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editoriaL

Receber o diagnóstico de
doença de Alzhei mer
ainda é uma das notí-
cias mais terríveis que

alguém pode receber. É um susto
que afeta a família toda, porque
apresenta uma si tuação nova, difí-
cil e a que todos terão de se adap-
tar. O paciente de Alzheimer aos
poucos deixa de ser a pessoa que
um dia  foi para ser alguém que
apenas se parece com ela. Fami -
liares rela tam que a maior tristeza
da doen ça de Alzheimer vem da
realização de que a pessoa que rida
não está mais lá.

Nesta edição da revista Ap -
tare, que circula no mês em que
se celebra o Dia Mundial da
Doença de Alzheimer, a repórter
Christye Cantero traça um pa -
norama minucioso da condição.
Na matéria, boas notícias: a me -
dicina ainda não progrediu o su-
ficiente para encontrar uma cura
para a doença, mas já caminha -
mos o bastante para garantir
melhor qualidade de vida aos pa-
cientes. E o melhor de tudo é que
vamos seguindo em variadas

frentes, colhendo benefícios com
drogas inovadoras, atividade físi -
ca, estimulação intelectual, vida
social, apoio da família. A doen -
ça não deixa de avançar, mas
pode nos dar mais tempo com as
pessoas queridas.

Algumas organizações vêm
trabalhando para aumentar a
cons cientização acerca da doen ça.
Uma das campanhas mais me -
moráveis, depois replicada por di-
versas instituições, é a da ONG es-
panhola Afal Contigo, em que
pas santes são abordados na rua
por estranhos. Os estra nhos con-
versam como se conhe cessem a
pessoa, que não faz ideia de quem
seja seu interlocutor. A pessoa faz
um esforço, tenta se lembrar, dá
um sorriso amarelo, mas não con-
segue encontrar o rosto em sua
memória. Ao final do encontro, o
estranho lhe dá um cartão: “É
assim que se sente um paciente
com Alzhei mer. Ajude-nos a
vencer a doen ça”.

A informação talvez seja o
ins trumento mais importante no
desafio de lidar com a doença de

Alzheimer. De um lado, é ela que
fará com que familiares de ido-
sos não ignorem sinais suspeitos,
mas ajam exatamente por causa
deles. De outro, é ela que tornará
o médico mais sensível a pos-
síveis mudanças em seu paciente
idoso, levando-o a questionar o
que parece ser “normal para a
idade”. A constante troca de in-
formações permite que as duas
partes se unam com um único
objetivo: garantir a qualidade de
vida do paciente com doença de
Alzheimer. E, com isso, todos
saem ganhando.

Boa leitura.

Lilian Liang

Editora

3

Todos ganham
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serão úteis para meus alunos.

Icaro Eduardo Fuchs da Silva

CREMESP 40.817

• Tenho recebido a revista Aptare,
que julgo de excelente qualidade
e com matérias de meu interesse.
Sou reumatologista no consul -
tório e clínica em enfermaria de
hospital público, e lidamos cada
vez mais com idosos.

Roselene Castiglia 

CRM-SP 47482

• Gostaria de receber a revis-
ta Aptare. Parabéns pelo ótimo
material.

Sileno de Queiroz Fortes Filho

CRM-SP 142326

Agradecemos a todos os que nos enviaram sugestões, observações, críticas e elogios. Ouvir o que você tem a dizer nos ajuda a melhorar 

constantemente a Aptare. As cartas são respondidas diretamente ao remetente. Para falar conosco, mande sua corres pondência para: 

contato@dinamoeditora.com.br.

Algumas cartas podem ter sido editadas para fins de clareza. As opiniões aqui expressas não refletem necessariamente a posição da revista.

Aproximando o profissional clínico 
da geriatria e da gerontologia

Para receber a revista gratuitamente, 
envie seu nome completo, CRM 

e endereço para 
contato@dinamoeditora.com.br

p06 cartas_aptare  06/09/13  16:42  Page 6



setembro/outubro 2013  Aptare 7

CoLóquio

Éuma pena que só eu 
estivesse na sala. A en-
trevista com a nutricio -
 nista Myrian Najas,

pro fessora da Universidade Fe -
deral de São Paulo (Unifesp), foi
uma aula sobre nutrição e seu
papel no processo do envelheci-
mento, daquelas que  fazem você
querer cutucar o colega ao lado
apenas para dividir o impacto do
que está sendo dito. Professora
nata, Myrian prima pela clareza
de raciocínio e pela facilidade de
comunicação. Ganham com essas
qualidades alunos e pacientes.

A nutricionista é uma das
maiores autoridades brasileiras
no tema e acompanha há décadas
as mudanças nessa área. Ela co -
memora a maior conscientização
de médicos e pacientes sobre a
importância de uma boa alimen-
tação para garantir um envelhe -
cimento saudável: “Não existe
médico hoje que possa cogitar
atender um idoso sem pensar o
que ele deve comer ou como ele
come determinados alimentos.
Para quem trabalha na área é
muito gratificante, porque eu pas-
sei minha vida toda ensinando
médicos a fazer avaliação nutri-
cional e sobre a importância dis -

so”. No entanto, ela afirma ainda
haver necessidade de mais proa-
tividade na hora de o médico se
informar sobre o estado nutri-
cional do idoso e mais cuidado
na hora de orientar o paciente.

Neste ano, a agenda lotada da
nutricionista contou com mais
uma tarefa: coordenar o 1o Con-
gresso Brasileiro de Nutrição e En-
velhecimento, que acontece entre
5 e 7 de setembro em Porto Alegre
(RS). Trata-se de um avanço nas
discussões desse tema cada vez
mais importante, já que a nutrição
do idoso não encontra espaço para
ser discutida de forma mais pro-
funda nem nos congressos de 
ge riatria nem nos congressos es-
pecíficos de nutrição.

Como presidente da primei -
ra edição do evento, confessa: “A
expectativa é grande. Espero que
seja uma primeira semente e que
a gente consiga crescer. Há um
potencial grande para isso”.

Acompanhe a seguir os prin-
cipais trechos da entrevista.

Aptare – Como a nutrição se
encaixa nesse fenômeno que é
o envelhecimento?

Myrian Najas – A nutrição se
tornou um tópico amplo e to -

mou uma importância muito
grande no processo de envelhe -
cimento – não no envelheci-
mento ou no idoso, mas no
processo de enve lhecimento.
Hoje temos muito mais conhe -
cimento, concreti zado a partir da
publicação em 2010 do Con-
senso Europeu de Sarcopenia,
que nos deu um norte quanto à
nossa interven ção. O que sem-
pre procuramos saber era por
que dois homens ou duas mu -
lheres da mesma idade tinham
envelhecimentos diferentes –
um envelhece muito bem e
outro muito mal. Ainda não
temos uma resposta para isso,
mas o Consenso de 2010 levan-
tou o primeiro alerta em relação
a isso, que é: quanto o idoso tem
de reserva funcional.
Dentro dessa reserva funcional
estão a quantidade de massa
muscular, a quantidade de for ça
e a performance física, que são
os três pontos que ligam a ques -
tão da sarcopenia. A sarcopenia
não é algo que se desenvolva do
dia para a noite, ninguém “vira”
sarcopênico. Ela é fisiológica,
nós vamos perdendo massa
mus cular durante o processo de
envelhecimento. Nas mulheres

isso acontece de maneira bem
marcante após a menopausa, lá
pelos 50 anos – é o nosso pri -
meiro degrau de sarcopenia. A
andropausa cau sa a mesma
coisa para os ho mens, mas eles
têm uma quantidade de múscu-
los sempre mui to maior que as
mu lheres, o que faz uma grande
diferen ça. Junto com tudo isso
vai acontecendo uma diminui -
ção da atividade física, as pes-
soas se aposentam, param de
traba lhar... Acontece uma pa rada
geral do movimento do corpo, o
que vai causando uma perda de
massa muscular cada vez mais
intensa. Se nesse ponto eu já es-
tiver com 70 anos, já tiver massa
muscular reduzida, qualquer
efeito adverso, qualquer coisa
que me faça ficar “doente” pode
causar uma perda mais ace -
lerada e eu posso res ponder de
maneira melhor ou pior ao trata-
mento daquela doença. Isso é o
que nós estamos vendo e vi ven -
do. Com esse entendimento, a
nutrição passa a ter uma im-
portância imensa, por que aí
começamos a entender que, se
comermos de uma outra ma -
neira, vai fazer diferença.

Grandes expectativas
Por Lilian Liang

Myrian Najas
Docente da Universidade Federal de São Paulo

(Unifesp); diretora do Núcleo de Estudos Clínicos em
Sarcopenia (NECS-Unifesp) e presidente do 

1o Congresso Brasileiro de Nutrição e Envelhecimento
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Aptare – Trata-se então de um
conhecimento novo?

Myrian – Não. Nós, nutricio -
nistas, já falávamos isso havia
muito tempo. Conhecemos o
padrão de alimentação do idoso
no Brasil desde o início da dé-
cada de 1990: já naquela época
eles ingeriam uma quantidade
muito menor de proteínas do
que a recomendada. A carne – e
aqui falamos de todo tipo de
carne, bovina, de frango, peixe –
é um exemplo disso. Como ela
tem uma digestibilidade mais
lenta, o idoso tende a comer
menos, porque o alimento “pe -
sa”. O “pesado” é a dificuldade de
digerir. A tendência, portanto, é
que, se o alimento tem uma di-
gestibilidade mais lenta, o indi-
víduo a elimine. Simples assim.
As carnes não aparecem num
tra balho de citação de alimentos
nem quando se tenta fazer um
corte de 50%. Teremos sempre
como padrão o arroz, o pão, a ba -
tata, os carboidratos, os alimen-
tos que são mais facilmente
digeridos. Portanto, a base da ali -
mentação do idoso no Brasil é
muito mais focada no carboi dra -
to e na gordura. Tudo isso nós,
nutricionistas, já sabemos desde
o início da década de 1990.

Aptare – o que mudou
daquela época para os dias 
de hoje?

Myrian – Embora nós tivésse-
mos esse conhecimento, o que
não sabíamos exatamente era
como lidar com essa situação,
porque não tínha mos nenhum
suplemento nutricional que nos
desse condição para tanto. Isso
mudou com a des coberta do
termo sarcopenia e da intensi-
dade dela no idoso – e essa in-
tensidade está cada vez maior
porque a sociedade está cada vez
mais velha. Com essa intensi-
dade houve um boom no inte -
resse de laboratórios no tema.

Atualmente não existe nenhu ma
empresa que trabalhe com su-
plementos alimentares que não
esteja investindo nessa área de
proteína e vitamina D associada
a proteína para tratamen to de
sarcopenia. Com es ses re cursos
no mercado, lidar com essas
questões ficou bem mais fácil.
Hoje a nutrição geral no enve -
lhe cimento tem tido uma gran -
de importância exatamente
por que ela, de fato, faz uma di -
ferença imensa. Não existe
mé dico hoje que possa cogitar
atender um idoso sem pensar
no que o paciente deve co mer
ou como ele come deter mina -
dos alimentos. Para quem tra-
balha na área é grati   ficante,
porque eu passei mi nha vida
toda ensinando médicos a
fazer avaliação nutricio nal e
sobre a importância disso. 
A primeira coisa que o médico
precisa aprender a fazer é a ava -
liação nutricional. Hoje todos os
residentes da Escola Paulista de
Me dicina saem de lá saben do
fazer avaliação do estado nutri-
cional de idosos. Isso é algo que
já está muito bem difundido,
porque todos sabem dessa preo -
cupação – afinal, trabalhar com
um idoso e não ter noção do pe -
so desse paciente, por exemplo,
não faz o menor sentido. Hoje
eles sentem a necessidade de ter
cada vez mais esse cuidado. 
É preciso conhecer o que o indi-

víduo come, saber levantar esses
alimentos. Hoje o médico já sabe
discutir se o indivíduo está to -
mando a quantidade adequa da
de cálcio, porque ele aprende
isso. Portanto, quando o médico
vai fazer a apresentação do caso,
ele sabe se o paciente come car -
ne pelo menos em uma das re -
feições do dia e se ele tem um
pa drão de ingestão de frutas de
pelo menos duas vezes ao dia.
Isto é qualidade da dieta, que é
o que queremos fazer. Para ava -
liação da qualidade da dieta é
preciso saber se o paciente come
frutas, verduras e legumes pelo
menos duas vezes ao dia; se ele
consome carne pelo menos nu -
ma das refeições do dia; se toma
leite, queijo ou iogurte pelo 
me  nos duas vezes ao dia; e se
consome feijão ou outras legu -
mi  no  sas pelo menos três vezes
por sema na. Por último, um item
que é fundamental: a ingestão
de líquidos.
Além de avaliar o pa drão de
qualidade da dieta, o médico
deve saber fazer a avaliação
antropométrica do  estado nu-
tricional do idoso. É preciso, por
exemplo, ter o peso do paciente
em todas as consultas, porque
no idoso a avaliação do peso
com ele mesmo é um diagnós-
tico nutricional, diferente do
que acontece no adulto. No
adul to não é possível trabalhar
o peso dele com ele mesmo,

por que não quer dizer nada: ele
pode ter aumentado massa
mus cular, aumentado gordura.
Não dá para dizer se ele me -
lhorou ou piorou. No caso do
idoso, se houve perda de peso
ele piorou. Ganho de peso nun -
ca é negativo. 

