiacusia a perda auditiva neuros-
sensorial associada ao envelhecimento. Ela é apontada 
como a principal causa de deficiência auditiva nos idosos, 
com uma incidência de cerca de 30% na população com 
mais de 65 anos de idade. Na maioria das vezes é bilateral, 
acomete as frequências altas (sons agudos), com ocorrência 
maior no sexo masculino4.

O diagnóstico da presbiacusia é realizado por meio da 
avaliação audiológica, constituída basicamente por dois 
testes simples realizados em cabine com isolamento acústi-
co: a audiometria tonal e as medidas de imitância acústica 
(impedanciometria ou imitanciometria). Esses testes pes-
quisam, respectivamente, a acuidade auditiva (curva au-
diométrica) e o reconhecimento/compreensão da fala e a 
função da orelha média4,5 (Figura 1).

 Figura 1: Audiograma (proveniente da audiometria tonal) 
demonstrando a diminuição nas frequências agudas 
ao longo da vida. Fonte: http://www.cochlea.eu/po/surdez/presbyacusia

Essas alterações fisiológicas do envelhecimento geram 
duas importantes características que podemos perceber no 
comportamento dos nossos pacientes: a regressão fonêmi-
ca e o recrutamento.

A queda predominantemente das frequências agudas 
gera o fenômeno da regressão fonêmica. Isso significa que 
o idoso ouvirá o som das vogais (que são mais graves), con-
tudo não ouve as consoantes (sons mais agudos). Dessa for-
ma, ele identifica que há alguém falando, mas não entende 
o que é dito. Por esse motivo, geralmente os pacientes rela-
tam queixas como: “Eu escuto, mas não entendo o que es-
tão falando” ou “A sua articulação é muito ruim”4,5,6.

Já o recrutamento diz respeito à deflagração do reflexo 
estapediano com intensidade menor que 80 decibéis, ge-
rando incômodo na orelha média. No cenário da comunica-
ção, vemos isso quando elevamos a voz para falar com o 
idoso, pois no volume normal ele não nos ouve e responde: 
“Não grite, pois não sou surdo”4,5,6.

Outro comportamento oriundo dessas alterações fisio-
lógicas auditivas e atencionais é a tendência ao isolamento 
em ambientes ruidosos ou quando há necessidade de 
acompanhar duas ou mais conversas paralelas. É muito co-
mum ver idosos sozinhos em festas familiares, já que não 
conseguem ouvir o que é dito e se incomodam com baru-
lhos intensos7.

É importante ressaltar que a presbiacusia é a alteração 
auditiva mais frequente no idoso, porém é necessário que 
outras doenças sejam descartadas: sífilis, doença de Me-
niere e de Paget, hipotireoidismo, drogas ototóxicas, per- 
da auditiva induzida pelo ruído, perda neurossensorial  
hereditária e progressiva, otosclerose coclear e trauma- 
tismo craniano3.

Ser um idoso presbiacúsico vai além do fato de não ou-
vir bem. A dificuldade auditiva gera graves implicações psi-
cossociais para a vida do indivíduo. A necessidade de ser 
bem-sucedido na compreensão da mensagem gera tensão, 
ansiedade e grande possibilidade de frustração. Assim, o 
idoso afasta-se das situações de comunicação cotidianas e, 
dessa forma, segrega-se do seu ambiente familiar e social.

Outro fato importante a considerar é que, em alguns mo-
mentos, os familiares descrevem o idoso presbiacúsico co-
mo confuso, distraído, não comunicativo e não colaborador.
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As principais implicações da deficiência auditiva no 
idoso podem ser resumidas em8:

• redução na percepção da fala em várias situações e am-
bientes acústicos;
• alterações psicológicas, como depressão, embaraço, frus-
tração, raiva e medo;
• incapacidade auditiva para igrejas, teatro, cinema, rádio e 
televisão;
• problemas de alerta e defesa: incapacidade para ouvir pes-
soas e veículos se aproximando, panelas fervendo, alarmes, 
telefone, campainha da porta, entre outros;
• isolamento social.

Os efeitos da presbiacusia podem ser minimizados por 
meio da adaptação de aparelhos de amplificação sonora in-
dividual (AASI), com resultados positivos na qualidade de 
vida do paciente. Eles melhoram a acuidade auditiva, e seu 
uso constante recupera a percepção auditiva e a atenção, 
potencialmente controlando o declínio cognitivo8,9.

Assim, diante do diagnóstico da dificuldade auditiva e 
dada a sua importância no cotidiano do paciente idoso,  
faz-se necessário encaminhá-lo para a seleção do AASI rea-
lizada pelo fonoaudiólogo. E aqui está outro desafio: o pro-
fissional deve ter argumentos claros para justificar a neces-
sidade e a eficácia do aparelho, já que muitos pacientes, 
além de acreditarem que o dispositivo não é funcional, as-
sociam a ele uma forte e pejorativa imagem de senilidade.

Atualmente, os aparelhos de amplificação sonora indi-
vidual têm alta tecnologia e ajustes microrretroauricula- 
res programados em plataformas digitais de processamen-
to de áudio que apresentam canais de frequências para 
ajuste fino, programas para ambientes específicos (situa-
ções ruidosas, fala no ruído, conforto no ruído, música, uso 
do telefone, resistência a água e poeira), gerador de som 
para pacientes com zumbido e ajustes baseados na prefe-
rência do usuário10,11.

Essa nova geração de AASI apresenta mudanças que 
melhoram a performance auditiva e a adesão à sua utiliza-
ção contínua. Eles trazem mais clareza, reconhecendo e re-
duzindo ruídos irritantes, eliminam microfonia, apresen-

tam microfones que se adaptam para melhor entendimento 
da fala em diferentes situações ambientais, conectividade 
direta com Bluetooth e aplicativo no celular para o próprio 
paciente realizar algumas mudanças de acordo com suas 
necessidades cotidianas10,11.

Outra questão importante é o alto custo do aparelho. 
Porém, para facilitar o acesso das pessoas de classes me-
nos favorecidas aos AASIs, foi criada a Política Nacional 
de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA) por meio das Porta-
rias GM nº 2073 e SAS nº 587 de 2004, que prevê que  
o Sistema Único de Saúde (SUS), em seus diferentes ní- 
veis de complexidade, realize a promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento (incluindo a concessão de AASIs) 
e reabilitação da saúde auditiva, contando com profissio-
nais de otorrinolaringologia, fonoaudiologia, psicologia  
e assistência social12.

A seleção e a adaptação do aparelho não envolvem so-
mente a avaliação minuciosa da audição, mas também con-
sidera aspectos como saúde física, destreza manual, condi-
ção visual e cognitiva, motivação, personalidade, estilo de 
vida, suporte familiar e fatores financeiros.

O paciente também tem a oportunidade de testar al-
guns tipos de aparelhos digitais, podendo vivenciar situa-
ções cotidianas e até levá-los para casa, a fim de verificar 
sua efetividade.

Alguns pacientes necessitarão realizar algumas terapias 
de reabilitação auditiva, com exercícios que visam a facili-
tar a comunicação receptiva e expressiva do paciente com 
perda auditiva por meio do treinamento auditivo, técnicas 
para observação de fatores correlatos da comunicação (lin-
guagem corporal e mensagem subliminar), estratégias para 
motivação, autoestima, melhora global das situações comu-
nicativas, manuseio e manutenção do aparelho10,11. 

Notamos que o idoso submetido a uma adaptação mul-
tifatorial do AASI, como a citada acima, terá suas necessida-
des cotidianas contempladas, garantindo melhor percepção 
do mundo, qualidade comunicativa e integração social.  A  
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As experiências da vida pós-60 em entrevistas dinâmicas, 
leves e informativas, sempre com a participação  
de quem mais entende dela: os próprios idosos. 

Confira todo o nosso conteúdo nas principais plataformas 
de streaming. 
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O uso de peptídeos de colágeno 
na sarcopenia

Introdução

Atualmente o crescimento po-
pulacional se deve, em sua 
maior parte, a um menor nú-

mero de pessoas morrendo do que a 
um maior número de pessoas nascen-
do a cada ano (WHO, 2002). O grande 
desafio é melhorar a qualidade de 
vida dos indivíduos que envelhecem, 
principalmente considerando que a 
parcela da população que mais cresce 
é dos muito idosos, que estão chegan-
do com muita fragilidade, mais depen-
dentes e com muitas enfermidades as-
sociadas. Segundo editorial do JAM-
DA intitulado “A terceira transição: A 
evolução clínica orientada para o pa-
ciente idoso contemporâneo” (2017), 
essas enfermidades seriam fragilida-
de, sarcopenia, anorexia, perda de 
peso, quedas, déficit cognitivo e poli-
farmácia (LEOCADIO, 2017).