Aptare – Dá para dizer que
todos os médicos têm essa
consciência?

Myrian – Podemos dizer que
todos que estão se formando
hoje na EPM, principalmente
de 2010 para cá, têm esse con-
hecimento, porque é um treino
que eles fazem todos os dias.
Mas não é algo generalizado
para todos os médicos e é isso
que gostaríamos de fazer: pro -
curar ensinar o clínico, que não
é o geriatra, a fazer isso. O ge -
riatra sabe – ele pode não fazer,
mas ele sabe que isso é funda-
mental. E isso faz uma dife -
rença muito grande. 

Aptare – Daí a ideia de um
congresso sobre nutrição 
e envelhecimento?

Myrian –Exatamente.  O 1oCon -
 gresso Brasileiro de Nutrição e
Envelhecimento (CBNE) emer -
giu da necessidade de dar mais
importância a alguns itens que
são comuns nos congressos de
geriatria e geronto. Com uma
nova situação na questão da
nutrição no enve lhecimento,
criou-se um maior interesse,
daí a ideia do congresso. Outro
fator que levou ao CBNE foi o
fato de a nutrição no idoso não
ter muito espaço nem dentro
dos congressos de geriatria
nem dentro dos congressos es-
pecíficos, como de nutrição. Por
isso, a ideia é juntar os temas
para poder discutir mais pro-
fundamente. Espero que seja
uma primeira semente e que a
gente consiga crescer. Acho 
que há um potencial grande
para isso.

A nutrição [...] tomou uma importância

muito grande no processo de

envelhecimento –  não no envelheci-

mento ou no idoso, mas no processo 

de envelhecimento.

“
”
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Aptare – Você menciona uma
nova situação no contexto da
nutrição e envelhecimento.
Pode explicar melhor?

Myrian – Essa nova situação
veio com a melhor compreensão
do que era a sarcopenia. Foi
diferente de quando se começou
a falar de fragilidade, no início
do ano 2000. A fragilidade foi
definida pela médica norte-ame -
ricana Linda Fried, que mostrou
um paciente que enve lhece de
uma forma estranha, difícil de
definir. Ela se tornou uma sín-
drome, porque tem vá rios fa-
tores envolvidos, com os quais
não sabemos lidar muito bem,
para os quais não exis te res posta
e da qual não conse gui mos tirar
o indivíduo, a exem plo da sín-
drome meta bólica. A síndrome
da fragilidade traz exaus tão
física, perda de força, perda de
peso não intencional. Quan do o
paciente chega num quadro de
fragilidade, é impossível tirá-lo
dele. O que se faz é apagar os in-
cêndios causados por ela. 
Dez anos depois vem a sarcope-
nia nos mostrar outra coisa: o
que no início se acreditava ser o
grande diferencial – a quanti-
dade de músculos de que dis-
punha o indivíduo – provou ser
apenas parte dele. Não se trata
apenas da quantidade de mús-
culos, mas o músculo, a força e
a performance daquele indiví-
duo. O que precisava ser levado
em conta era o que o paciente
consegue fazer com aquela
quan tidade de músculos, por -
que há muitos idosos da mes ma
idade com resultados dife ren -
tes. Um anda arrastado, qua se
caindo, e outro anda reto. Você
pode avaliar os dois e ambos
terem a mesma quantidade de
músculo, mas não a mesma per-
formance física nem a mesma
força. A síndrome da fragili-
dade é algo que não consegui -
mos desmontar. Por isso, não dá

para pensar na sarcopenia co mo
síndrome. Ela veio da fragili-
dade, que causa anorexia. Se-
cundária a essa anorexia, vem a
desnutrição com perda de mús-
culo e gordura. 
Um outro ponto que deve ser
considerado quando se fala de
sarcopenia: tudo que não que -
re mos é que ela se torne uma
outra síndrome geriátrica. Ela é
uma condição clínica que tem
que ser tratada, porque, se a
colocarmos entre as síndromes,
vamos cru zar os braços e dizer
“Não dá pa ra fazer nada”, o que
não é verdade. Devemos pensar
nos músculos como um tecido
e estamos falando de algo em
que é possível intervir. A sar-
copenia é uma condição clíni -
ca, assim como a hipertensão, e
nos dois casos se pode e se
deve fazer uma intervenção
precoce. Como agir precoce-
mente contra a hipertensão?
Vou tentar não ficar obeso a
minha vida inteira, vou tentar
comer menos sal, vou tentar
não comer alimentos indus -
trializados... Há estratégias na
nutrição para fazer isso. Da
mesma forma eu sei que a mu -
lher tem perda de hormônio
aos 50 anos, os homens aos 60
e que a partir dos 60 temos
uma perda ainda maior –
então, o que é preciso fazer
antes? Ati vidade física e ali-
mentação correta. Por isso,
temos que con siderar todas 
es sas coisas anteriormente e
pensar nas estratégias que
temos que adotar.
A diferença hoje, quando se fala
de nutrição em idosos, é a maior
consciência que se tem da im-
portância de se saber fazer a
avaliação antropométrica e a
avaliação dietética, para saber
quais são os alimentos que aque-
les indivíduos ingerem. Além
disso, um ponto essencial para
qualquer pessoa que vá traba -

lhar com idosos: não adianta só
ficar feliz porque ele está co -
mendo fruta. Ele precisa comer
a fruta, sim, mas ele também
precisa comer a quantidade de
proteína adequada. É impor-
tante enfatizar a importância de
comer carne, porque todas as
proteínas animais são essenciais
para a prevenção do que esta-
mos colocando como condição
clínica complicada, que é a sar-
copenia. A recomendação do
RDA americano (Recommended
Dietary Allowance) sugere que,
para o indivíduo se manter sem
deficiências – veja, não se man-
ter saudável, mas se manter sem
deficiências –, ele precisa ingerir 
0,8 g de proteína/kg peso. Hoje
já trabalhamos com índices dife -
rentes: esperamos que o indiví-
duo coma de 1 a 2 g proteína/kg
peso. Isso é fundamental.

Aptare – Você enfatiza a 
ingestão da proteína animal.
Então o idoso não pode ser
vegetariano?

Myrian – Não.

Aptare – Mas hoje existe uma
geração toda envelhecendo e
que não come carne...

Myrian – Acredito que vamos
passar por uma mudança. Da
mesma forma que teremos ido -
sos com dentes, o que não exis-
tia antes, teremos idosos que
chegarão à terceira idade vege-
tarianos. Isso é um grande pro -
blema, porque aí teremos que
trabalhar com a proteína vegetal,
que não dá conta de se manter
na quantidade de músculos
necessária. Esses são indivíduos
que terão que fazer uso de suple-
mento por um longo tempo,
porque ainda não se tem solução
para isso. Pode ser que tenhamos
trabalhos no futuro provando o
contrário, mas o problema é que,
quando se aumenta demais a
quantidade de proteína vegetal
– e seriam ne cessárias grandes

quantidades de proteína vegetal
–, é preciso fazer uma grande as-
sociação de vitamina C para me -
lhorar a absorção de ferro e
dessas proteínas. Com isso, no
entanto, gera-se uma quantidade
muito alta de calorias, o que nos
levaria a uma outra seara, que é
o que cha mamos de obesidade
sarcopê nica, que é a pior con -
dição clínica para um idoso.

Aptare – Por que a obesidade
sarcopênica é um quadro tão
delicado?

Myrian –O grande problema da
obesidade sarcopênica é que o
excesso de gordura já é uma con -
dição pré-inflamatória. Quanto
mais gordura, mais inflamação,
mais perda de músculo. É um
ciclo que se retroalimenta, então
começa-se a interrompê-lo re-
duzindo essa quantidade de gor-
dura. O problema é que, ao
reduzir, se o valor calórico é
muito restrito, o que se perde? O
paciente pode até perder gor-
dura, mas perde também massa
muscular. Portanto, o tratamento
do obeso sarcopênico deve ser
muito bem-feito, conduzido por
um nutricionista, porque é ne -
cessário cuidar muito do efeito
térmico do alimento, trabalhar
com as quantidades de calorias
advindas de carboidrato, gor-
dura e proteína, sendo que o
efeito térmico é a quantidade de
energia que o corpo gasta para
metabolizar determinado ali-
mento. Trabalhando com esse
efeito é que se compõe a dieta do
indivíduo para que ele perca
peso. Como não é possível re-
comendar exercícios para um
obeso sarcopênico – ele dificil-
mente tem condições para fa zê-
los, sob risco de lesões e que das
–, aumenta-se o gasto caló rico
pelo gasto da metabolização do
próprio alimento.
Portanto, é preciso passar esse
conceito para o paciente idoso,

p07-10 entrevista_aptare  06/09/13  16:43  Page 9



10 Aptare setembro/outubro 2013

de forma que ele o ajude nesse
trabalho. Aqui entra novamente
a importância do aumento de
proteína, porque ela tem um
efeito térmico muito alto. O
corpo gasta muita energia para
metabolizá-la. Tratar um obeso
sarcopênico é trabalhoso, mas é
um quadro reversível. O que é
perigoso, no entanto, é o médico
dar uma orientação muito geral
ao paciente: “Tire o pão, o arroz
e a batata”. Aí o paciente obe -
dece porque foi recomendação
médica, mas o que ele vai per -
der? Músculo.

Aptare – Todo médico deve
entender sobre a nutrição do
idoso para melhor tratá-lo ou
a recomendação é sempre en-
caminhar a um nutricionista?

Myrian –Para casos mais graves,
como de obesidade sarcopênica,
é sempre importante que o idoso
seja acompanhado também do
nutricionista. Mas, no geral, todo
médico deve saber trabalhar a
nutrição de maneira ampla.
A miniavaliação nutricional
(MNA, na sigla em inglês) é o
melhor instrumento para ava -
liar o estado nutricional do
idoso, porque trabalha com
quatro do mínios: global, onde
se vê a ques tão de pele, medica-
mento, se ele mora sozinho ou
numa ins tituição etc; o do mínio
die tético; o domínio antropo -
mé trico; e o domínio da auto -
percepção de saúde. Esses
qua tro domínios permitem que
o médico tenha uma ótima
ideia daquele paciente. Não é
preciso ser nutricionista para
fazer uma boa avaliação die -
tética, porque a MNA pode ser
feita por qualquer profissional
de saúde bem treinado. Com
isso, é possível saber exatamen -
te se o paciente está desnutrido,
se está em risco nutri cional ou
se está bem – independente-
mente do peso, por que muitos

pacientes têm o peso bom mas,
na hora da avaliação, estão mal.
Essa avaliação é aquela que to -
dos devem fazer. A outra, em
cima dessa avaliação, é ver onde
o paciente perde pontos nela,
principalmente nessa questão
die tética, conseguir fazer a inter-
venção e chamar atenção para a
situação. Não é preciso ser nutri-
cionista para fazer isso para o pa-
ciente. Mas se, por outro lado, a
avaliação foi feita, se foi consta -
tado que o paciente é um obeso
sarcopênico e tem um risco nu-
tricional, aí é preciso a interven -
ção específica do nutricionista.

Aptare – Muita gente tem
recorrido aos suplementos
para um envelhecimento
saudável. qual a sua 
recomendação?

Myrian – Para algumas pessoas
é necessário, mas não dá para
fazer isso indiscriminadamen -
te. Alguns suplementos, por 
exemplo, têm cerca de 300 calo-
rias em cada dose – 300 calo-
rias a mais por dia fazem um
idoso engordar! Se você pres -
crever esse suplemento para
um obeso sarco pênico, ele vai
engordar mais ainda. Reco -
mendamos esse tipo de suple-
mento para quem está tendo
perda de peso, não para o pa-
ciente que está estável. Além
disso, eles nunca devem ser us-
ados para substituir uma
refeição. Nunca. O nome do
produto é suplemento. Ele vai
suplementar um determinado
nutriente, e não substituir. Por-
tanto, os suplementos não só
podem como devem ser consi -
derados, desde que tenham a 
indicação correta para aquele
paciente. Não basta o médico
pegar a propaganda do suple-
mento nutricional e sair pres -
crevendo. Ele deve ser muito
bem indicado, senão se perde a
possibi lidade de usá-lo como

uma terapêutica interessante.

Aptare – qual a função dos
prebióticos e probióticos na
alimentação no idoso?

Myrian – Assim como os suple-
mentos, eles têm que ser bem
indicados. Tanto os prebióticos
(fibras) quanto os probióticos
(lactobacilos) têm basicamente
a mesma função: estabilizar as
bactérias benéficas do intes -
tino. Hoje trabalhamos muito
com eles porque existe uma al-
teração da flora intestinal e com
essa alteração é possível favore-
cer uma translocação bacteria -
na, gerar uma infecção cruzada.
Nas mulheres ainda há o agra-
vante de o ânus e a vagina se -
rem tão próximos. Tudo isso
está ligado à questão imuno-
ló gica, então usamos os lacto-
bacilos para melhorar a imu   -
nidade. Mas eles só devem ser
utilizados com recomendação,
porque se o paciente não pre-
cisa ele vai sofrer com gases e
outros efeitos indesejáveis.

Aptare – Ao que o médico
deve estar atento quando
avaliar a nutrição do idoso?