Assim, é fundamental que a fun-
cionalidade seja mantida, o que vai 
garantir a independência (habilidades 
físicas) e a autonomia (habilidades 

cognitivas) na velhice. A sarcopenia é 
uma síndrome relacionada à idade, ca-
racterizada por perda progressiva e ge-
neralizada de massa muscular esque-
lética e força. Trata-se de um dos 
principais contribuintes para o risco 
de fragilidade, deficiência funcional 
em idosos, deficiência relacionada a 
saúde e qualidade de vida, e morte 
prematura (JANSSEN, 2014).

Portanto, precisamos melhorar as 
habilidades funcionais e a capacidade 
intrínseca para conseguirmos uma me-
lhor qualidade de vida (WHO, 2015).

A funcionalidade está intimamen-
te ligada à presença ou não de sarcope-
nia, pois compromete a independên-
cia. Os gráficos na Figura 1, nos quais 
foi utilizada a escala Sarcoscore para 
avaliação de sarcopenia, mostram que 
existe comprometimento das ativida-
des básicas da vida diária e das ativi-
dades instrumentais da vida diária na 
presença de sarcopenia, o que prejudi-
ca funcionalidade e qualidade de vida 
(SARCOSCORE, 2020). 
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  TAKE HOME  
MESSAGE

- A sarcopenia se tornou o foco 
de pesquisas intensas, com o 
objetivo de traduzir o conheci-
mento atual sobre sua fisiopa-
tologia em diagnósticos e tra-
ta mentos aprimorados.

- Atualmente, os conhecimen-
tos nos levam ao tratamento 
da sarcopenia com base na nu-
trição e atividade física, focada 
nos exercícios de resistência.

- A suplementação de peptí-
deo de colágeno em combi-
nação com treinamento de 
re sistência melhora a compo-
sição corporal por aumentar  
a massa magra, a força mus- 
cular e a perda de tecido adi-
poso, quando comparado com 
dieta proteica.

JOÃO SENGER Pós-graduado em geriatria/especialista pela AMB; mestre em saúde coletiva;
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A perda de massa muscular acome-
terá a todos ao longo da vida, impac-
tando a mobilidade e a liberdade do 
paciente (CRUZ-JENTOFT, 2018). 
Atualmente, a sarcopenia é considera-
da uma doença muscular (insuficiên-
cia muscular), com a baixa força mus-
cular ultrapassando o papel da baixa 
massa muscular como o principal de-
terminante (SHAAP, 2018). Além de 
um gerador de força, o tecido muscu-
lar é um órgão importante que realiza 
o armazenamento de proteínas, a re-
gulação da glicose, a produção de hor-
mônios e outros mecanismos celulares 
(BUFORD, 2010). O músculo é consi-
derado um órgão metabólico-endócri-
no e estrutural.

Na Figura 2, que mostra um resumo 
da fisiopatologia atual da sarcopenia 
publicado por um grupo de estudos 
europeu, é possível observar que se tra-
ta de uma enfermidade multifatorial. 
Por isso, a intervenção deve ser pensa-
da nesse sentido e iniciada precoce-
mente para se atingir melhores resulta-
dos (LANDI, 2106).

De acordo com  o European Wor-
king Group on Sarcopenia in Older 
People – Revisão de 2018, podemos 
classificar a sarcopenia em primária e 
secundária, sendo a última causada 
por enfermidade e/ou inatividade e/
ou problemas de nutrição.

Obesidade sarcopênica
A perda de massa muscular em idosos 
está associada a um aumento da mas-
sa adiposa e reduções na massa mus-
cular. A redução nos níveis de ativida-
de física diminui os gastos totais de 
energia, o que resulta no acúmulo de 

massa adiposa, especialmente gordu-
ra visceral (NAIR, 2015). 

O tecido adiposo é metabolica-
mente ativo: adipócitos secretam lep-
tina e citocinas, que estimulam o cata-
bolismo muscular. As citocinas levam 
à redução da força muscular e ao au-
mento do risco de piora funcional e 
mortalidade em idosos. Junto com o 
acúmulo de gordura visceral, a perda 
de músculo esquelético, que é o maior 
tecido responsivo à insulina, produz 
resistência ao hormônio, levando à 
síndrome metabólica. 

Além disso, aumentos na gordura 
visceral podem levar a uma maior se-
creção de adipocinas pró-inflamató-
rias, que promovem ainda mais resis-
tência à insulina, bem como efeitos 
catabólicos potencialmente direto 
nos músculos. Assim, um círculo vi-
cioso entre a perda de músculo e o ga-
nho de gordura muda no corpo e a 
composição pode causar mais sarco-
penia (SCHRAGER, 2007) (Figura 3).

Diagnóstico de sarcopenia
Existe uma grande variedade de testes 
e ferramentas disponíveis para a carac-
terização da sarcopenia como prová-
vel, definitiva ou grave na prática e na 
pesquisa. A seleção da ferramenta 
pode depender do paciente (deficiên-
cia, mobilidade), do acesso a recursos 
técnicos na área da saúde, do ambien-
te de teste (comunidade, clínica, hos-
pital ou centro de pesquisa) ou da fina-
lidade do teste (monitoramento de 
progressão ou monitoramento de  
reabilitação e recuperação) (MIJNA-
RENDS, 2013) (Figura 4).

O European Working Group on Sar-

copenia in Older People – segunda re-
avaliação, feita em 2018 (EWGSOP2) 
– recomenda o uso do questionário 
SARC-F como forma de obter autorre-
latos dos pacientes sobre sinais que 
são característicos da sarcopenia. Tra-
ta-se de um questionário de cinco itens 
autorrelatados por pacientes como 
uma triagem para risco de sarcopenia 
(MALMSTROM, 2016), que po de ser 
prontamente usado em serviços de 
saúde comunitários e outros ambien-
tes clínicos. As respostas se baseiam na 
percepção do paciente de suas limita-
ções em força, habilidade de caminhar, 
levantar de uma cadeira, escada escala-
da e experiências com quedas.

Ao trabalhar na validação do  
SARC-F para o português, o pesquisa-
dor Thiago Gonzalez Barbosa e Silva, 
da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), criou o SARC-FF+CC, com 
medida da circunferência da panturri-
lha para que se tenha uma breve ava-
liação da massa muscular, junto com 
as informações registradas pelo pa-
ciente (SILVA, 2016) (Figura 5).

A sarcopenia se tornou o foco de 
pesquisas intensas, com o objetivo de 
traduzir o conhecimento atual sobre 
sua fisiopatologia em diagnósticos e 
tratamentos aprimorados, com parti-
cular interesse no desenvolvimento de 
biomarcadores, intervenções nutricio-
nais e medicamentos para aumentar 
os efeitos benéficos do exercício de 
resistência (CRUZ-JENTOFT, 2019).

Objetivos do 
tratamento da sarcopenia
Os principais objetivos do tratamento 
da sarcopenia são: melhora do estado 
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nutricional, recuperação da força e da 
massa muscular esquelética, acelera-
ção da recuperação funcional e pre-
venção de complicações associadas.

Atualmente, os conhecimentos nos 
levam ao tratamento da sarcopenia 
com base na nutrição (Figura 6) e ativi-
dade física, focada nos exercícios de 
resistência (PHILLIPS, 2020).

Para sermos mais assertivos em 
nosso tratamento e com resposta mais 
rápida, temos à disposição a suple-
mentação com peptídeos de coláge- 
no, pois os músculos não existem  

por si só: o tecido conjuntivo é um 
componente essencial do músculo 
(MILLWARD, 2018)  (Figura 7).

No entanto, devemos levar em 
consideração que nem todos os peptí-
deos de colágeno são iguais nem pos-
suem funcionalidade fisiológica se-
melhante. Moléculas de colágeno 
quebradas em pontos específicos re-
sultam em combinações bioativas úni-
cas de peptídeos de colágeno, de onde 
resulta o BodybalanceR, um peptídeo 
específico para o músculo, conforme 
mostra a Figura 8.