Myrian – Dentro dos parâme -
tros da miniavaliação nutricio -
nal é possível obter exa tamente
os pontos que devem ser obser-
vados para melhorar o quadro
do idoso. Se houver qualquer al-
teração naquelas inges tões, se o
paciente não está atin gindo o
máximo das ingestões sugeri-
das, é preciso orientar para me -
lhorar. Dentro desse guia é
pos sível saber até onde o profis-
sional de saúde  pode ir e a partir
de que ponto deve encaminhar,
tomando cui da do para não usar
o suplemen to para fazer substi-
tuição da re fei ção e acompa -
nhando as orien tações dadas
pelo médico. Esse acompanha -
mento pode ser feito por dois a
três meses, mas se não surtiu re-
sultado deve-se enca minhar ra -

pidamente para avaliar o que
aconteceu com o paciente, que
pode piorar se esse encami -
nhamento demorar mui to. É a
famosa “comida de bola”, quan -
do o médico encaminha tarde ou
orienta de maneira errada. Mui -
tas vezes o médico faz uma ori-
entação errada do suplemento,
por exemplo. Eu sempre alerto
os laboratórios que eles devem
ensinar os médicos a usar o su-
plemento, porque muitas vezes
eles fazem a prescrição errada. O
médico não gasta tempo para
saber da alimentação do pa-
ciente e apenas recomenda que
ele tome. O paciente toma da
maneira que está no rótulo, que
nem sempre é a mais adequada
no caso dele, vai enjoar e parar
de tomar. Quando ele chega ao
nutricionista, uma ferramenta
que era muito importante já está
queimada. O médico não pode
queimar essa ferramenta. Ele
precisa dar essa orientação e
colocar o suplemento de uma
maneira que o paciente consiga
tomar. Ele deve ter paciência
para identificar qual a melhor
fase para o indivíduo começar a
fazer uso desse recurso.

Aptare – o futuro é otimista?

Myrian – Sim. Hoje nascemos
melhor, comemos melhor no
pri meiro ano de vida e existe
um melhor acesso ao alimento,
porque o nível de pobreza no
Brasil é muito menor. Isso pro-
porciona um desenvolvimento
melhor na vida. Com todos es -
ses avanços, a chance de enve -
lhecer melhor é muito alta.
Além disso, existe mais cons -
ciên cia em relação ao cuidado,
uma procura muito maior pelos
profissionais. As pessoas que -
rem se cuidar – não apenas fa -
zer exercícios, por exemplo, mas
saber o que comer para fazer os
exercícios. É um conceito de
cuidado muito mais amplo.
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fYi  ::  novos estudos e pesquisas

A AssociAção entre osteoporose 
e hipertensão ArteriAl: o pApel 
de um bAixo consumo de lAticínios

Uma pesquisa publicada em maio no Calcified

Tissue International avaliou a ingestão de cálcio

a partir de fontes lácteas como um possível elo

patogênico entre osteoporose e hipertensão.

O estudo teve um desenho observacional transversal, realizado

com 3.301 mulheres pós-menopáusicas encaminhadas para triagem

de densitometria. A osteoporose foi diagnosticada por absorciome-

tria de raios x de dupla energia e a hipertensão foi definida pelos

dados de pressão arterial e/ou pelo uso de medicação anti-hiperten-

siva. O consumo de alimentos lácteos foi avaliado através de um

questionário de frequência alimentar semanal. Os riscos de acome-

timento por osteoporose, hipertensão ou ambas as doenças foram

calculados para quartis de ingestão de produtos lácteos por meio de

análises de regressão logística.

Mulheres com hipertensão foram afetadas com mais frequência

pela osteoporose (33,2 vs. 23,3%, p = 0,000) e houve uma maior

prevalência de hipertensão entre as mulheres com osteoporose (32,2

vs. 22,5%, p = 0,000). A proporção de mulheres com hipertensão, os-

teoporose e ambas as doenças aumentou significativamente ao longo

de quartis decrescentes de ingestão de produtos lácteos. A ingestão de

produtos lácteos no quartil mais baixo foi um preditor significativo de

osteoporose [OR (IC 95%): 1,43 (1,12, 1,82)] e hipertensão [OR (IC 95%):

1,46 (1,15, 1,85)], quando comparado com o mais alto quartil. Da

mesma forma, a baixa ingestão de produtos lácteos foi associada ao

aumento de risco de ter as duas doenças [OR (IC 95%): 1,60 (1,10, 2,34)].

A partir desses resultados, concluiu-se que a osteoporose e a

hipertensão estão associadas em mulheres na pós-menopausa, e

uma baixa ingestão de produtos lácteos pode aumentar o risco de

ambas as doenças, atuando como um possível elo na patogenia.

cAfé: efeitos positivos em cognição e
comportAmento psicomotor de idosos

A complexa mistura de fitoquímicos em frutas e vege-

tais proporciona benefícios protetores para a saúde,

principalmente através de efeitos aditivos e/ou sinergéticos. A pre-

sença de inúmeros compostos bioativos, como polifenois e cafeína,

torna o café um potencial terapêutico nutricional no envelhecimento.

O consumo moderado de café (de 3 a 5 xícaras por dia) em humanos

é associado a uma queda significativa no risco de desenvolver certas

doenças crônicas. No entanto, a habilidade da suplementação do

café na melhora da função cognitiva em indivíduos idosos, assim

como o efeito dos componentes individuais do café, como a cafeína,

ainda não foram completamente avaliados.

Num estudo publicado na revista Age de janeiro, pesquisadores

deram a ratos idosos (19 meses) uma de cinco dietas suplementadas

com café (0, 0,165, 0,275, 0,55, e 0,825 % da dieta) por oito semanas

antes da avaliação motora e de comportamento cognitivo. Os ratos

idosos que receberam a dieta com 0,55% de café, equivalente a dez

xícaras, tiveram um melhor desempenho do teste psicomotor (ro-

tarod) e numa tarefa de trabalho de memória (labirinto aquático de

Morris) comparados a ratos que receberam a dieta controle. Uma

dieta com 0,55% de café pareceu ser ótima. O grupo com suplemen-

tação de café de 0,165% (três xícaras) mostrou alguma melhora em

relação ao desempenho de memória no labirinto aquático de Morris.

Num estudo subsequente, os efeitos da cafeína isolada não influen -

ciaram as melhoras de desempenho, mostrando que os benefícios neu-

roprotetores do café não se devem à cafeína isolada, mas a outros com-

postos bioativos no café. Por isso o café, em quantidades razoáveis,

pode reduzir déficits cognitivos e motores do envelhecimento.

chAmp: indicAdores dA tAxA de perdA 
de densidAde ósseA em idosos 

Uma pesquisa publicada no periódico Osteo-

porosis International de julho examinou po-

tenciais preditores de mudança na densidade

mineral óssea total do quadril (DMO) em homens mais velhos.

O estudo longitudinal de dois anos teve base populacional em

Sydney, na Austrália (estudo CHAMP – The Concord Health and Age-

ing in Men Project). Foram avaliados 1.122 homens com idade entre

70 e 97 anos, que tiveram suas medidas de base e de acompanha -

mento da DMO total de quadril examinadas com auxílio de absor-

ciometria por dupla emissão de raios X. Dados referentes a mobili-

dade, força muscular, equilíbrio, uso de medicamentos, cognição,

história médica e fatores de estilo de vida foram coletados através

de questionários e avaliações clínicas. Além disso, a 25-hidroxivita-

mina D [25 (OH) D] sérica foi quantificada. Modelos de regressão li -

near multivariada foram utilizados para avaliar relações entre indi-

cadores de base e mudanças na DMO.

Os autores notaram que, ao longo de uma média de 2,2 anos,

houve uma perda média anual da DMO total do quadril de 0,006

g/cm2/ano (0,6%), e do quadril, de 0,14g/ano (0,3%). A perda anual

de DMO acelerou com o envelhecimento, a partir de 0,4% – entre

homens com idade de 70 a 75 anos – até 1,2% – entre aqueles com

85 anos ou mais. Nos modelos de regressão multivariada, os predi-

tores de perda acelerada de DMO eram medicamentos antian-

drogênio, tiazolidenedionas e diuréticos de alça, além de doença

renal, equilíbrio dinâmico deficiente, maior área óssea do quadril,

idade mais avançada e baixos níveis séricos de 25(OH)D. Entre os fa-

tores associados à atenuação de perda óssea estavam a caminhada

e o uso de medicamentos betabloqueadores. As variações de DMO

não mostraram relação com a medida de base da DMO, tabagismo,

consumo de álcool, IMC, fragilidade ou osteoartrite.

Os pesquisadores concluíram que há variação considerável na

taxa de perda óssea do quadril entre homens mais velhos. Cami -

nhadas, um equilíbrio melhor e uso de betabloqueadores podem

atenuar a aceleração da perda de DMO que ocorre com a idade.
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declínio funcionAl em idosos 
um Ano Após A hospitAlizAção

Um estudo publicado em junho no perió -

dico Archives of Gerontology and Geriatrics

avaliou a habilidade pessoal para desempenhar atividades de vida

diária (AVD) de pacientes com pelo menos 65 anos de idade no 

início do estudo (T1) um ano após a hospitalização (T2). 

O estudo incluiu 363 pacientes internados – 175 homens – com

idade entre 65 e 98 anos (média 80,2; DP 7,5). A informação foi cole-

tada no início do estudo e num follow-up aos 12 meses, usando a Es-

cala de Automanutenção Física de Lawton e Brody (chamado de

índice de AVD), como a variável dependente, e o Miniexame de Es-

tado Mental (MMSE), a escala de ansiedade e depressão do hospital

e o questionário WHOQOL-BREF como variáveis independentes. 

Para a amostra total, o AVD médio piorou significativamente de

T1 para T2 (média de mudança 0,5; DP 2,8; p < 0,01). Numa análise

de regressão linear ajustada, a piora do AVD de T1 para T2 foi inde-

pendentemente associada a deficiência cognitiva em T1, aumento

da deficiência cognitiva de T1 para T2, tendência a queda entre T1 e

T2, aumento nos sintomas depressivos de T1 para T2, qualidade de

vida física ruim em T1 e piora desse quadro de T1 para T2.

Em conclusão, um AVD pior em T2 era, independentemente de

idade e AVD no início do estudo, associado a uma função cognitiva de-

ficiente e uma qualidade de vida relacionada a habilidade física no início,

assim como a piora na depressão, cognição e qualidade de vida de T1

para T2. Os pesquisadores destacam a importância de aplicar resultados

de medidas de rastreamento de função cognitiva e saúde emocional

quando se planeja o cuidado de idosos após a hospitalização.

deficiênciA físicA suAve prediz o futuro
diAgnóstico de doençA de Alzheimer

O estudo, publicado em ju -

nho no Journal of the Ameri-

can Geriatrics Society, avalia

se uma função física suavemente deficiente (com base numa avaliação

baseada em desempenho) está associada ao desenvolvimento de

doença de Alzheimer (DA) em idosos com cognição normal.

Trata-se de um estudo longitudinal e observacional com avalia -

ções anuais de função física e cognitiva. A média de acompanha -

mento foi de cinco anos. O estudo envolveu 435 adultos com 60 anos

ou mais, com função cognitiva normal, já participantes em estudos

longitudinais sobre envelhecimento.

Foram usadas análises de sobrevida para determinar se escores

no Teste de Desempenho Físico (TDF) com nove itens poderiam

predizer o tempo do diagnóstico de DA. Foram usados modelos de

risco proporcional de Cox para examinar associações entre os resul-

tados totais de TDF e o tempo até a deficiência cognitiva e DA, assim

como a associação entre tempo e esses eventos, ajustados e testados

para os efeitos de idade, sexo, educação e a presença de um ou mais

alelos de apolipoproteína (APOE) ε4. 

Durante o período de follow-up, 81 participantes desenvolveram

DA. Os participantes diagnosticados com DA eram mais velhos (81,0

vs. 74,2, P = ,001) e tinham um pior desempenho no TDF (25,5 vs. 28,1,

P = ,009) do que aqueles que se mantiveram com as funções cogniti-

vas normais. O tempo do diagnóstico de DA foi associado ao escore

total no TDF (HR = 0,89, 95% CI = 0,86–0,93, P < ,001) de forma que o

tempo até o diagnóstico de DA foi mais longo para participantes com

escores mais altos de desempenho físico. Na análise ajustada, a pon-

tuação no TDF conseguiu predizer de maneira significativa o tempo

até o diagnóstico de DA (HR = 0,94, 95% CI = 0,89–0,99, P = ,02).

Os pesquisadores concluem que a deficiência física suave em

adultos idosos com funções cognitivas normais está associada com

o subsequente desenvolvimento de DA. Embora essa dificuldade

física muitas vezes seja tão suave que apenas uma avaliação baseada

em desempenho pode identificá-la, sua presença pode pré-datar o

declínio cognitivo clinicamente detectável.

níveis de glicose e risco de demênciA

O diabetes é um fator de risco para

demência. Ainda não se sabe se níveis

mais altos de glicose aumentam o risco

de demência em pessoas sem diabetes.

Num estudo publicado em agosto no New England Journal of

Medicine foram usadas 35.264 medições clínicas de níveis de glucose

e 10.208 medições de níveis de hemoglobina glicada de 2.067 parti -

cipantes sem demência para examinar a relação entre níveis de gli-

cose e risco de demência. Os participantes eram do estudo Adult

Changes in Thought e incluíam 839 homens e 1.228 mulheres, com

idade média de 76 anos no início do estudo; 232 participantes tinham

diabetes e 1.835 não. Foram utilizados modelos de regressão de Cox,

estratificados de acordo com status de diabetes e ajustados para

idade, sexo, coorte de estudo, nível educacional, nível de exercício,

pressão arterial e status quanto a doenças coronarianas e cerebrovas-

culares, fibrilação atrial, tabagismo e tratamento para hipertensão.