Conclusão
A suplementação de peptídeo de colá-
geno em combinação com treinamento 
de resistência melhora a composição 
corporal por aumentar a massa magra, 
a força muscular e a perda de tecido 
adiposo, quando comparado com dieta 
proteica (PHILLIPS, 2020).  A  

Conteúdo patrocinado

Figura 1A –  Incapacidade para atividades instrumentais da vida diária
Figura 1B –  Incapacidade para atividades básicas da vida diária

Figura 2 –  Fisiopatologia 
da sarcopenia (Landi et 
al; Eur Ger Med, 2016)
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Figura 3

Figura 4  

FORÇA MUSCULAR 
• força da preensão palmar

• teste de elevação da cadeira 
(> 15 seg 5X)

MASSA MUSCULAR
• DXA

• bioimpedância (ASM/altura2 : 
homens < 7,0 kg/m2  

mulheres < 5,5 kg/m2)
• CT / MRI

• perímetro gemelar (< 31 cm)

PERFORMANCE FÍSICA 
• velocidade da marcha

• SPPB
• time up and go test (≥ 20 seg)
• marcha 400 m (≤ 0,8 m/seg)

Figura 5 –  SARC - F + Circunferência da panturrilha (SARC-F + CC)

Figura 6 –  Consumo intermitente de proteínas – 
Distribuição regular dentro dos limites de síntese proteica

A. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DE PROTEÍNA B. DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA DE PROTEÍNA
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10 g 
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50 g 
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Microbiota intestinal e envelhecimento

Introdução

Um número extraordinário de microrganismos 
(MO), incluindo bactérias, vírus e fungos, coloniza 
o corpo humano. A maioria desses MO reside no 

intestino, constituindo um ecossistema denominado mi-
crobiota intestinal (MI)1. Evidências permitem compreen-
der importantes funções da MI no metabolismo e na imu-
nidade corporal. 

Conceitos
Microbiota intestinal
O intestino concentra a maioria dos MO que residem no 
corpo humano1,2. Pelo menos 120 fila bacterianos já foram 
identificados na MI, embora três deles sejam predominan-
tes – os Firmicutes perfazem 38,8%, os Bacteroidetes  27,8%, 
e as Actinobacteria 8,2%3,4. A MI começa a ser constituída no 
nascimento, advinda do ambiente materno5. O tipo de par-
to, de aleitamento e o esquema de introdução alimentar são 
essenciais para o desenvolvimento da MI5. Há uma estabili-
dade da MI na vida adulta, mas no envelhecimento ocorrem 
desequilíbrios3,5. Cabe salientar que a diversidade, a estabi-
lidade e a resiliência têm sido sugeridos como indicadores 
de uma MI “saudável”6. Mudanças na estabilidade da MI 
são indicadores do processo chamado disbiose, com mu-
danças metabólicas e imunes desfavoráveis. 

A velhice é um momento associado a mudanças na MI, 
por fatores relacionados à imunossenescência7. Ocorre re-
dução na diversidade de bactérias que fermentam carboi-
dratos, aumento em bactérias proteolíticas e aumento na 
relação entre Firmicutes e Bacteroides, que propiciam um 
ambiente intestinal mais inflamatório9. Mudanças nos há-
bitos alimentares, polifarmácia, redução na atividade física 
e tipo de moradia (domicílio ou instituições) também mo-
dificam a MI3,8. 

Ecossistema intestinal, eubiose e disbiose
A MI faz parte do ecossistema intestinal, que é constituído 

 TAKE HOME MESSAGE

-  Existe um crescente número de evidências demons-
trando a importância da microbiota intestinal (MI) no 
controle do metabolismo e do sistema imune em se-
res humanos.

- O envelhecimento é uma etapa da vida relacionada 
a importantes mudanças na MI, o que tem, portanto, 
repercussões metabólicas e imunes.

- É importante, portanto, o reconhecimento dos fa-
tores modificáveis relacionados a essas mudanças 
como estratégia direcionada a um envelhecimento 
saudável.
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opor células epiteliais [enterócitos, células de Globet (CGs), 

células de Paneth (CPs), células M, e células enteroendócri-
nas], células do sistema imune próprio do intestino (gut-as-
sociated lymphoid tissue, ou GALT), tanto do braço inato [cé-
lulas dendríticas (CDs), macrófagos (Mf), neutrófilos, célu-
las natural killer (NK), e outras] quanto do braço adaptativo 
(linfócitos T, B e NK, células dendríticas). Alguns agrupa-
mentos de células, presentes na região denominada lâmina 
própria, também fazem parte do GALT: placas de Peyer’s 
(PPs), criptas (CPs) e folículos linfoides isolados (FLis). 
Ainda fazem parte do ambiente intestinal moléculas sinali-
zadoras de inflamação, nutrientes e metabólitos. As inter- 
relações entre esses componentes garantem a homeostase 
(Figura 1A)10,11.

O ecossistema intestinal desenvolve processos que va-
riam entre tolerância à MI e a inflamação (combate a pató-
genos), a depender das condições11,15. Em um intestino sau-
dável, cuja situação é definida como eubiose, a MI previne 
a colonização de patógenos por meio da produção de molé-
culas antimicrobianas, pelo consumo de oxigênio, pela pro-
dução de metabólitos e pelas sinalizações com o GALT4,11,12.  

Entre os metabólitos produzidos pela MI, os mais estu-
dados são os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC)10, a par-
tir da fermentação de polissacarídeos por bactérias como 
Firmicutes e Bacteroidetes13. Os AGCC são importantes para 
a energia das células epiteliais, para a síntese proteica nas 
ligações entre os enterócitos, para a expressão de enzimas 
do metabolismo da glicose e para respostas inflamató-
rias13,14. Os AGCC se ligam a receptores nas células entero-
endócrinas, modulando a produção de hormônios 
gastrintestinais, como GLP-1 e o peptídeo YY15. Nas ilhotas 
pancreáticas, os AGCC modulam a secreção de insulina16; 
no fígado, os AGCC modulam o metabolismo de lipoprote-
ínas; no tecido adiposo modulam o estado inflamatório13.

As respostas relacionadas tanto à tolerância quanto à 
inflamação estão descritas na Figura 1B. Entre o lúmen e as 
células epiteliais, há duas camadas de muco. A mais exter-
na hospeda a MI e o muco nessa região serve como substra-
to energético para gêneros bacterianos produtores de 
AGCC11. Na camada mais interna, as moléculas são mais 
unidas e aderidas às células epiteliais, sendo praticamente 
impenetrável à MI11-13. 

As regiões apicais e basolaterais dos enterócitos pos-

suem receptores que reconhecem e diferenciam padrões de 
MO da MI e dos patogênicos. De uma forma geral, patóge-
nos ou antígenos estimulam principalmente respostas ba-
solaterais, em que os principais receptores são do tipo  
NOD-like (NLRs); já a MI estimula respostas nas regiões 
apicais, onde os principais receptores são do tipo toll-like 
(TLRs). O reconhecimento pelos TLRs estimula as CPs a 
secretar peptídeos antimicrobianos (PAMs). Já o reconheci-
mento pelos NLRs estimula a ativação de vias pró-inflama-
tórias no citoplasma celular, que desencadeiam no núcleo, 
via NF-kB, a ativação de genes inflamatórios. Além disso, 
alguns linfócitos intraepiteliais (LIs) estão posicionados de 
forma intercalada com os enterócitos, secretando PAMs11.

Eubiose e tolerância
Em eubiose, o sistema imune inato é o desencadeador da 
maioria dos processos de tolerância, com pequena partici-
pação do sistema imune adaptativo. Algumas bactérias da 
MI, especialmente Bacterioides e Lactobacillus, são apresen-
tadas às CDs, que por sua vez estimulam o desenvolvimen-
to de células T reguladoras11, expressando fatores de trans-
crição para citocinas anti-inflamatórias11,17,18,19.

As CDs fazem vigilância para a MI e para patógenos. Na 
eventualidade de algum invasor alcançar o epitélio, estes 
serão ligados às células M, que permitirá que eles atraves-
sem o epitélio para serem “encurralados”, na lâmina pró-
pria, pelos PPs ou pelos FLIs, onde sofrerão endocitose por 
CDs que habitam esses aglomerados celulares. As CDs car-
regadas de antígenos são drenadas por linfonodos mesenté-
ricos, passam para a corrente sanguínea e contribuem para 
a maturação de células B e a subsequente liberação de IgA. 
O IgA é transportado ao lúmen e chega à camada apical dos 
enterócitos20,21. Na tolerância, a MI também induz indireta-
mente a expressão de IL-23 pelos Mf e CDs, produzindo 
consequentemente a citocina anti-inflamatória IL-22, que 
estimula a produção de PAMs pelos enterócitos21,22. 

Quando da entrada de patógenos pela via basolateral 
dos enterócitos, os sistemas ligados a NLRs são ativados e 
ocorre a ativação dos macrófagos, que fagocita os patóge-
nos e produz citocinas inflamatórias que estimulam o re-
crutamento de neutrófilos23; os enterócitos secretam outras 
moléculas inflamatórias, que estimulam as CDs a promo-
ver a maturação de células T naïve para células T regulado-
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ras 20,21,22. Os mecanismos de sinalização entre as diferentes 
células envolvidas permitem que, após a eliminação dos 
patógenos, o ambiente intestinal seja restabelecido.

Disbiose
O envelhecimento pode perturbar o ambiente intestinal, di-
minuindo a resistência contra patógenos. Nessas condições, 
estabelece-se a disbiose, que leva à manutenção do estado 
inflamatório, atrelado ao desbalanço da MI. Nessas situa-
ções, os enterócitos produzem citocinas pró-inflamatórias 
que podem direcionar o desenvolvimento de células T efe-
toras, predominantemente Th1 e Th17. Outras células pre-
sentes na camada epitelial (CDs, MF  e CLIs) também pas-
sam a secretar diferentes citocinas pró-inflamatórias4,11,23.  

Disbiose e inflamação sistêmica
Os desbalanços na MI tornam frágil a função de barreira; 
isso resulta em danos no epitélio, tornando o intestino 
mais permeável, com escape de fragmentos bacterianos 
para a circulação sistêmica. O principal fragmento, o lipo-
polissacarídeo (LPS), quando na circulação, é um gatilho 
subjacente para a inflamação sistêmica4. O LPS se liga a re-
ceptores em diferentes tecidos corporais, desencadeando 
sinais intracelulares de vias inflamatórias24, 25,26. Nos hepa-

tócitos, a ligação ao LPS aumenta a resistência à insulina, a 
esteatose, e modifica as lipoproteínas 26,27. Nos adipócitos, 
ocorre desbalanço na produção de adipocinas, reduzindo a 
adiponectina e a IL-10, e aumentando a leptina, resistina, e 
algumas citocinas inflamatórias (TNF-a e IL-6); ocorre tam-
bém infiltração de células do sistema imune nos adipóci-
tos, aumentando o estado inflamatório28. No músculo, a in-
flamação reduz a oxidação de ácidos graxos, a captação de 
glicose e a síntese de proteínas28. No pâncreas, a inflamação 
reduz a produção de insulina27-31. Esses processos contri-
buem para o surgimento de doenças cardiovasculares, dia-
betes tipo II, dislipidemias, sarcopenia, osteoporose, trans-
tornos mentais, entre outros. Portanto, a MI é um conector 
entre a inflamação sistêmica e os desfechos desfavoráveis32.

Possibilidades de intervenções 
não farmacológicas
As alterações na MI com o envelhecimento podem levar a 
disbioses e repercutir com desfechos desfavoráveis. Dessa 
forma, estratégias voltadas para o estilo de vida, como dieta 
e atividade física, têm mostrado benefícios, prevenindo 
disbioses. Alguns padrões alimentares, como o da região 
do Mediterrâneo, apresentam características anti-inflama-
tórias. Esses padrões são predominantemente compostos 

Figura 1A – Descrição dos componentes do ambiente intestinal. Camadas de muco, microbiota, 
células epiteliais, lâmina própria com o sistema imune próprio do intestino (GALT) 
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por frutas e vegetais frescos, azeite de oliva e baixo consu-
mo de carnes e laticínios33. García-Montero e colegas34 
compararam dietas voltadas para o padrão mediterrâneo 
com as consideradas “ocidentalizadas” (baseadas em gor-
duras saturadas e açúcares refinados), e identificaram van-
tagens dos padrões do Mediterrâneo sobre a MI e inflama-
ção. Alimentos frescos e de origem vegetal, ricos em micro-
nutrientes, antioxidantes e fitoquímicos, são capazes de 
modular as vias inflamatórias relacionadas à MI, garantin-
do o equilíbrio bacteriano e a produção dos metabólitos be-
néficos, mantendo assim a estabilidade da MI33. 

Com relação a suplementos, alguns estudos têm de-
monstrado, especialmente no tratamento de quadros rela-
cionados a disbioses (doenças inflamatórias intestinais, 
recuperação após uso de antibióticos etc.) a eficácia de 
substâncias pré-, pró e simbióticas. Esses compostos são ca-
pazes de fornecer MO vivos, substratos para fermentação, 
ou ambos, e conseguem, pelo menos temporariamente, 
manter o equilíbrio bacteriano36,37,38. 

Em conclusão, identificar as causas de disbioses e avaliar 
a necessidade de intervenções dietéticas ou suplementa-
ções pode colaborar para um envelhecimento saudável.  A  

Figura 1B – Caracterização das condições de eubiose e disbiose, com os principais 
mecanismos inflamatórios de tolerância e inflamação. Na disbiose, 
também é esquematizado o “escape” de fragmentos bacterianos (LPS) 
para a circulação e a ligação a receptores em diferentes tecidos
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Qual o papel do profissional da saúde 
na tomada de decisão clínica?
Por Naira Hossepian Salles de Lima Hojaij e Reinaldo Ayer de Oliveira*

CASO CLÍNICO

C.T., 94 anos, sexo feminino, natural de Araçatuba, procedente de São Paulo, quatro anos de estudo, 
trabalhou em fábrica de cigarros, viúva há 25 anos, católica, tem três filhos. 
Cuidadora principal e acompanhante: Márcia (filha).

A paciente é atendida na emergência com insuficiência respiratória e febre, saturação de O2 88% em ar 
ambiente, frequência respiratória de 28, PA 90 x 50 mmHg, consciente Glasgow 13. 

Exames: tomografia computadorizada altamente sugestiva de pneumonia viral por Covid-19 com 
acometimento de mais de 50% dos pulmões; hemograma com leucocitose e linfopenia.

Antecedentes pessoais: hipertensão arterial sistêmica desde os 50 anos; epilepsia desde os 30 anos, 
sem crises há mais de 20 anos; osteoporose com fratura prévia de fêmur (artroplastia de quadril aos 86 
anos); demência de Alzheimer há oito anos, atualmente em estágio avançado (pouco reconhece a filha, 
não deambula mais, perda de todas as atividades de vida diária). 

Medicações: fenitoína 100 mg 12/12 h; lactulona 10 ml 2x/dia; vitamina D 7000 ui/sem.

Questão-problema: diante de paciente muito idosa, frágil, dependente e incapaz, com indicação clíni-
ca de assistência ventilatória e cuidados intensivos, qual seria a tomada de decisão clínica eticamente 
apropriada?    

BIOÉTICA EM PAUTA
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O processo de tomada de decisão clínica envolve de-
cisões médicas que podem se tornar difíceis, espe-
cialmente em emergências. Diante das melhores 

evidências tecnocientíficas, as decisões que considerem as-
pectos de ordem ética e institucional respeitam os ideais de 
beneficência máxima ao paciente e de prudência.  

 O papel primordial do médico e da equipe de saúde na 
tomada de decisão clínica é, sem dúvida, encontrar a deci-
são mais prudente, ou seja, de maior bom senso e que atinja 
o máximo de beneficência ao paciente. Como declarou o 
bioeticista espanhol Diego Gracia em entrevista ao Centro 
de Bioética do Cremesp, em 2006: “O importante não é to-
marmos decisões clínicas corretas e, sim, prudentes”.

Em uma situação clínica como essa, portanto, em que 
mais de um curso de ação possa existir, lançaremos mão de 
um método deliberativo a partir dos fatos técnicos apresen-
tados, no qual discutiremos as várias ações possíveis com 
base na valorização dos objetivos e preferências do pacien-
te e/ou de seus familiares (valores aceitos pelo paciente/fa-
mília) e nas recomendações éticas institucionais (valores 
aceitos pela instituição/equipe de saúde). Ao final da deli-
beração, encontraremos uma ação mais prudente, que pos-
sa beneficiar a paciente sem desrespeitar seus valores e 
tampouco os da equipe de saúde.