Durante um acompanhamento de 6,8 anos, 524 participantes de-

senvolveram demência (74 com diabetes, 450 sem diabetes). Entre

os participantes sem diabetes, observou-se que níveis médios mais

altos de glicose dentro dos cinco anos precedentes eram relaciona-

dos a um risco aumentado de demência (P=0,01); com um nível de

glicose de 115 mg por decilitro (6,4 mmol por litro) se comparado

com 100 mg por decilitro (5,5 mmol por litro), o HR ajustado para

demência foi de 1,18 (95% CI, 1,04 a 1,33). Entre os participantes com

diabetes, os níveis médios mais altos de glicose também foram rela-

cionados a um risco aumentado para demência (P=0,002); com um

nível de glicose de 190 mg por decilitro (10,5 mmol por litro) se com-

parado a 160 mg por decilitro (8,9 mmol por litro), o HR ajustado foi

de 1,40 (95% CI, 1,12 a 1,76).

O estudo conclui que níveis mais altos de glicose podem ser um

fator de risco para demência, mesmo entre pessoas sem diabetes.
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Aproximidade com o 21 de setembro, data dedicada ao Dia
Mundial da Doença de Alzheimer, leva sociedade e gover-
nos a refletir sobre os desafios atuais e futuros trazidos por
essa enfermidade.

O quadro não é dos mais favoráveis: dados da Alzheimer’s Disea -
se Internacional (ADI), federação internacional ligada à Organização
Mundial de Saúde (OMS), mostram que esse tipo de demência acome -
te 35,6 milhões de pessoas no mundo, 1,2 milhão apenas no Brasil.
Com o aumento da expectativa de vida, indivíduos com mais de 65
anos – faixa etária de maior risco para doença de Alzheimer (DA) –
representarão 22% da população mundial, concentrados na Ásia,
América Latina e África. A previsão da ADI é de 115,4 milhões de pes-
soas com DA no mundo em 2050.

Diante de um cenário tão preocupante, duas pesquisas publicadas
recentemente no periódico Lancet serviram quase como um fio de 
esperança em relação à diminuição da incidência da doença. Os es-
tudos, conduzidos independentemente na Dinamarca e no Reino
Uni do, apontaram que os índices de demência, inclusive do tipo
Alzheimer, estão em queda graças aos melhores cuidados com a saúde
e ao nível de educação mais elevado da população. 

Os especialistas entrevistados para esta matéria, no entanto, veem
tais pesquisas com cautela. Para eles, o número de casos de DA vai
aumentar significativamente devido ao envelhecimento mundial da
população. “[Essa queda] até pode acontecer no Primeiro Mundo, mas
no Brasil a incidência da doença vai aumentar porque as pessoas
estão vivendo mais tempo. Os fatores de risco são conhecidos, as me-
didas para coibir e reduzir a doença não são eficazes. Aqui, mesmo
em grandes centros, as pessoas não têm acesso aos remédios e às 
orientações que deveriam”, ressalta Rodrigo Schultz, coordenador do
Ambulatório de Demência Grave do Setor de Neurologia do Compor-
tamento da Universidade Federal de São Paulo e neurologista do Ins -
tituto da Memória, da mesma instituição.

Apesar das ressalvas, o neurologista Leonel Takada, médico co-
laborador do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (HC-FMUSP), não descarta a relevância dos estudos
publicados no Lancet. “Existem algumas evidências na literatura de
que o controle de doenças consideradas fatores de risco para Alzhei -
mer, como hipertensão arterial, diabetes e hipercolesterolemia, e mu-
danças no estilo de vida, como cessação do tabagismo e prática de
atividades físicas, podem levar a uma redução na prevalência da
doença. Por isso, os resultados publicados são plausíveis”, explica.
Ele destaca que tais pesquisas têm o potencial de modificar as esti-
mativas atuais de aumento progressivo da prevalência de demência
na população mundial, mas que para isso ainda são necessários ou -
tros estudos, em outros países, para verificar se não se trata apenas
de uma tendência local.

“Segundo as estimativas da ADI, o aumento progressivo da pre -
valência da doença de Alzheimer acontecerá particularmente em
países de renda baixa e média. Pensando-se em tratamento de
doenças crônicas e mudanças de hábitos de vida como modifi-
cadores do risco de desenvolver DA, é de se imaginar que, como o
acesso a serviços de saúde é mais difícil em países de baixa e média
renda, os resultados do estudo publicado no Lancet podem não se
aplicar a esses países”, diz.

Diagnóstico precoce: o grande desafio
O diagnóstico precoce é uma das principais dificuldades quando se
fala em doença de Alzheimer. Na maioria dos casos, o diagnóstico é
feito quando a doença já está em grau avançado. Em situações ex-
tremas, as pessoas têm a doença e nunca chegam a ser diagnosticadas.
Trata-se de uma realidade difícil e que não é exclusividade do Brasil.
Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 25% das pessoas que têm
a doença são diagnosticadas, segundo levantamento da ADI.

Para Paulo Bertolucci, chefe do Setor de Neurologia do Compor-
tamento da Unifesp e diretor científico da Associação Brasileira de
Alzheimer (Abraz), um dos principais desafios impostos pela DA é o
fato de ainda não se saber o que a inicia. “O que se tem é um razoável

Doença de Alzheimer:
avanços e possibilidades
Ainda não existe cura para a condição, mas, com o avanço da ciência e a maior conscientização
sobre a doença, já é possível oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes 

Por Christye Cantero
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conhecimento, mas a causa que leva o paciente a ter uma progressiva
perda neuronal é desconhecida”, explica.

Por isso, a identificação da doença de Alzheimer se apoia, em
grande parte, à interpretação de sinais e sintomas que nem sempre
são suficientes para determinar um diagnóstico. A questão do esque -
cimento e da memória é uma delas. “A doença de Alzheimer é mal
diag nosticada no Brasil porque aqui se tem a concepção equivocada,
tanto da população no geral quanto dos profissionais de saúde, sobre
o que é a memória no idoso. Numa pessoa de 100 anos, a memória é
mais lenta, mas não é o mesmo que não ter, que é o que acontece com
quem tem Alzheimer’, enfatiza Bertolucci. 

Além disso, a perda de memória nem sempre quer dizer que o
paciente está começando a desenvolver a doença. “Há perdas de
memória relacionadas a depressão, estresse, ansiedade. Já o compro-
metimento cognitivo leve é um sinal de que a doença está come - çando”, explica Rodrigo Schultz, do Instituto da Memória. 

Por isso, na consulta o médico deve ouvir um familiar ou acom-
panhante para levantar, por exemplo, se antes o paciente era capaz
de organizar as contas pessoais e hoje já se atrapalha para realizar
essa tarefa, se esquece de tomar remédio, se deixa a boca do fogão
acesa ou se tem dificuldade de se orientar quando está fora de casa.
“Como não existe um exame diagnóstico, mais da metade do levan-
tamento tem de ser feita com base no histórico da pessoa”, diz
Schultz. Os outros 50% do levantamento acontecem por meio de
testes neuropsicológicos, feitos no consultório, uma pequena parte
de exames físicos e laboratoriais que irão detectar, por exemplo, dis-
túrbios de tiroide, déficit de vitamina B12 ou de ácido fólico, que
podem interferir na memória.

O neurologista Takada, do HC-FMUSP, destaca que, além de pre-
coce, o diagnóstico deve ser diferencial, já que existem diversos tipos
de demência e cada uma exige um manejo diferente. “Pacientes com
demência com corpúsculos de Lewy têm maior risco de ter efeitos co-
laterais com neurolépticos, e por isso essa classe de medicamentos
deve ser evitada ao máximo. Outro exemplo é que pacientes com
demência frontotemporal podem ter piora do comportamento com o
uso de inibidores da acetilcolinesterase, que são indicados na doença
de Alzheimer”, exemplifica.

Em casos iniciais, a doença de Alzheimer gera muitas dúvidas
no médico, principalmente devido ao grande número de fatores en-
volvidos. “O diagnóstico é clínico e baseado nos sintomas que o pa-
ciente apresenta, na informação que o familiar ou cuidador traz, na
avaliação cognitiva do paciente, testes para avaliar memória, lin-
guagem, a capacidade de fazer cálculos. Mas isso é importante,
porque permite afastar outras doenças, como tumor, hidrocefalia e
infecção”, ressalta Cássio Bottino, psicogeriatra e professor livre-do-
cente do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Além da avaliação clínica, existem exames laboratoriais e de 
imagem que podem ajudar no diagnóstico da doença de Alzheimer.
Uma das características da condição são as placas amiloides (também
conhecidas como placas senis), formadas pelo depósito da proteína
beta-amiloide no espaço existente entre os neurônios, o que dificulta
a comunicação entre os neurônios e afeta as sinapses.

Sabemos que o uso precoce 

das medicações e a terapia não 

medicamentosa são aliados 

nesta batalha.

“
”

p16-21 materia de capa_aptare  06/09/13  16:44  Page 17



18 aptare setembro/outubro 2013

Bottino enfatiza que um dos exames mais recentes que podem
contribuir para o diagnóstico é o de fluxo sanguíneo cerebral, que
avalia o consumo de glicose do cérebro e checa as alterações cerebrais
e outros biomarcadores dosados no líquor. “No laboratório são do -
sadas proteínas, como as beta-amiloides, e, dependendo do nível 
apresentado, sugere-se ou não diagnóstico de DA”, explica.

Takada destaca que outra forma de detectar beta-amiloide é através
do uso de radiofármacos que se ligam a essa proteína no cérebro. “Essa
ligação é mensurada por um exame de medicina nuclear, a tomografia
por emissão de pósitrons (PET).” Ele completa que hoje há estudos em
andamento cujo objetivo é verificar se o uso de medicamentos anti-
amiloide pode reduzir a progressão da DA ou do comprometimento
cognitivo leve, mas não há resultados claros demonstrando benefício. 

“É de se imaginar que, quanto antes se empregar esse tipo de
medicação, maior a chance de se obter algum benefício em prevenir
ou retardar a doença. O problema é que estudos têm mostrado que
de 20% a 40% dos idosos cognitivamente normais podem ter evidên-
cia de acúmulo de amiloide no cérebro (em estudos de neuroimagem
ou neuropatológicos), e por isso o achado de beta-amiloide em uma
pessoa sem sinais de declínio cognitivo não necessariamente significa
que ela vai desenvolver doença de Alzheimer”, explica. “O desafio
para o futuro é determinar quais indivíduos com evidência de acú-
mulo de beta-amiloide no cérebro vão desenvolver a doença; e uma
vez que isso seja determinado, se medicamentos anti-amiloide podem
retardar ou impedir seu desenvolvimento.”

Bottino, que também é coordenador do Programa Terceira Idade
do Instituto e Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas,
afirma que, no Brasil, os centros de referência ou hospitais univer-
sitários que contam com ambulatórios de pacientes com demência
têm condições de diagnosticar a doença laboratorialmente da mesma
forma que é feita em países desenvolvidos.

o próximo passo: tratamento
Apesar de existirem vários estudos de novas drogas em andamento,
em diferentes estágios, até agora nenhum se mostrou eficaz no sen-
tido de interromper a progressão da doença de Alzheimer. “Não há
uma medicação que realmente pare a doença. O que existe é trata-

mento sintomático, que tem prazo limitado. Nem todas as pessoas 
respondem a ele. Mesmo as que respondem deixam de fazê-lo depois
de um período variável ”, diz Bertolucci, da Unifesp.

Ivan Hideyo Okamoto, neurologista e coordenador do Instituto
da Memória e do Núcleo de Excelência em Memória do Hospital Is-
raelita Albert Einstein, afirma que as pesquisas de novos medicamen-
tos por parte da indústria farmacêutica são voltadas em sua maioria
para interferir no processo da doença antes da degeneração neuronal.

As drogas atualmente usadas para o tratamento da DA são as 
mesmas de anos atrás: os inibidores da acetilcolinesterease, que au-
mentam a acetilcolina cerebral; e a memantina, que atua através da
mo dulação de receptores do glutamato. “Geralmente inicia-se o trata-
mento com os inibidores da acetilcolinesterase, e nas fases mais
avançadas associa-se a memantina. Porém, o tratamento é indivi -
dualizado e, como há pacientes que apresentam intolerância medica-
mentosa, às vezes o esquema terapêutico é modificado”, explica a
geriatra Maisa Kairalla, do Hospital Sírio-Libanês.

Segundo ela, o objetivo das medicações é retardar ou estabilizar
a evolução da doença e melhorar as alterações comportamentais, que

O estudo com células-tronco voltado para doença de Alzheimer
ainda está em fase inicial. O psicogeriatra Cássio Bottino, do De-
partamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (FMUSP), explica que, como a doença afeta
diversas regiões do cérebro, pensar num implante de células-
tronco numa região específica provavelmente não surtirá o resul-
tado desejado num primeiro momento. “É diferente do Parkinson,
que atinge uma área específica do cérebro. No caso de Alzheimer,
as células-tronco têm sido estudadas para entender a fisiopatolo-

gia e, a partir daí, pensar em tratamentos mais eficazes”, comenta.
Segundo o neurologista Leonel Takada, do HC-FMUSP, des -

cobriu-se recentemente que células humanas, como fibroblas-
tos, podem ser reprogramadas e diferenciadas em neurônios.
“Essas células-tronco pluripotentes induzidas (iPSC), por serem
células humanas, são potencialmente melhores para estudos
de mecanismos da doença e para triagem de possíveis medica-
mentos do que os modelos animais da doença de Alzheimer 
atualmente existentes”, diz.