Esse método foi proposto pelo próprio Diego Gracia, 
que o chamou de “método de deliberação moral”, e que con-
siste das seguintes etapas: deliberação sobre os fatos (apre-
sentação do caso e esclarecimento dos fatos); deliberação 
sobre os valores (identificação dos problemas morais do 
caso; indicação do problema moral fundamental e identifi-
cação dos valores em conflito); deliberação sobre os deve-
res (identificação dos cursos de ação extremos, intermediá-
rios e ótimos); deliberação sobre as responsabilidades (sub-
meter o curso ótimo de ação às provas de consistência de 
tempo, publicidade e legalidade).  

A bioética, na visão de Gracia, “não tem outro objetivo 
que promover o melhor manejo dos valores no mundo da 
saúde, incrementando desse modo a correção e a qualidade 
das decisões de profissionais da saúde e usuários”.

Além da busca pelos valores, existem algumas prerroga-

tivas necessárias para que a melhor decisão prevaleça, sem 
conflitos éticos: o estabelecimento de uma boa relação mé-
dico-paciente, mesmo que em tempo exíguo, como no caso 
da emergência, baseada em respeito, empatia, boa comuni-
cação e confiança; a mudança do foco na doença para o foco 
nos objetivos de saúde do paciente (“medicina centrada no 
paciente”); a mudança de atitude paternalista para atitude 
deliberativa com compromisso de ouvir mais o paciente 
(“medicina narrativa”); encontrar caminhos alternativos e 
compartilhar decisões (“decisão compartilhada”).

Dessa forma, conseguiremos tomar a difícil decisão clí-
nica deste caso – garantir a vida a qualquer custo, proceden-
do intubação orotraqueal (IOT) com recursos de manuten-
ção em UTI versus garantir a dignidade com alívio de sinto-
mas, sem intubação e recursos avançados –, cumprindo as 
etapas do método de deliberação moral, que se adequam 
também a quaisquer outras situações clínicas:

1ª etapa: Deliberar sobre os fatos: gravidade elevada e 
prognóstico ruim pela doença aguda (insuficiência respira-
tória aguda grave secundária a Covid-19) associado a prog-
nóstico ruim pela doença de base (demência avançada, 
com prognóstico e qualidade de vida previamente reserva-
dos) e funcionalidade totalmente restrita. O benefício do 
recurso proposto (IOT e ventilação mecânica) seria menor 
do que o malefício (prolongamento de vida fútil em de-
mência avançada, sem prognóstico favorável de qualidade 
de vida a posteriori, mesmo que haja sobrevivência).

2ª etapa: Deliberar sobre os valores: paciente incapaz para 
a tomada de decisão, portanto exploraremos a biografia da 
paciente e seus valores através de relatos de sua represen-
tante legal – no caso, a filha – e de eventuais diretivas ante-
cipadas de vontade declaradas ou escritas em prontuário. 
Nesse momento, é fundamental a tentativa de comunica-
ção com o médico que promove o atendimento longitudi-
nal à paciente, caso a familiar concorde em ouvi-lo. Além 
disso, os valores da própria equipe de saúde e da institui-
ção devem estar consonantes, em especial neste momento 
de recursos limitados e situação de pandemia.
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3ª etapa: Deliberar sobre os deveres, estabelecendo cursos 
de ação: extremos (intubar contra os valores, ou não intu-
bar sem compartilhar valores); intermediários (colocar em 
ventilação não invasiva até a decisão ser firmada pela filha, 
ou até chegarem os outros filhos; promover cuidados clíni-
cos emergenciais, como hidratação, antitérmico, oxigenio-
terapia e fisioterapia, até o tempo necessário para melhor 
comunicação e decisão; utilizar recursos avançados em 
UTI, incluindo IOT se necessário para reavaliação de con-
dutas após dois dias); e ótimo, que representa a decisão 
mais prudente, escolhida entre os cursos de ação interme-
diários, a partir da melhor indicação técnica e que mais se 
aproxima dos valores levantados (neste caso, por exemplo: 
promover cuidados clínicos emergenciais, como hidrata-
ção, antitérmico, oxigenioterapia e fisioterapia, até o tempo 
necessário para melhor comunicação e decisão, já que, pela 
demência avançada, somente há indicação técnica de me-
didas de conforto, desde que a filha se sinta esclarecida e 
confortável com essa decisão, baseada nos valores da mãe e 
de si mesma).

4ª etapa: Deliberar sobre as responsabilidades, através das 
provas: (a) Legalidade: “Essa decisão é legal?”; (b) Publici-
dade: “Estaria disposto a defender publicamente a decisão 
tomada?”; (c) Temporalidade: “Tomaria a mesma decisão se 

tivesse mais tempo para decidir?”. A partir dessa fase, deve-
mos sempre reavaliar se os cuidados de conforto propostos 
e aceitos pela filha estão sendo efetivos, se não há sofrimen-
to e desrespeito à dignidade humana, e se todas as provas 
continuam sendo verdadeiras. 

 
Por fim, numa era de alta tecnologia dentro da medicina, 

com aumento de expectativa de vida e carga de doenças crô-
nico-degenerativas, os dizeres de Barry & Edgman-Levitan 
nos alertam: “Se pudermos enxergar a experiência dos cui-
dados da saúde através dos olhos do paciente, nós nos tor-
naremos mais responsáveis pelos desejos dele e, assim, me-
lhores clínicos”.  A

Referências bibliográficas

1. Gracia D. O importante não é tomarmos decisões clínicas corretas  
e, sim, prudentes. [Entrevista concedida ao Centro de Bioética do Cre- 
mesp, 19-04-2006]. Disponível em: < http://www.bioetica.org.br/?siteA-
cao=Entrevista>. Acesso em: 25 de abril de 2021.
2. Gracia D. Pensar a bioética: metas e desafios. Bárbaro, Carlos Alberto 
(trad.). São Paulo - SP: Centro Universitário São Camilo/Loyola, 2010. 
566p. 
3. Zoboli E. Bioética clínica na diversidade: a contribuição da proposta 
deliberativa de Diego Gracia. Revista Bioethikos. 2012;6(1):49-57.

4. Reuben DB, Tinetti ME. Goal-oriented patient care- an alternative 
health outcomes paradigm. N Engl J Med. 2012 Mar 1;366(9):777-9.
5. Kon AA. The Shared Decision-Making Continuum. JAMA, August 25, 
2010—Vol 304, No. 8.
6. Charon R. Narrative Medicine. A model for empathy, reflection,  
profession, and trust. JAMA, October 17, 2001—Vol 286, No. 15, 1987.
7. Barry MJ, Edgman-Levitan S. Shared decision making--pinnacle of 
patient-centered care. N Engl J Med. 2012 Mar 1;366(9):780-1.

Naira Hossepian Salles de Lima Hojaij Médica assistente 
do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP); 
doutora em ciências médicas pela USP.

Reinaldo Ayer de Oliveira Docente de bioética do Departa-
mento de Medicina Legal, Ética Médica, Bioética, Medicina 
Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (FMUSP); coordenador do Grupo de 
Pesquisa em Bioética, Direito e Medicina da FMUSP.
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Possibilidades dialógicas 
em contextos de cuidados

Introdução

A longevidade está posta. Em todo o mundo se ob-
servam números crescentes de idosos, conforme o 
World Populations Prospects da Organização das 

Nações Unidas (ONU) menciona, com a população acima 
de 60 anos crescendo mais e em velocidade maior que to-
das as faixas etárias mais jovens. Se em 2017 o número 
aproximado era de 962 milhões de pessoas com mais de 60 
anos, a projeção indica que ele chegará a 1,4 bilhão em 
2030, podendo alcançar expressivos 3,1 bilhões em 2100 
(ONU, 2019).

O mesmo documento traz ainda projeções para o gru-
po acima de 80 anos, que deverá triplicar até 2050, subin-
do de 137 milhões em 2017 para cerca de 909 milhões em 
2100. Tal dado é relevante ao se pensar em contextos de 

cuidados à pessoa idosa, uma vez que o processo de enve-
lhecimento chamado senescente, que decorre das mudan-
ças biofisiológicas que acontecem no organismo, leva a 
declínio funcional e requer auxílio de terceiros para as ati-
vidades da vida diária.