Células-tronCo

A doença não tem cura, mas tem

tratamento. O médico precisa 

orientar os familiares para lidar 

com a evolução da doença, 

alertando sobre as dificuldades 

que enfrentarão e as adaptações 

que terão de fazer.

“

”
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como por exemplo, a doença de Alzheimer, e 
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pessoas para realizar suas atividades da vida 
diária. Em um terceiro grupo, a memória 
piora mais que o que se poderia esperar em 
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idade avançada. No entanto, hoje que sabemos 
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maneiras de intervir e tentar impedir que ela se 
torne a doença de Alzheimer.

Um novo estudo clínico 
O estudo SCarlet RoAD verificará se um 
novo medicamento, que ainda está sendo 
desenvolvido, pode evitar a piora dos 
sintomas em pessoas na fase prodrômica da 
doença de Alzheimer.

Cerca de 770 pessoas participarão do estudo, 
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centros no mundo inteiro. Cada participante 
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para participar do estudo. Todos os 
medicamentos e o monitoramento 
relacionados com o estudo serão fornecidos 
pelo período que se estender a pesquisa.

Para mais informações, procure a equipe do estudo 
SCarlet RoAD através do site www.scarletroadstudy.com 
ou pelo telefone 0800 762 1187.

Atenção: Material técnico-científico de uso restrito para público médico. Proibida sua reprodução e divulgação 
para pacientes e público geral ou fixação em locais onde estes possam ter acesso. Ago/2013 MED.00934.13.

Anuncio Scarlet.indd   1 15.08.13   15:13:39



são os grandes complicadores do estado clínico do paciente demen-
tado. “Não existe um tratamento efetivo contra a DA até o momento,
pois não conseguimos impedir a formação ou tratar as placas ami -
loides e os emaranhados neurofibrilares, que são fisiopatologica-
mente os causadores da doença”, comenta.

Embora as drogas proporcionem um ganho significativo em qua -
lidade de vida, Bertolucci ressalta a importância de o médico não focar
apenas nos medicamentos. “Quem acha que a doença de Alzheimer é
tratada apenas com medicação não vai longe. Outras intervenções tam-
bém podem ser eficientes”, diz. O neurologista fala sobre uma pesquisa
realizada há três anos na França, que avaliou pessoas com DA que pas-
saram a cami nhar meia hora todos os dias. Os efeitos obtidos foram os
mesmos observados com o uso de medicação. “Moral da história: há
várias coisas que o paciente pode fazer que não têm nada a ver com me -
dicação, mas com mudanças no estilo de vida”, ressalta.

Além de medicamentos e estilo de vida, o acompanhamento nu-
tricional também é fundamental no tratamento de pessoas com
Alzheimer, já que muitos podem ter perda de peso progressiva e até
desnutrição, principalmente nos estágios mais avançados. Isso acontece
por causa das alterações de comportamento, que podem incluir a recusa
de alimentos, e também pelas dificuldades no processo de deglutição. 

A alimentação é uma forte aliada também na prevenção da
doença. Vários estudos apontam que entre as pessoas que con-
somem frutas e verduras regularmente o diagnóstico de doenças
degenerativas decorrentes do envelhecimento torna-se mais re-
duzido. No caso específico de Alzheimer, recentemente a Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo
(USP) realizou uma pesquisa feita com resíduos de romã que aponta
que a fruta é uma aliada na prevenção da doença por causa da alta
quantidade de antioxidantes.

Ainda em termos nutricionais, há alguns produtos no mercado
que supostamente atrasam a progressão da doença, como um com-
posto nutricional que tem entre seus ingredientes ômega 3. “Esse pro-
duto funciona em fases iniciais e melhora os sintomas. Mas até o
momento não temos indícios de nenhum produto que retarde a
evolução da doença, sendo que os existentes apenas aliviam os seus
sintomas”, explica Schultz, da Unifesp.

Embora soe um pouco fora de ordem, um dos grandes aliados no
tratamento da doença de Alzheimer é o diagnóstico precoce. Quando
a doença é identificada precocemente, é possível estimular o uso da
memória e orientar a família sobre a melhor forma de proceder. “É

possível instituir medidas que possibilitem que a doença evolua 
melhor. Até o início da década de 90 não havia tratamento específico
e a evolução da doença era pior do que hoje. Apesar de não haver
tratamento muito eficaz, os que estão no mercado funcionam e a
evolução é melhor”, diz Bottino.

Maisa ressalta ainda que o diagnóstico precoce também é a me -
lhor maneira de ter um melhor prognóstico. “Sabemos que o uso pre-
coce das medicações e a terapia não medicamentosa são aliados nesta
batalha. Porém, também sabemos que a evolução da doença é hete -
rogênea, porque depende de múltiplas variantes: individualização,
comorbidades prévias, nível educacional, idade de início da doença
etc. Assim, o paciente e a sua família têm que estar sempre atentos
para quaisquer sintomas de prejuízo de memória e procurar orien-
tação adequada para que se obtenha o tratamento correto o mais
breve possível”, aconselha.

O profissional clínico tem um papel fundamental na melhoria da
qualidade de vida do paciente com DA, pois participa desde o diagnós-
tico precoce até o tratamento, bem como na indicação de terapias não
medicamentosas para fins de reabilitação. “Também tem grande im-
portância a avaliação global desse paciente pelo clínico, ajudando na
readaptação de uma nova vida, reestruturando a família e cuida dores
bem como revendo a prescrição médica rotineiramente. Estímulos para
atividade física e alimentação são sempre necessários. E o apoio aos
cuidadores é de supra importância, pois é ponto fundamental para que
o paciente dementado seja bem cuidado”, enumera a geriatra Maisa.

apoio a pacientes e familiares
A notícia do diagnóstico de doença de Alzheimer causa um impacto
importante em todo o núcleo familiar. Por ser uma doença sem cura,
é necessária uma adaptação à nova realidade, que pode se estender
por mais de uma década. Segundo Bottino, por causa desse choque
inicial, familiares precisam de suporte e orien tação. “A doença não
tem cura, mas tem tratamento. O médico precisa orientar os familiares
para lidar com a evolução da doença, alertando sobre as dificuldades
que enfrentarão e as adaptações que terão de fazer”, explica.

Com o objetivo de guiar a família e os cuidadores quanto à
doença e ao trato com o paciente, nasceu há 20 anos a Associação
Brasileira de Alzheimer (Abraz). Com sede em São Paulo, tem 90 gru-
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Em breve, este será um problema de

saúde pública. O governo não absorve

os gastos e o paciente com Alzheimer

custa caro e não produz mais. 

A conta não fecha.

“
”

atenção aos fatores de risco

Quem está mais propenso a ter Da?

- Pessoas com mais de 65 anos
- Quem tem familiares de primeiro grau com DA
- Quem teve baixa escolaridade
- Portadores de doenças como diabetes e hipertensão
- Pacientes com quadro de depressão grave
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pos de apoio que atuam em todo o país e servem de ponto de en-
contro para que participantes compartilhem suas experiências e
ansie dades. “Essa doença é familiar. Quando uma pessoa tem DA,
todos que estão próximos estão envolvidos com ela e terão de encará-
la. Além do papel de educar sobre a doença e os cuidados que ela re-
quer, a associação pretende mostrar aos familiares que eles não estão
sozinhos e colocá-los em contato uns com os outros”, diz Bertolucci.

Para que o paciente de DA continue ativo, a atitude do familiar
ou cuidador é fundamental. “Em primeiro lugar, deve-se fazer as
coisas com a pessoa e não por ela, o que, na realidade, é ainda mais
trabalhoso”, explica o médico. Ele dá o exemplo de uma dona de casa
que antes de ter a doença costumava cozinhar. Com o tempo, ela não
deve parar de cozinhar, mas ser ajudada. Quem a acompanha deve
esperar que ela reduza o leque de opções de pratos que costumava
fazer e, eventualmente, comece a errar a mão no tempero. “Quando
ficar difícil por causa do avanço da doença, aí sim é hora de tirá-la da
cozinha”, explica. “Quanto menos atividades a pessoa tiver nessa si -
tuação, mais rápida será a perda.” 

Além disso, ele ressalta a importância de o paciente manter a
vida social, a menos que haja alterações complicadas de comporta-
mento. “A convivência é essencial para a manutenção da memória.
Isso não quer dizer que se evitará a doença, mas que se pode em-
purrá-la para a frente”, diz.

Outro ponto fundamental é estimular o paciente em suas possibi -
lidades cognitivas para que aprenda ou adquira novas atividades.

“Tenho um quadro que ganhei de uma paciente, que pintou os jardins
do fundo da casa dela. Ela nunca havia pintado antes”, exemplifica
Bertolucci. Segundo ele, a paciente tinha depressão e evitava a con-
vivência social, então a pintura foi uma boa maneira de mantê-la
ativa. “Na classe médica, há muita confiança na medicação. Ela é
ótima, mas não é tudo. Porém, é mais fácil para um médico, sob
pressão, dar um remédio do que explicar toda a mudança necessária
para garantir melhor qualidade de vida ao paciente”, finaliza.

E o estilo de vida realmente conta pontos. Bertolucci lembra que,
nos anos 1990, freiras de uma ordem religiosa resolveram doar o cére-
bro para pesquisa. Uma delas, irmã Mary, morreu aos 104 anos e
muito bem de saúde. Ao avaliar o cérebro da religiosa, o estudo de-
tectou que ele estava cheio das placas amiloides, que indicam a pre-
sença de DA. “Vivendo bem, o ser humano pode chegar saudável aos
100 anos. É o exemplo dessa irmã, que era uma pessoa ativa e, por
causa disso, provavelmente criou uma reserva cerebral que lhe per-
mitiu chegar aos 104 anos sem problemas”, explica.

perspectivas de futuro: políticas de saúde pública
Além do choque emocional que a enfermidade causa em pacientes e fa-
miliares, o aumento dos casos de DA preocupa também devido ao im-
portante impacto socioeconômico que representa à economia dos países.
Em 2010, o custo da demência no mundo ultrapassou 1% do Produto
Interno Bruto (PIB) global, perfazendo um total de US$ 604 bilhões.

Levando-se em conta que, em 20 anos, o Brasil será o sexto país
com mais idosos no mundo, faz-se mais do que necessário colocar as
consequências acarretadas pelo envelhecimento da população na
pauta da saúde pública. “Em breve, esse será um problema de saúde
pública. O governo não absorve os gastos e o paciente com Alzheimer
custa caro e não produz mais. A conta não fecha”, comenta o neuro -
logista Okamoto, do Núcleo de Excelência em Memória do Hospital
Israelita Albert Einstein. 

Daí a importância de o Brasil começar a se preparar o quanto
antes. Segundo ele, nos Estados Unidos já há estudos sobre o quanto
é possível economizar quando se consegue atrasar a progressão da
doença por meio do uso das medicações disponíveis. No Brasil, infe-
lizmente, ainda nada foi feito.

A geriatra Maisa concorda que os custos com a saúde desses pa-
cientes são muito altos, principalmente se forem considerados os cus-
tos indiretos. “A DA não é uma doença que apresenta alta letalidade,
e sim alta morbidade, o que aumenta os custos. O paciente vive em
média dez a quinze anos com a doença, apresentando grande de-
pendência física e mental”, diz.

Ela ressalta que estruturas particulares e públicas, mas sobretudo
as públicas, ainda são deficientes para absorver o grande número de
pacientes nessas condições. “Precisamos de médicos e equipe multi-
disciplinar adequada, instituições de longa permanência, hospitais,
medicamentos etc. O governo tem se preocupado em criar centros de
referência de idosos, centros de convivência, unidades especia lizadas.
Mas ainda todo o investimento é pequeno se compararmos com a de-
manda de serviços para os idosos”, salienta.
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neuRologIa

Introdução
A doença de Parkinson (DP) é a segunda causa mais frequente de
doença neurodegenerativa, só superada pela doença de Alzheimer. A
prevalência na população é de 150 casos para cada 100 mil habi-
tantes, acometendo principalmente indivíduos acima dos 60 anos,
podendo atingir de 1% a 3% da população mundial. A estimativa é
de que, com o considerável aumento da população idosa, a prevalên-
cia da DP alcance o dobro da taxa atual nas próximas décadas.

Sua etiologia ainda é obscura, porém acredita-se que exista uma
combinação de fatores genéticos e ambientais. Caracteriza-se por sin-
tomas motores como bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e alte -
ração do reflexo postural, que se instalam de forma progressiva e

assimétrica. Os sintomas não motores, atualmente muito estudados,
são hiposmia, constipação intestinal, distúrbios neuropsiquiátricos,
cognitivos e alterações do sono.