Quando marcado por doenças e comorbidades, o enve-
lhecimento é chamado senil e eleva as preocupações com 
a atenção e cuidados ao idoso, pois acentua perdas, escala 
o consumo de medicamentos, aumenta os riscos de hospi-
talização, institucionalização e morte. Outros fatores, 
como desigualdade social e dificuldades de acesso a servi-
ços de saúde e assistência, terminam por agravar ainda 
mais esses cenários (PAPALÉO NETTO, 2017).

No que compete ao cuidado, é imprescindível destacar 
que a mulher, antes tradicional cuidadora dos membros 

Fragilidade, oncogeriatria e cuidados paliativos 
foram alguns dos assuntos mais abordados no GERP.19
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da família, cada vez mais assume outros papéis sociais, 
distanciando-se dessa função e dando lugar à figura do 
cuidador formal ou remunerado (HIRATA e GUIMARÃES, 
2012), profissão que ainda carece de regulamentação e 
atribuições mais bem definidas. Essa questão, acompanha-
da de mudança nas configurações familiares, cria um pro-
blema de saúde pública.

Este artigo versa sobre os vários contextos do cuidado, 
que abrangem desde o apoio e auxílio de familiares a um 
membro idoso até a necessidade de cuidados garantidos 
pelo Estado em políticas estabelecidas para esse fim. Isso 
se aplica em casos de idosos desassistidos, negligenciados, 
que vivam sozinhos, não tenham família ou rede de apoio 
que lhes garanta dignidade e proteção de direitos, confor-
me assegura o Estatuto do Idoso (Brasília, 2017).

O artigo pretende ainda despertar o leitor para a neces-
sidade de a mediação de conflitos ser vista como parte des-
sa rede que cuida, previne a violência em suas várias for-
mas e auxilia na garantia de direitos à pessoa idosa, 
apontando caminhos para diálogos saudáveis pautados no 
envolvimento de todos os atores e em atos colaborativos. A 
mediação tem caráter preventivo e resolutivo aos conflitos 
e se apoia na comunicação não violenta, na cultura de paz 
e em diversas técnicas.

Desenvolvimento
O envelhecimento como ciclo de vida é um processo híbri-
do, ao mesmo tempo heterogêneo e singular com caracte-
rísticas e fases diversificadas, que BALTES (1997) define 
como um processo contínuo, multidimensional e multidi-
recional, onde influências biogenéticas e psicossociais se 
equilibram entre ganhos e perdas. Somam-se ainda o modo 
como o indivíduo se relaciona com o mundo e o modo 
como este influencia o processo de envelhecimento.

O desenvolvimento e o envelhecimento bem-sucedidos 
baseiam-se em seleção de metas, otimização dos meios 
para atingir essas metas e busca de compensações quando 
os meios disponíveis para atingir as metas estiverem au-
sentes, a chamada Teoria SOC – Seleção, Otimização e 
Compensação (NERI, 2006), mecanismo acompanhado de 
plasticidade, importante em face de diferentes cenários. 

Uma velhice saudável é fruto de um processo constante 
de fortalecimento da funcionalidade e promoção de saúde 
física e mental e da independência ao longo da vida. Ela 
vai além de ausência de doença e de cura, ao ampliar e in-
tegrar o conceito de cuidado (OMS, 2015) considerando os 
fatores intrínsecos e extrínsecos que compõem o processo 
de envelhecimento. Dada a sua heterogeneidade, a velhice 
saudável pressupõe cuidados centrados na pessoa.

A garantia da acessibilidade aos direitos humanos fun-
damentais como sujeitos de direitos civis, políticos, indivi-
duais e sociais, assegurados na nossa Constituição Federal 
e em legislações esparsas (conforme art. 10º do Estatuto 
do Idoso, Lei 10.741/2013), deve acompanhar e comple-
mentar o cenário mencionado por Baltes, fortalecendo a 
autonomia e a independência da pessoa idosa.

Em agosto de 2020 a Assembleia Mundial de Saúde de-
clarou 2020-2030 como a Década do Envelhecimento Sau-
dável para a promoção da melhora da qualidade de vida 
das pessoas idosas, suas famílias e suas comunidades. Para 
tanto, são incentivadas ações coletivas em quatro eixos: 1) 
quanto à visibilidade da velhice: “mudar o que pensamos, 
sentimos e agimos em relação a idade e preconceito da 
idade”; 2) envelhecimento ativo e integrado: “desenvolver 
comunidades de forma a estimular as habilidades dos ido-
sos”; 3) direito aos cuidados: “prestação de cuidados inte-
grados centrados que atendam aos idosos”; e 4) direito aos 
cuidados prolongados: “fornecer aos idosos que deles pre-
cisam o acesso a cuidados de longo prazo” (OMS, 2020).

No mesmo ano, desencadeia-se a crise sanitária global 
ocasionada pela Covid-19. Conforme alerta a Resolução 1 
de 2020 da Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos (OEA, 2020), as Américas constituem a região com 
mais desigualdades, com grandes impactos socioeconômi-
cos que dificultam o acesso a medidas preventivas e acen-
tuam as vulnerabilidades, requerendo assim medidas ur-
gentes relacionadas a proteção, tratamento e atenção aos 
direitos humanos fundamentais.

Os efeitos da pandemia seguem assolando os direitos 
humanos, como os relacionados a vida, saúde, integridade 
pessoal, trabalho, segurança social, educação, alimentação, 
água, moradia, entre outros. Com relação aos grupos de 
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especial vulnerabilidade, como as pessoas idosas, os direi-
tos carecem de reforços para inclusão nos grupos prioritá-
rios dos programas de resposta à pandemia, como testes, 
tratamento oportuno, medicamentos e cuidados paliati-
vos, levando-se em conta as especificidades desse grupo 
etário (OEA, 2020).

Como manter os cuidados que já eram ofertados por cui-
dadores informais (familiares, vizinhos e amigos) ou que 
eram realizados por cuidadores formais (contratados) com 
as regras impostas de distanciamento e proteções à saúde? 
São questões desafiadoras com inovações e ressignificações 
que demandam novas rotinas de acompanhamento, pauta-
das na comunicação à distância e o repensar do cuidar.

Para SALDANHA e CALDAS (2004), o cuidado é ato 
contíguo à existência humana. Ele envolve necessidades 
básicas, mas também implica no autocuidado, por se tratar 
de relação de troca, sobretudo em momentos de fragiliza-
ção da vida, portanto, incorporando sentimentos de auto-
estima e autovalorização, tanto de quem cuida como de 
quem recebe o cuidado.

Ainda que o cuidado formal seja considerado uma ocu-
pação – inserido na Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO) da legislação brasileira sob o código 5162-10 (SAN-
CHES, 2019) –, o cuidador envolve em sua prática, além de 
competências técnicas, habilidades emocionais, de intera-
ção e postura ética. Por esse motivo, o conceito de care é 
considerado polissêmico, uma vez que abarca muito mais 
que o simples ato de cuidar (HIRATA e GUIMARÃES, 2012).

Cabe ressaltar aqui a importância dos cuidados paliati-
vos, sobretudo no atual momento de pandemia, onde o 
direito a receber conforto para as dores físicas e emocio-
nais é suporte inquestionável, tanto para os idosos quanto 
para a família (BURLÁ, PY e SCHARFSTEIN, 2019). Eles 
se aplicam em casos que envolvam doenças incuráveis, de-
generativas, as doenças não transmissíveis que exigem 
cuidados de longa duração, a infecção por Covid-19 e pos-
síveis sequelas dela decorrentes.

O cuidado é multifatorial, assim como o processo de en-
velhecimento, e envolve desde relações parentais e respon-
sabilidade filial (AIRES, DAL PIZZOL et.al. 2019), perpas-
sando questões médicas, tratamentos e assuntos de ordem 

socioeconômica em momento de fragilidade e/ou vulnera-
bilidade. Esse cenário complexo pode levar a estresse, fadi-
ga, negligência e violência desferidos contra a pessoa ido-
sa, mas também em relação ao indivíduo que cuida. Um 
estudo realizado em 2018 abordou os níveis de sobrecarga 
do cuidador e o impacto que tais fatores têm sobre o ato de 
cuidar e cuidar-se (JESUS, ORLANDI e ZAZZETTA, 2018).

Em relação à complexidade do cuidado, há que se con-
siderar o desafio de fazê-lo num país onde o Estatuto do 
Idoso ainda imputa às famílias a responsabilidade de cui-
dar, com o Estado ofertando parcos programas dedicados 
ao cuidado à pessoa idosa. Cuidar é dispendioso, depende 
de recursos nem sempre disponíveis num país de desi-
gualdades como o Brasil, levando idosos a sustentar mui-
tas vezes o próprio cuidado, concomitante ao sustento de 
filhos e netos.

Uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) apontou que em 2020 cerca de 20,6% dos 
domicílios brasileiros dependiam da renda dos idosos. O 
comunicado revelou ainda que, em caso de morte desses 
idosos que sustentam os lares, o corte na renda média des-
sas famílias seria expressivo, representando uma redução 
de 75% nos provimentos e afetando cerca de 11,6 milhões 
de pessoas. Com o advento da pandemia e a perda de inú-
meras vidas idosas, resta acompanhar o impacto econômi-
co para as próximas gerações (CAMARANO, 2020).

Diante das questões acima expostas, a realidade da 
pandemia acentuou as fragilidades e os conflitos. A Reso-
lução 358 de dezembro de 2020 regulamentou a mediação 
e a conciliação por soluções tecnológicas (por atendimen-
to on-line), no âmbito do Poder Judiciário para os Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), 
em Promotorias de Justiça, em contextos comunitários, e 
em mediações independentes as resoluções de conflitos 
passaram a ser prioritariamente digitais neste momento 
da crise coletiva.

A mediação familiar está envolta em questões de cuida-
dos relacionados a comunicação, relação de convivência e 
colaboração para que sejam efetivados. Muitos conflitos que 
chegam por negociações de cuidados são semelhantes aos 
relatados no documentário Alzheimer na Periferia, de Albert 
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Kinkle (Brasil, 2018), no qual os familiares narram suas difi-
culdades com a descoberta, compreensão do diagnóstico e 
organização para cuidarem de um familiar adoecido.

No âmbito familiar, geralmente quem busca a media-
ção se empodera em contar e reconhecer que vivencia um 
conflito, que gostaria que seus familiares fossem convida-
dos para conversar a respeito. Em mediação, os participan-
tes são informados sobre o método, sobre a voluntarieda-
de, o número de encontros e os pontos que serão 
trabalhados. Destaca-se a relevância da mediação em con-
versar com o sistema de rede existente, pois o conflito se 
compõe de múltiplos fatores e acompanhamentos. 

Dessa forma, na facilitação de diálogo com múltiplas 
partes é fundamental a ferramenta inicial do mapeamento 
do conflito, no qual o mediador analisa o que será tratado 
na mediação, qual a história desse sistema familiar, a orga-
nização dos encontros, quem serão os convidados, se já 
conversaram a respeito, se já tentaram soluções anteriores. 
O mediador passa a observar e, por meio de perguntas, 
identificar “pessoas, problema, processo” para delinear o 
conflito nos encontros (ALMEIDA, 2014).

Exemplos de conflitos em mediações familiares in-
cluem conjugais, relacionados a dificuldades de convivên-
cia entre pais e filhos, entre irmãos, e demais familiares. 
Em negociações de cuidados, a mediação pode colaborar 
nos diversos contextos e gerações. Dessa forma, há idosos 
que são os principais provedores de seus filhos e netos, 
bem como há idosos que passam a depender de cuidados 
familiares e/ou de cuidadores contratados ou de equipa-
mentos de cuidados, a depender de cada caso.

Os familiares e as pessoas responsáveis por um progra-
ma de atenção se deparam com desafios e conflitos quan-
do um idoso se encontra fragilizado. A aceitação e o desen-
volvimento do paradigma do cuidado passam pelo foco do 
olhar para o ser humano em sua totalidade, com aceitação 
para as questões relacionadas com a existência humana 
(BORN, 2015). Muitas organizações e colaborações são ne-
cessárias nesse processo de cuidar.

Em situações que envolvem cuidados protetivos, como 
os cuidados paliativos, a mediação pode ser uma ferramenta 
a mais de colaboração, como em respeito e reforço de direti-

vas antecipadas de vontade, nas organizações de equipes 
intersetoriais, dos acompanhamentos e cuidados familiares 
que se fizerem necessários, para as escolhas e contratações 
dos profissionais e/ou equipamentos da rede de apoio, aten-
ção e proteção, entre outras demandas de cuidados.

Reforça-se que em mediação todos os direitos funda-
mentais da pessoa humana precisam ser preservados, 
como dignidade humana, autonomia e vontade. Conforme 
o princípio do amplo acesso à Justiça, a chegada na media-
ção de conflitos é vasta e pode ocorrer antes de um proces-
so (mediação extrajudicial) ou de forma processual, no 
caso da necessidade de se instaurar um processo ou no 
caso de este já estar em andamento (mediação judicial).

Por fim, como ganhos em crises coletivas incluem-se 
acesso às informações, solidariedade familiar, geracional e 
comunitária, acessibilidade de comunicação digital, in-
centivo ao autocuidado e cuidado coletivo, acessibilidade 
às vacinas, respeito aos direitos fundamentais e prioritá-
rios, em especial à saúde coletiva e à vida de todos. A me-
diação representa uma alternativa, que se soma a tantas 
outras em tempos de crise, para colaborar e compor o sis-
tema de rede e “teia de relações”.

Conclusões
As relações de cuidados são parte da vida humana em so-
ciedade. Por sobrevivência da espécie, necessitamos cuidar 
uns dos outros. Todavia, com o aumento da longevidade e 
os desafios que ela traz, contendo em si mesma dinamis-
mo, múltiplos fatores e, simultaneamente, exigindo olhar 
individualizado e centrado na pessoa, observa-se uma com-
plexa problemática de saúde pública. 

O Estado, por sua vez, imputa aos familiares o cuidado, 
enquanto estes, cada vez em menor número e menos dispo-
níveis para exercer essa função (também por questões de 
sobrevivência), ficam invisíveis tanto quanto os idosos, dis-
pondo apenas de iniciativas locais de acolhimento e escuta 
para suas dores, doenças e sobrecarga, enquanto não se es-
tabelecem linhas de cuidado amplas que abarquem tam-
bém os cuidadores em programas para apoio e autocuidado.

Da complexidade das situações é que emergem os  
conflitos, as dificuldades de convívio geracional, questões 
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que envolvem fatores socioeconômicos e culturais e que 
podem chegar à judicialização quando a violência se insta-
la, em qualquer de suas facetas. O papel do mediador  
é fundamental, como um profissional que atua na preven-
ção de riscos e auxilia, por meio de técnicas específicas e 
valorizando atitudes colaborativas e dialógicas, no fortale-
cimento de vínculos.

Dessa forma, o cuidado é um princípio, direito e dever, 

previsto em lei, com um conceito amplo multifatorial que 
demanda atenção em rede. Políticas públicas centradas em 
cuidados integrados na pessoa e o fortalecimento de re- 
des locais são, portanto, fundamentais. Entre as práticas 
dialógicas existentes, a mediação de conflitos busca solu-
ções consensualmente construídas em contextos de cui- 
dados à pessoa idosa, sempre em colaboração com a re- 
de multidisciplinar.  A  
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EM MOVIMENTO :: ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

STOP IDADISMO

Foi lançada em abril a campanha global Stop Idadismo, cujo objetivo 
é produzir conteúdo de qualidade, trazer informações atualizadas e 
provocar reflexões sobre o preconceito etário, bem como criar ações de 

combate à discriminação contra o idoso. 
A iniciativa surgiu na Espanha e rapidamente ganhou força mundo afora, graças à 

união de organizações sociais e meios de comunicação de países ibero-americanos. Já se 
juntaram ao movimento países como Portugal, México, Argentina, Chile, Cuba, El Sal-
vador, Panamá e Venezuela. No Brasil, a Aptare é um dos veículos que apoiam a causa, 
juntamente com o Portal Longevnews e o 50+ Aprendiz Digital.

O lançamento oficial da campanha aconteceu em 30 de abril, num evento on-line 
que contou com a participação especial de Alexandre Kalache, presidente do ILC-Brazil, e de Rosa Montei-
ro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Portugal.
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NA PAUTA DA ONU

Estima-se que uma em cada duas pessoas no mundo tenha atitudes 
discriminatórias que pioram a saúde física e mental de idosos e re-
duzem sua qualidade de vida. Isso custa às sociedades bilhões de 
dólares a cada ano, revelou um novo relatório publicado pela Orga-

nização das Nações Unidas sobre discriminação por idade.
O documento, intitulado Global Report on Ageism, faz um chamado urgente à ação 

para combater a discriminação por idade e melhorar a mensuração e os relatórios para 
expô-la. “A discriminação por idade prejudica a todos – idosos e jovens. Mas, muitas 
vezes, é tão difundida e aceita – em nossas atitudes, políticas, leis e instituições – que 
não reconhecemos seu efeito prejudicial sobre nossa dignidade e direitos”, afirmou 

Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. “Precisamos combater 
a discriminação por idade como uma violação profundamente enraizada dos direitos humanos.”

O relatório mundial compila as melhores evidências na escala, o impacto e determinantes da discri-
minação por idade, estratégias eficazes para enfrentar o problema e recomendações de ação para criar 
um mundo adequado para todas as idades. O documento é dirigido a formuladores de políticas, profis-
sionais, pesquisadores, agências de desenvolvimento e membros do setor privado e da sociedade civil.
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REPÓRTER 60+ EM PORTUGAL

O curso Repórter 
60+, uma iniciati-
va da Aptare/Dína-
mo Editora, agora 
também é ofereci-
do em Portugal. 
Graças a uma par-
ceria com a consul-

toria Across the Seven Seas, o 
curso – que já formou mais de 
130 repórteres 60+ no Brasil – 
estará disponível para idosos 
residentes em Portugal.

A primeira edição na Euro-
pa será uma versão reduzida do programa origi-
nal, e por causa da pandemia acontecerá em am-
biente on-line. As aulas semanais terão duração 
de três horas e serão ministradas por professores 
portugueses e brasileiros, permitindo um inter-
câmbio cultural a respeito do jornalismo pratica-
do nos dois países.

O currículo do curso inclui o ensino de fun-
damentos de jornalismo e recursos tecnológicos, 
com ênfase nas redes sociais, além de atividades 
práticas. Para participar, o candidato precisa ter 
mais de 60 anos, ser alfabetizado, ter acesso a 
um computador e celular e ser residente em Por-
tugal. O curso é inteiramente gratuito e os alu-
nos receberão um certificado na conclusão.

AUDIOBOOK PARA AVÓS

Acaba de ser 
lançado pela 
p l a t a f o r m a 
Audible o au-
diobook The 
Bubbe Diaries, 

uma espécie de guia para 
avós, da jornalista americana 
Paula Span.

Paula, que também é pro-
fessora na escola de jornalis-
mo da Columbia University, 

já se dedica há anos à cobertura das questões 
do envelhecimento, inclusive com uma coluna 
no The New York Times com o simpático nome 
de “The New Old Age”. Depois que se tornou 
avó, passou a escrever sobre suas experiências 
no jornal.

As colunas adaptadas deram origem ao au-
diobook, que ela chama de “biografia reporta-
da”, porque combina informações de especia-
listas em desenvolvimento infantil e dinâmicas 
familiares com sua própria neta, Bartola, hoje 
com quase 5 anos. Espere encontrar as úl timas 
pesquisas sobre sono, segurança e criação de 
vínculos. Paula também discute por que sogras 
podem ter desentendimentos com suas noras e 
mostra como a geração Baby Boomer está en-
contrando seu próprio caminho na avosidade. 
E, claro, conta histórias doces e engraçadas so-
bre o desenvolvimento de sua neta.
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o PODCAST RELOAD

Para quem não está mais conseguindo acompanhar a avalanche de conteú-
dos sobre o universo healthtech, uma boa notícia: o SkyHub, o hub de inova-
ção do grupo Sabin, acaba de lançar o RELOAD, um podcast que servirá 
como um autêntico reload daquelas páginas que foram deixadas abertas no 
browser para serem lidas e que acabaram esquecidas.

“Conversando com amigos que sempre acompanharam a cena de saúde digital, percebi que frequentemen-
te eles estavam desatualizados devido à falta de tempo e à sobrecarga de notícias em seus feeds”, explica Istvan 
Camargo, head do SkyHub e idealizador do programa. Como se mantém informado na área, Camargo resol-
veu transformar os papos com os colegas num programa. “Agora vamos fazer isso de forma estruturada, com 
apoio da equipe de conteúdo do hub, e impactar mais pessoas, em vez de ficar falando apenas com poucos 
amigos”, diz.

O primeiro episódio, que já está no ar, foi feito em comemoração do lançamento de um guia inédito com 
dicas para quem está começando a empreender na saúde digital. Foram escolhidas três dicas para serem ana-
lisadas em profundidade por Lasse Koivisto, CEO da Prontmed e um dos empreendedores mais experientes 
da cena healthtech.

O RELOAD está presente no Spotfy, Deezer, Google Podcats e Apple Podcasts.

TELEMEDICINA VALORIZADA

A pandemia consolidou de vez o lugar da telemedicina na saúde brasileira, inclusive entre 
idosos. É o que mostra a pesquisa inédita Telemedicina no Brasil, realizada pela Conexa 
Saúde e pelo Datafolha, com o objetivo de entender a aceitação e a adoção da telemedici-

na por médicos e pela população em geral a partir da pandemia de Covid-19. 
Realizado entre novembro e dezembro de 2020, o estudo mostra que 41% dos entrevistados acreditam que 

uma emergência em saúde possa ser resolvida pela telemedicina. Entre as áreas mais procuradas destacaram-se 
clínica geral (32%), psicologia/psicanálise (28%) e nutricionista (9%). Outro dado importante da pesquisa des-
taca que 73% dos respondentes que já haviam usado a telemedicina voltariam a realizar consultas de saúde por 
videochamada, citando fácil acesso a um especialista, menor custo de atendimento, ter o problema de saúde 
solucionado com eficiência e acompanhamento mais próximo para o seu caso.

Entre os médicos, 68% afirmaram que a telemedicina oferece melhor acesso da população aos profissio-
nais de saúde. A pesquisa também apontou que mais de 60% dos médicos afirmam considerar a telemedici-
na em um futuro próximo.  

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas quantitativas por telefone, com aplicação de dois questio-
nários estruturados com 307 médicos de diversas especialidades e 801 usuários em geral. O alcance da pes-
quisa é nacional. 

RADAR :: lançamentos e notícias do mercado de saúde
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PROTETOR DIÁRIO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA

A Tena acaba de lançar o protetor diário Tena Lady Discreet. O absorvente é 
destinado a mulheres com incontinência urinária leve. Com formato mais lon-
go, absorve três vezes mais que os protetores menstruais comuns e não marca 
na roupa. Além disso, apresenta superfície seca, é seguro e proporciona contro-
le de odor muito maior que as opções atualmente disponíveis no mercado. 

A campanha para o lançamento do produto também procura trazer o assunto à mesa, estimulando as mulhe-
res a falar sobre incontinência sem tabus e desmitificando qualquer preconceito em torno do tema. “Nosso 
objetivo é mostrar para as mulheres que a linha Tena permite uma vida totalmente normal e a incontinência 
urinária deve ser tratada sem preconceitos com o produto certo”, completa Hazel Villarreal, gerente sênior de 
Marketing a Essity Brasil, responsável pela marca.

LICENCIAMENTO DE MARCA DE RESIDENCIAL 

O Grupo DG Sênior, que há 35 anos atua no segmento de instituições de longa permanência 
para idosos (ILPIs), começa a apostar no filão de licenciamento de prestação de serviços. Com 
aporte de 50 milhões de reais de um fundo de investimento, o grupo passou a licenciar a mar-
ca de seus residenciais em 2020, com a ideia de expandir seu modelo de negócio para todo o 

território nacional.
“Como estamos falando de pessoas e famílias em um país extremamente regionalista, onde a cultura varia 

de estado para estado, acreditamos que um modelo de negócio que não engessa suas unidades seja o ideal”, 
explica Eduardo Peres, sócio-fundador do Grupo DG Sênior.

Para ele, é importante que a ILPI tenha um formato adequado para a região onde atua mas que mantenha o 
perfil de atendimento e DNA do grupo. O investimento, que começa em 400 mil reais, inclui reforma e obra ci-
vil, mobiliário, equipamentos hospitalares e de segurança, infraestrutura e TI, marketing inicial, treinamento, 
rouparia, capital de giro, royalties e taxa de licenciamento. O licenciado pode divulgar seu serviço e infraestru-
tura de forma independente.

A primeira unidade no formato será inaugurada ainda neste ano em Maringá, no Paraná, e esperam-se mais 
expansões no Rio de Janeiro. “A expectativa para esses novos residenciais é de uma rentabilidade que pode che-
gar a 35% e ter retorno em até 12 meses”, diz Peres.
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