O diagnóstico é essencialmente clínico, sendo que os exames
complementares têm por finalidade descartar outras doenças cujo
quadro clínico possa ser confundido com DP. O diagnóstico é essen-
cialmente feito a partir de três passos. Primeiro, caracteriza-se a sín-
drome parkinsoniana (bradicinesia associada a pelo menos um dos
seguintes: tremor de repouso, rigidez muscular e alterações de equi-
líbrio e postura). Em segundo lugar, descarta-se o diagnóstico quando
estiverem presentes outras alterações neurológicas, como ataxia cere-
belar, paralisia de movimentos oculares, déficit motor focal, demência
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Manejo da doença de Parkinson
no paciente idoso

• Após ter feito o diagnóstico, não espere muito para iniciar o tratamento farmacológico.
• A levodopa pode ser a primeira escolha nos pacientes mais idosos ou com um grau de incapacitação funcional
muito significativo, mesmo que os sintomas tenham pouco tempo de duração.
• O wearing-off é uma complicação frequente na fase avançada dos sintomas e melhora com um maior fracionamento
de doses da levodopa e com a adição de inibidores da COMT ou de agonistas dopaminérgicos ao tratamento.

Take home message 
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no primeiro ano de sintomas, hipotensão postural precoce, entre ou -
tras. Por fim, o diagnóstico é reforçado pela presença de pelo menos
três dos seguintes: boa resposta à levodopa, progressão dos sintomas
ao longo do tempo, início unilateral, assimetria das manifestações
motoras, presença de tremor de repouso, discinesia induzida pela le -
vodopa e evolução clínica por mais de dez anos.

Quanto aos diagnósticos diferenciais, devem ser citadas as dife -
rentes causas do parkinsonismo atípico (atrofia de múltiplos sistemas,
paralisia supranuclear progressiva, degeneração corticobasal e
demência com corpos de Lewy) e do parkinsonismo de causas se-
cundárias, como o uso de neurolépticos e antivertiginosos. Ainda no
diagnóstico diferencial, cabe lembrar do tremor essencial (herança
autossômica dominante), que pode ser confundido com DP.

Alguns exames complementares, como a tomografia de crânio e a
ressonância magnética de encéfalo, podem ser utilizados na dife -
renciação entre DP e síndromes parkinsonianas de diversas etiologias.
Exames de neuroimagem funcional (Positron Emission To mo graphy-
PET e Single Photon Emission Computed Tomography-SPECT) e o ul-
trassom transcraniano podem auxiliar no diagnóstico diferencial em
situações muito específicas, mas não são obrigatórios para o diagnós-
tico na maioria das vezes.

Tratamento
O tratamento da DP pode ser dividido em tratamento medicamentoso
e não medicamentoso.

O tratamento medicamentoso da DP permite que várias estraté-
gias sejam instituídas, dependendo da fase da doença – se inicial, in-
termediária ou avançada –, da idade e do grau de incapacidade do
paciente. Já o tratamento não medicamentoso baseia-se na fisiote -
rapia e na fonoterapia, de extrema importância para a evolução do
paciente parkinsoniano.

manejo na fase inicial de sintomas
O tratamento deve ser indicado assim que é feito o diagnóstico,
pois estudos mostram que pode haver mecanismos compensatórios
que, de vido à deficiência de dopamina, se instalam no circuito dos
núcleos da base e acabam por agravar a doença. Os possíveis
mecanismos são: aumento do turnover estriatal da dopamina e da
sensibilidade dos receptores dopaminérgicos, upregulation dos
níveis de encefalina estrio palidal e atividade glutamatérgica do nú-
cleo subtalâmico. Esse processo determina efeito deletério para os
neurônios nigrais mediante aumento da demanda metabólica, es-
tresse oxidativo e excitotoxicidade. 

Segundo recomendação da Academia Brasileira de Neurologia, o
tratamento na fase inicial da DP deve levar em consideração as ativi-
dades profissionais do paciente, assim como a idade e o grau de com-
prometimento motor. Entre os medicamentos que podemos utilizar
na fase inicial da DP estão: a selegilina e a rasagilina (ambos são inibi -
dores da monoamino oxidase B – IMAO-B), a amantadina (antagonista
glutamatérgico), o biperideno e a triexifenidila (antico linérgicos), o
pramipexol e a bromocriptina (agonistas de receptores dopaminérgi-
cos), a entacapona (inibidor da catecol-o-metiltransferase – ICOMT)
e a levodopa (precursor da dopamina).

Medicamentos

Levodopa: É considerado o padrão ouro para o tratamento da DP. A
levodopa é absorvida no duodeno e jejuno proximal e tem uma meia-
vida plasmática que varia de 50 a 120 minutos. O provável meca -
nismo de ação central baseia-se na noção de que os terminais
sinápticos nigroestriatais sobreviventes dos parkinsonianos captam
a levodopa, e a cascata enzimática do neurônio encarrega-se de con-
vertê-la em dopamina, estocá-la em vesículas e liberá-la para a fenda
sináptica. Transforma-se em dopamina sob a ação da enzima dopa-
descarboxilase. O emprego dos inibidores periféricos da dopa-descar-
boxilase (carbidopa e benserazida) auxilia aumentando o aporte ao
SNC. Existem as apresentações da levodopa associada a benserazida
ou a carbidopa. As doses diárias podem variar de 200 mg a 1.500 mg
e são oferecidas de maneira fracionada, com intervalos de aproxi-
madamente quatro horas. 

É importante ressaltar que o uso da levodopa na fase inicial da
DP deve ser feito com critério e sempre na menor dose possível, uma
vez que estudos mostram que a ocorrência das complicações motoras
(flutuações motoras e discinesias) decorrentes do uso crônico da le -
vodopa está relacionada à dose da medicação, ou seja, quanto maior
a dose, maior o risco de complicações motoras. Vale ressaltar também
que a administração da levodopa junto com o alimento não é re-
comendada, pois as proteínas provenientes da dieta competem com
a absorção desse fármaco. Dessa forma, devemos orientar o paciente
a utilizar a levodopa uma hora antes ou uma hora depois do alimento. 

Os efeitos colaterais mais comuns em curto prazo são: distúrbios
gastrointestinais (náuseas e vômitos), sonolência e hipotensão or-
tostática. O uso prolongado da levodopa induz o aparecimento das flu-
tuações motoras, das discinesias e também dos fenômenos não motores.

Agonistas dopaminérgicos (AD): Os ADs estimulam diretamente os
receptores dopaminérgicos, sendo classificados em ergolínicos
(bromocriptina) e não ergolínicos (ropinirol, rotigotina e pramipexol).

Os receptores dopaminérgicos são divididos em duas grandes
famílias: D1 e D2. Os receptores D1 são subdivididos nas subclasses
D1 (presentes no estriado) e D5 (presentes no córtex, tálamo, subs -
tância negra e neurônios colinérgicos estriatais). Já os receptores D2
se subdividem em D2 (no estriado), D3 (na substância negra) e D4
(sem localização definida). Vários estudos comprovam a eficácia
dessa droga no tratamento da DP, seja na fase inicial da doença, como
monoterapia ou em associação com a levodopa, seja nas fases mais
avançadas da doença. Eles atuam diretamente nos receptores dopa -
minérgicos e não necessitam, como a levodopa, da ação de sistemas
enzimáticos presentes nos neurônios nigrais, que estão em processo
de degeneração. Os ADs têm uma meia-vida mais longa que a le -
vodopa e não sofrem competição dos aminoácidos provenientes da
dieta, o que contribui para estimulação mais tônica dos receptores
dopaminérgicos e para menor risco de flutuações motoras, uma vez
que a estimulação intermitente – ou seja, clônica – dos receptores
pode ser uma das causas das complicações motoras da DP. 

Quanto aos efeitos adversos, os ADs podem causar edema dos
membros inferiores, crises de sonolência, transtornos do controle do
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impulso para jogo (‘gambling”), compras ou sexo, alucinações e psi-
coses. Atualmente os ADs derivados do ergot têm sido pouco utiliza-
dos, pois podem induzir efeitos colaterais como fibrose
retroperitoneal, pleural ou valvular cardíaca. Além disso, no caso da
bromocriptina, a posologia é mais complexa devido ao número de
comprimidos que devem ser ingeridos por dia (Tabela 1).

Amantadina: É um agente antiviral com ação bem mais modesta do
que a levodopa. O mecanismo de ação provável é o antagonismo do re-
ceptor N-metil-D-aspartato (NMDA), o que poderia reduzir a hipe rati -
vidade de projeção glutamatérgica do núcleo subtalâmico sobre o globo
pálido interno e a substância negra. A amantadina também parece ter
uma ação inibindo a recaptura da dopamina. É indicada para o controle
dos sintomas motores na fase bem inicial; na fase mais avançada tem
um bom efeito no controle das discinesias induzidas pela levodopa.
Pode ser administrada em doses de 100 mg até 300 mg ao dia, dividi-
das em duas ou três tomadas. Os efeitos colaterais mais comuns são:
livedo reticular, edema dos membros inferiores, alucinações, confusão
mental, insônia e pesadelos, especialmente nos mais idosos. 

Anticolinérgicos: São os fármacos mais antigos utilizados no trata-
mento da DP. O biperideno ou a triexifenidila agem reduzindo a ativi-
dade colinérgica, auxiliando no restabelecimento do equilíbrio entre a
dopamina e a acetilcolina no estriado. Atualmente esses fármacos têm
indicações restritas quanto ao seu uso, uma vez que, apesar de apre-
sentarem efeito sobre a rigidez e o tremor na DP, não são eficazes em
melhorar a bradicinesia. Além disso, induzem efeitos colaterais anti-
colinérgicos como boca seca, obstipação intestinal, retenção urinária e,
principalmente, alucinações e confusão mental nos pacientes idosos. 

Outro fato importante é a possibilidade de essas drogas causarem
alterações permanentes sobre as áreas cerebrais que integram os
processos cognitivos. Um estudo realizado por Perry et al. mostrou
maior densidade de depósitos de placa amiloide e emaranhados neu-
rofibrilares em pacientes com DP que fizeram uso de anticolinérgicos
por mais tempo, se comparados àqueles que utilizaram a medicação
por menos de dois anos ou não fizeram uso desse medicamento. Por-

tanto, quando prescritos, os anticolinérgicos são recomendados para
indivíduos de no máximo 60 anos de idade.

Inibidores da catecol-orto-metiltransferase (COMT): A COMT é uma
enzima que degrada a levodopa em 3-O-metildopa, no fígado e no in-
testino. Apenas uma pequena quantidade da L-Dopa administrada
atravessa a barreira hematoencefálica – dessa forma os inibidores da
COMT, entacapone e tolcapone, diminuem o metabolismo da le -
vodopa aumentando a oferta para o sistema nervoso central. A tol-
capona, não mais disponível no Brasil, é um inibidor seletivo reversível
da COMT com ação central e periférica, administrada em três tomadas,
que permite a diminuição da dose total de levodopa e do número de
suas tomadas. A entacapona, também um inibidor reversível da
COMT, tem ação somente periférica e, como sua meia-vida é menor
que a da tolcapona, precisa ser simultaneamente administrada a cada
dose de levodopa. São geralmente bem toleradas, mas podem induzir
ou piorar as discinesias, especialmente naqueles pacientes que já as
tenham manifestado previamente. Nesses casos, é necessária uma re-
dução de 15% a 30% na dose total da levodopa utilizada. Podem
provocar náusea e diarreia, hipotensão ortostática, alterar a coloração
da urina e causar confusão mental. A associação de levodopa, car-
bidopa e entacapona em um único comprimido, conhecida como trí-
plice combinação, facilita a tomada das medicações e assegura que as
drogas sejam ingeridas simultaneamente, garantindo maior aderência
do paciente ao tratamento. Os inibidores da COMT podem ser utiliza-
dos no tratamento das flutuações motoras que ocorrem na fase
avançada da DP, sempre em associação com a levodopa.

Inibidores da monoamina-oxidase B (IMAO- B):
- Selegilina: Depois de liberada na sinapse, a dopamina cerebral

é recaptada pelo neurônio pré-sináptico, sendo degradada pela MAO-
B. A selegilina causa inibição irreversível da enzima MAO-B, aumen-
tando a neurotransmissão dopaminérgica. Embora a MAO-B pareça
atuar especificamente sobre a dopamina, ela pode induzir a inibição
da MAO-A em altas doses. Essa especificidade da MAO-B permite que
a utilização da selegilina não esteja associada ao efeito hipertensivo
e taquicárdico (cheese efect) que costuma ser observado com a uti-
lização dos inibidores não seletivos da MAO. Esse aumento da
disponibilidade da dopamina dentro das células seria um dos pos-
síveis mecanismos de ação da droga. 

Outro mecanismo plausível para a ação da selegilina seria a sua
metabolização em derivados anfetamínicos, que podem ter alguma
atividade antiparkinsoniana decorrente do efeito estimulante sobre
o SNC. Os efeitos adversos incluem fraqueza, náuseas, dor abdomi-
nal, boca seca, hipotensão ortostática e insônia. Menos comumente
podem ocorrer hipertensão, arritmias, angina, edema periférico, sín-
cope, alucinações, tontura, confusão, cefaleia, ansiedade, depressão,
rash, fotossensibilidade, constipação, perda de peso, anorexia, diar-
reia, nictúria, hiperplasia prostática, retenção urinária, disfunção se -
xual, tremor, coreia, discinesias e borramento da visão.

- Rasagilina: O mesilato de rasagilina é um inibidor seletivo e ir-
reversível da enzima MAO-B e atua aumentando os níveis de dopa -
mina extracelular no estriado. A rasagilina é absorvida rapidamente

Tabela 1 Vantagens dos ADs e da levodopa

aDs

- Meia-vida mais longa

- Estimulação direta dos 

receptores dopaminérgicos

- Dieta não interfere 

na sua absorção

- Menor incidência de 

complicações motoras

- Efeito antidepressivo

levodopa

- Melhor eficácia no 

controle motor 

- Menor incidência de 

distúrbios psiquiátricos, 

de sonolência diurna e de

edema de membros inferiores

- Menor custo
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pelo trato gastrointestinal e metabolizada pelo fígado. Seu metabólito
principal é o aminoindano, que apresenta potencial antiparkinso -
niano. Não é metabolizada em anfetamina. A rasagilina não sofre al-
teração com a ingestão conjunta de alimento. Os efeitos colaterais mais
comuns são: ansiedade, insônia, hipotensão postural, tontura, dor ab-
dominal, cefaleia, náuseas. Deve ser administrada com cuidado em

pacientes que apresentam insuficiência hepática leve e não deve ser
utilizada em pacientes com insuficiência grave, sendo necessária a
monitorização das enzimas hepáticas. Não deve ser associada com
outros inibidores da MAO, fluoxetina e fluvoxamina. O uso concomi-
tante com drogas simpatomiméticas pode causar efeitos colaterais
mais sérios. A rasagilina não se encontra disponível no Brasil (Figura1).

Figura 1 Manejo do tratamento da DP na fase inicial

Diagnóstico de

doença de Parkinson

Leve, sem alteração cognitiva Leve/moderada, sem alteração cognitiva Moderada/grave, idade > 65 anos, 

com alteração cognitiva

Amantadina

Inibidor da MAO-B

Agonistas dopaminérgicos

Amantadina

Levodopa

Levodopa

Principais itens a serem considerados na abordagem 
farmacoló gica na fase inicial da DP 
- O tratamento farmacológico deve ser iniciado, preferencialmente,
quando do diagnóstico.
- Levar em conta três aspectos para decidir a medicação: (1) se o pa-
ciente está ativo profissionalmente; (2) o grau de incapacitação fun-
cional e; (3) a idade do paciente.
- Paciente com vida profissional ativa ou com incapacitação funcional:
optar por AD ou levodopa, que são as mais eficazes para controle dos
sintomas motores.
- Abaixo de 65 anos: considerar as outras drogas que não a levodopa
(exceto se houver incapacitação funcional significativa).
- Acima de 65 anos: considerar o uso de levodopa na maioria das vezes.
- Acima de 80 anos ou com distúrbios cognitivos: preferir a levodopa
como única medicação.
- Paciente que necessita de doses de levodopa maiores do que 300
ou 400 mg ao dia: considerar a associação com AD antes de aumen-
tar a dose.

manejo da fase avançada
Na fase avançada da DP, o controle das complicações motoras consti-
tui o maior desafio no manejo do tratamento. As principais compli-
cações motoras que ocorrem são as flutuações motoras como
wearing-off, ausência ou resposta retardada e freezing e as discinesias.

O fenômeno conhecido como wearing-off é uma flutuação motora

que surge na fase intermediária da DP (3-5 anos de doença) e se carac -
teriza pelo efeito de encurtamento de final de dose. Nota-se a dimi -
nuição do tempo de ação da levodopa (menor do que 4 horas), fazendo
com que o paciente antecipe a próxima tomada da medicação. É im-
portante ressaltar que os sintomas não motores também devem ser
avaliados quanto à ocorrência do fenômeno de wearing-off.  Os meca -
nismos envolvidos na fisiopatologia das flutuações motoras envolvem:
a farmacocinética periférica, relacionada ao esvaziamento gástrico re-
tardado e à competição da levodopa com as proteínas da dieta; a far-
macocinética central, comprometida devido à variação nos níveis
estriatais de levodopa; e a farmacodinâmica central, pois os receptores
dopaminérgicos encontram-se modificados, assim como seu perfil sen-
sitivo. Tal fato é decorrente da estimulação pulsátil desses receptores
induzida pela levodopa.

I. Manejo das flutuações motoras
1. Wearing-off
- Orientação dietética
- Fracionamento das doses de levodopa
- Aumento da dose de levodopa
- Manter a dose de levodopa e associar: agonista dopaminérgico

e/ou inibidores da COMT

2. Ausência de resposta ou resposta retardada 
- Fracionamento de doses

p22-28 neuro_aptare  06/09/13  16:45  Page 27



28 aptare setembro/outubro 2013

- Orientação dietética com redistribuição proteica
- Levodopa dispersível 
- Retardo do on: acelerar esvaziamento gástrico com drogas

procinéticas (domperidona) e erradicação do H. pylori

3. Freezing 
Período off:
- Mesmas medidas para wearing-off
- Fisioterapia
Período on: 
- Estratégias visuais
- Treinamento de marcha

II. Manejo das discinesias 
De pico de dose: 
- Diminuir a dose de levodopa
- Associar agonista dopaminérgico 
- Associar amantadina
Discinesia bifásica: Doses mais frequentes e elevadas de levodopa 
Distonia de período off: Levodopa de ação prolongada ou agonistas

dopaminérgicos 

manejo do tratamento dos sintomas não motores
O tratamento das manifestações não motoras relaciona-se especifica-
mente ao tipo de manifestação clínica (Tabela 2). Entre as manifes-
tações não motoras, a depressão é uma das mais frequentes e ocorre
em até 60% dos casos, podendo preceder as manifestações motoras
em até dois anos. São indicados os antidepressivos tricíclicos, que
devem ser administrados com mais cautela nos indivíduos mais idosos
devido aos efeitos colaterais. Os inibidores da recaptura de serotonina,
como a sertralina, o citalopram e a paroxetina, são outra opção de trata-
mento. Alguns estudos mostram benefício com a utilização de antide-
pressivos de ação dual. A mesma conduta tomada para o tratamento
da depressão pode trazer benefício nos casos de ansiedade. 

Nos casos de psicose é importante a avaliação clínica do paciente,
a fim de afastar distúrbios infecciosos e metabólicos, assim como qual-
quer história de trauma. Os medicamentos antiparkinsonianos podem

causar quadros de alucinação, principalmente os agonistas dopa -
minérgicos, os anticolinérgicos e a amantadina, fazendo com que
muitas vezes um reajuste da dose ou mesmo a suspensão da me -
dicação seja necessária. Drogas como a quetiapina ou a clozapina (neu-
rolépticos atípicos) podem ser uma opção de tratamento, mas devem
ser utilizadas com cautela pelo risco de problemas cardiovasculares.

O distúrbio comportamental do sono REM é queixa comum no
parkinsoniano. Nesses casos há uma agitação e “atuação” (movimentos
de luta ou fuga) do paciente durante o sonho devida à perda da hipoto-
nia muscular. O medicamento de escolha nesses casos é o clonazepam.

Quanto aos distúrbios autonômicos, a hipotensão ortostática pode
ser controlada com o uso da fludrocortisona (dose de 0,1 mg a 
0,2 mg/dia), um mineralocorticoide sintético com mínimos efeitos gli -
cocorticoides, que aumenta a reabsorção renal de sódio e expande o
volume plasmático, além de aumentar a resistência vascular. É mais
frequente nas fases mais avançadas da DP e pode ser tratada com os
inibidores da acetilcolinesterase, como é o caso da rivastigmina. A
donepezila e a memantina também são uma opção de tratamento.
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Tabela 2 Principais manifestações 

não motoras da doença de Parkinson

sintomas neuropsiquiátricos

Depressão, ansiedade,

ataques de pânico, 

alucinações, psicose, 

comprometimento cognitivo

Distúrbios do sono

Distúrbio comportamental do

sono REM (RBD), sonolência

diurna excessiva, apneia do

sono, síndrome das pernas 

inquietas (SPI), movimentação

periódica dos membros

sintomas autonômicos

Função vesical, sudorese, 

hipotensão ortostática, impotência

sintomas do sistema digestivo

Dificuldades de deglutição 

e constipação

sintomas sensitivos

Dor e disfunção olfatória

Distúrbios visuais

outros sintomas

Fadiga, distúrbios da marcha 

e do equilíbrio
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FoNoaUDIoLogIa

Estima-se que até 2025 a população idosa crescerá 16 vezes
contra cinco vezes a população total. As pessoas com mais
de 60 anos corresponderão a 15,1% da população brasileira,
totalizando 32 milhões de pessoas e elevando o Brasil à

sexta colocação entre os países com maior número de idosos do
mundo (IBGE, 2008).

Com o envelhecimento, vários fatores podem afetar de maneira
negativa o consumo alimentar e o estado nutricional dos pacientes,

tais como alterações fisiológicas, doenças, disfagia, condição psico-
sócio-econômica-cultural, situação familiar, medicamentos e uso de
álcool. Esses fatores podem estar direta ou indiretamente associados
à redução do apetite, da absorção dos nutrientes e da sensibilidade
ao paladar e ao olfato, à xerostomia e à alteração do peso.

No paciente idoso, a deglutição é fragilizada pela alteração da
musculatura de lábios, língua, laringe, sistema gastrointestinal,
assim como pela diminuição do paladar e perda dos dentes. Os sin-
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Importância da intervenção 
interdisciplinar em idosos com disfagia

• A disfagia é qualquer dificuldade na condução do alimento da boca até o estômago, pelas fases que se inter-
relacionam, comandadas por mecanismo neuromotor, que muitas vezes está comprometido nos idosos.
• A disfagia acomete de 16% a 22% da população com mais de 50 anos. Nos idosos, esses índices variam de
70% a 95%. 
• A disfagia pode causar pneumonias, desnutrição e desidratação, comprometendo o estado de saúde geral
do idoso. Portanto, a interdisciplinaridade é fundamental.
• A postura do idoso ao se alimentar deve ser sempre a 90 graus e deve ser mantida por pelo menos 30 mi -
nutos após a ingestão do alimento. O paciente idoso deve evitar comer em estado de sonolência ou falando.
É imprescindível mastigar bem o alimento e adequar sempre que possível as consistências da dieta.

Take home message 

3
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A disfagia representa sérios riscos à segurança 
e afeta muito a qualidade de vida dos pacientes.1

Praticidade que acompanha
o paciente em qualquer lugar.

Modo de uso: (ajuste de acordo com a consistência 
desejada e a tolerância do paciente)

Apresentações:
Lata 125 g com colher-medida de 1,2 g inclusa;
Display com 24 sachês de 1,2 g;

Não contém glúten. 
Contém traços de leite.
1. Consenso Brasileiro de Nutrição e Disfagia em 
idosos hospitalizados. Editora Manole. 2011

Néctar: 1 colher-medida ou 1 sachê;
Mel: 2 colheres-medida ou 2 sachês;
Pudim: 3 colheres-medida ou 3 sachês.

Material exclusivo para profissionais da Saúde. Proibida a distribuição para consumidores.
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tomas aparecem de forma gradual, e muitas vezes não são valoriza-
dos pelos familiares ou mesmo pelo próprio idoso, que acreditam
serem sinais normais da idade.

A disfagia é uma condição clínica altamente debilitante, que acar-
reta complicações graves. Sabe-se que ela acomete de 16% a 22% da
população com mais de 50 anos, podendo variar de 70% a 95% nos
pacientes com mais de 60. A disfagia orofaríngea atinge 60% dos
idosos acometidos por doenças degenerativas. Nos casos de sequelas
decorrentes de AVC, a prevalência oscila entre 30% e 50%. A detecção
de risco de disfagia também é um ponto importante na determinação
da via de alimentação e deve ser analisada.

Trata-se de um problema comum nos atendimentos de urgên-
cia (33%) e nas instituições de longa permanência para idosos
(30% a 40%), resultando em alta incidência de complicações por
aspiração. A condição está relacionada às enfermidades respi-
ratórias, sendo que entre 7% e 10% dos casos envolvem pessoas
acima de 50 anos, nas quais o diagnóstico deve ser minucioso e
precoce. Observa-se que o risco de aspiração nas pessoas com
demência avançada pode atingir uma taxa de mortalidade de 39%
em seis meses. A disfagia pós-acidente vascular cerebral (AVC) é
identificada em cerca de 50% dos casos. O mesmo índice é obser-
vado em pacientes com doença de Parkinson.

O fonoaudiólogo é o profissional que avaliará o paciente e de-
terminará a presença e a gravidade da disfagia. A avaliação clínica
estrutural permite que se observe tonicidade, mobilidade e sensi-
bilidade das estruturas envolvidas na deglutição. A avaliação fun-
cional analisa a ingestão de diferentes consistências alimentares,
indicando: (1) se e quando é necessária a sonda enteral como via
de alimentação caso a disfagia seja severa – tal decisão é tomada
juntamente com o nutricionista e o médico responsável; ou deter-
minando (2) a consistência da dieta de acordo com o grau de com-
prometimento da deglutição. Caso as dúvidas persistam após a
avaliação clínica, exames como a endoscopia e a videofluoroscopia
da deglutição são indicados. 

Segundo o I Consenso Brasileiro de Nutrição e Disfagia em Idosos
Hospitalizados (2011), a disfagia pode ser classificada como: 

- Leve: quando a alimentação é mais demorada e podem ocorrer
episódios isolados de engasgos. Nesses casos recomendam-se refeições
mais frequentes e em porções menores; maior atenção à deglutição,
principalmente para líquidos, evitando escape precoce para a laringe. 

- Moderada: quando há dificuldade em iniciar a deglutição, po-
dendo ocorrer penetração laríngea e/ou aspiração laringotraqueal. Há
presença de tosse, engasgos, pigarros e voz molhada. Aqui empregam-
se manobras facilitadoras e posturais associadas à modificação da
dieta e suplementação nutricional.

- Grave: quando há necessidade de uma alimentação suple-
mentar devido à dificuldade em manter uma ingestão hídrica e
proteico-calórica adequada, associada à insuficiência ventilatória
e ao pouco prazer alimentar. Pode ocorrer aspiração laringo-
traqueal, inclusive de saliva, sendo necessária a sua remoção antes
e após a alimentação. Nesse grau de disfagia, há indicação de gas-
trostomia e endoscopia percutânea.

Cabe lembrar ainda que a mudança de consistência por si só é
um fator predisponente à diminuição do valor calórico e nutricional
da dieta. Quando a elaboração do cardápio for inadequada e monó-
tona, haverá comprometimento da qualidade nutricional e do con-
sumo alimentar. Na maioria das vezes, o ajuste das consistências se
faz necessário, usando os próprios alimentos (farinhas, amido de
milho, purê de batata etc.) e espessantes artificiais, na tentativa de
proteger as vias aéreas. O profissional de saúde deve considerar a
condição financeira do paciente ao prescrever um produto.

Sempre que ocorrer recusa da aceitação alimentar e/ou redução
da ingestão de cotas menores que 60% do total das necessidades
nutricionais necessárias, faz-se necessária uma intervenção nutri-
cional por meio de suplementação alimentar, denominada de te -
rapia de nutrição enteral (TNE). Podem ser utilizados acessos como
a via oral e/ou a via enteral (nasogástrica, nasojejunal ou nasoduo-
denal, ou ainda por ostomias – gastrostomia ou jejunostomia), de
forma única ou conjugada.

O ajuste calórico da dieta deve ser levado em consideração, pois
se nota uma associação entre disfagia e prejuízo do estado nutricional
do idoso. Estudos comprovam que o estado nutricional do idoso está
fortemente correlacionado com a sua fragilidade. Dessa forma, para
se conseguir enriquecer a alimentação, pode-se:

- aumentar a densidade calórica e proteica fazendo uso de azeite
e/ou margarina no prato pronto; 

- usar leite em pó para fazer mingaus, cremes, pudins, pavês,
musses, curaus e bolos, podendo-se acrescentar farinhas diversas,
sorvetes, suplementos artificiais, iogurte, mel, leite condensado,
geleia e frutas liquidificadas ou amassadas; 

- adicionar essências para melhorar aroma e sabor, como bau-
nilha, amêndoa, hortelã, nozes e laranja; 

- adicionar ovo cozido e carnes em purês, massas e sopas;
- preferir cereais e vegetais ricos em goma (mandioca, inhame,

batata, mandioquinha, cará) e sopas cremosas, purês, de legumi-
nosas ou de fubá;

- evitar alimentos com dupla consistência ou alimentos muito
quentes, ácidos e secos. Dar preferência aos pães mais macios (forma,
sovado, bisnaguinhas), acompanhados de patês, queijos cremosos ou
em pasta e requeijão.

Contudo, devem-se considerar os ajustes das consistências às res -
trições alimentares impostas pelas doenças associadas à disfagia. O
nutricionista deve estar atento a cada fator associado a esse processo,
como a polifarmácia, que pode alterar o apetite, causar náuseas e vômi-

A disfagia é uma condição clínica 

altamente debilitante, que acarreta

complicações graves. O fonoaudiólogo 

é o profissional que avaliará o

paciente e determinará sua 

presença e gravidade.

“

”
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tos, interferindo na ingestão, digestão e absorção alimentar e, por con-
sequência, comprometendo o estado nutricional. Cardápios mais atra-
tivos, com densidade calórica, textura e consistência adequadas e
melhor aparência, aroma e sabor, possibilitam uma melhor aceitação
da dieta, recuperando precocemente esse indivíduo. É importante tam-
bém fazer as refeições em local calmo, agradável e apropriado (limpo,
arejado, com mobiliário e utensílios adequados e adaptados). Na maio-
ria das vezes a equipe dá suporte às orientações do fonoaudiólogo e
nutricionista, auxiliando sempre que necessário na adaptação ambi-
ental com os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, nas questões
sociais e familiares com os assistentes sociais, na melhora da condição
bucal e mastigatória com os cirurgiões dentistas. 

É de fundamental importância que toda a equipe tenha consciên-
cia de como é essencial encaminhar precocemente para avaliação e

tratamento o paciente em risco de disfagia associado a doenças de-
bilitantes, como doenças neuromusculares, encefalopatia, traumas e
tumores de cabeça e pescoço, paralisia facial, além de ausência de
dentição, próteses não ajustadas e/ou em mal estado de conservação.
Quando o paciente é encaminhado precocemente, muitas vezes ori-
entações e intervenções simples são suficientes para prevenir a piora
do quadro e das consequências da doença, melhorando a recuperação
e o prognóstico.

Assim, a alimentação nos indivíduos com disfagia pode variar de
consistência e via de administração, segundo a necessidade do pa-
ciente, mas deve sempre atender aos requerimentos nutricionais
próprios e impostos pela faixa etária, gênero, atividade física e pelas
doenças que acometem os idosos, garantindo sempre a manutenção
de sua capacidade funcional e sua autonomia.

Estreitando o relacionamento

entre a Indústria Farmacêutica

e os Profissionais de Saúde
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a população em envelhecimento

OBrasil é um país que envelhece a passos largos. Em 2011,
a população idosa era de 20,5 milhões, o equi valente a
10,8% da população total. Projeções indicam que, em
2020, esse número será de 30,9 milhões, re presentando

14% da população total. 
Esse envelhecimento acelerado vem produzindo necessidades e

demandas sociais que requerem respostas políticas adequadas do
estado e da sociedade. Entre os inúmeros desafios que se colocam
está a questão do cuidado: as políticas públicas de amparo aos idosos

consideram a família, o estado e a sociedade igualmente respon-
sáveis por ele. A atenção ao idoso é muito mais abrangente do que
se imagina e envolve aspectos relacionados a alimentação, vacinas,
medicamentos, socialização, higienização, entre outros, que devem
estar bem definidos para o cuidador. 

Uma atenção especial deve ser dada aos idosos com mobilidade
reduzida, seja devido ao próprio envelhecimento, seja devido a co-
morbidades geralmente associadas, pois esta condição o tornará al-
tamente predisposto às denominadas úlceras por pressão (UP).

Úlcera por pressão em idosos

eliane mazócoli

Enfermeira da UTI e do Grupo de Estomaterapia do Hospital Sírio
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• O cuidado com a pele adquiriu uma nova dimensão. Nesse contexto são cada vez mais necessários conhecimentos, habilidades
e profissionais especializados na manutenção de sua integridade e no tratamento de lesões cutâneas. Especialidades da enfer-
magem como a estomaterapia e a enfermagem dermatológica, aliadas à equipe médica de dermatologia e cirurgia plástica, mo-
bilizam esforços específicos a esses cuidados.
• A úlcera por pressão (UP) tem implicações importantes para paciente, familiares, profissionais e instituições de saúde e está
diretamente relacionada à qualidade da assistência. Ela causa impacto socioeconômico e acarreta aumento de tempo de inter-
nação, risco de infecção, custo hospitalar, além de gerar desconforto, dor e aumentar a mortalidade dos pacientes.
• Inúmeros fatores alteram as características normais da pele, sendo a idade avançada um fator de extrema relevância para o
desenvolvimento das UPs. Por isso, pacientes idosos necessitam que as medidas preventivas sejam rapidamente implementadas
e monitorizadas.

Take home message 

3
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definição e etiologia de úlcera por pressão
A úlcera por pressão (UP) é uma lesão localizada na pele e/ou no
tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma proeminência
óssea, em resultado da pressão ou de uma combinação entre esta e
forças de torção. As UP são também conhecidas, principalmente por
leigos, como escaras, feridas de pressão e úlceras de decúbito e ocor-
rem devido à compressão do tecido mole contra a proeminência
óssea (geralmente em região sacral, trocantérica e isquiática) e a su-
perfície de contato durante um tempo prolongado. A compressão
prejudica o fornecimento de sangue ao tecido, levando à isquemia
e à morte das células.

Antigamente, a ocorrência de UP estava intimamente relacionada
às lesões decorrentes do decúbito prolongado (pressão do corpo x
pressão do colchão) e, por isso, era chamada de úlcera de decúbito.
Entretanto, conceitos atuais correlacionam as úlceras por pressão tam-
bém ao uso de dispositivos terapêuticos utilizados em mucosas, como
sonda nasogástrica, tubo orotraqueal e cateter vesical. Embora não
descrito na literatura, observamos na prática diária que outros dis-
positivos também podem ocasionar UP e não estão em áreas de mu-
cosas, como botas pneumáticas, massageadores plantares, meias
elásticas (utilizadas para prevenção de trombose venosa profunda e
que ocasionam pressões em proeminências ósseas dos membros in-
feriores), fixadores e máscaras de ventilação mecânica não invasiva
(que ocasionam pressão na narina). 

No entanto, embora se observe que diversos fatores podem estar
associados à UP, é necessário atentar para lesões decorrentes de ou -
tras causas não relacionadas a pressão, como lesões por fricção (skin
tears), abrasões da pele por adesivos, dermatite perineal, maceração
ou escoriação, muitas vezes confundidas com UP.

A intensidade e a duração da pressão, bem como a tolerância do
tecido, são consideradas fatores de risco. Em geral, se aceita que a
pressão mantida por um período de 2 horas pode ocasionar uma lesão
isquêmica. Pacientes com grave comprometimento do estado geral
podem desenvolver lesões em tempo inferior a 2 horas. Quando a
pressão cutânea é superior à pressão capilar média (32 mmHg) em
indivíduos sadios, ocorre isquemia local, caracterizada por edema,
eritema, erosão ou úlceras.

Vários fatores foram identificados como responsáveis para re-
dução da tolerância tecidual à pressão. Os fatores extrínsecos incluem
a exposição da pele a fricção, cisalhamento e umidade; os in trínsecos
referem-se a qualquer condição fisiológica, como des nutrição, enve -
lhecimento e baixa pressão arteriolar, que afete a arquitetura e a in-
tegridade da estrutura de suporte da pele, dimi nuindo a capacidade
dos tecidos moles de distribuir a carga mecânica e to lerar a pressão.
As pessoas mais suscetíveis ao desenvolvimento de UP são aquelas
com imobilidade, confinadas ao leito ou à cadeira de rodas, com com-
prometimento da percepção sensorial e em res trição mecânica (uso
de aparelhos gessados, trações e outras).

Pacientes hospitalizados são muito vulneráveis à perda da inte-
gridade cutânea, que geralmente está associada a fatores como alte -
rações metabólicas e nutricionais, instabilidade hemodinâmica e os
diversos tipos de tratamento cirúrgico ou medicamentoso que podem
comprometer a resistência tissular. Tais fatores se agravam quando
associados a restrições na mobilidade, uso de dispositivos, incon-

tinência fecal e/ou urinária, principalmente quando associados a
quadros de diarreia, poliúria e edema generalizado.

Classificação
A primeira classificação da úlcera por pressão foi definida por Shea
em 1975, tendo como princípio os aspectos clínicos dos tecidos e o
acometimento das camadas da pele. Essa classificação inicial passou
por modificações e, em 2009, o National Pressure Ulcer Advisory
Panel (NPUAP) e o European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP)
elaboraram um guia de referência sobre UP. 

Esse guia descreve uma definição única para a úlcera por pres -
são, sendo mantida a classificação proposta pelo NPUAP em 2007,
definindo como categorias ou estágios I, II, II, IV, com uma descrição
adicional para facilitar a compreensão durante a classificação. Além
dessas, duas classificações surgidas em 2007 foram des critas como
adicionais, porém apenas para os EUA. Essa diferença nos leva a de-
cidir pela adoção de quatro ou seis categorias/estágios (como uti-
lizado nos EUA). Tal informação necessita de definição pelos
profissionais e Comissões de Curativos em relação à classificação
mais adequada para a realidade em que se insere. O Quadro 1
mostra a representação anatômica e as definições de seus res -
pectivos estágios.

As UPs são classificadas segundo a quantidade de perda tecidual
visível, porém a profundidade da lesão varia de acordo com o local
anatômico. A classificação da úlcera estágio III e IV pode ser duvidosa
em áreas corpóreas com pouco tecido adiposo, como dorso do nariz
e regiões occipital, retroauricular, sacral e maleolar, onde a lesão pode
ser superficial e classificada como UP estágio IV. No entanto, áreas
corporais com grande quantidade de tecido adiposo, como os ísquios,
podem apresentar uma UP profunda, mas não atingir o músculo ou
o osso, e portanto, ser classificadas como estágio III.

O sistema de classificação da UP não deve ser utilizado para ou -
tras lesões, como úlceras venosas e lacerações. Devido às diferenças
anatômicas e histológicas entre a pele e mucosa, o NPUAP não indica
a mesma classificação para UP em mucosas nem recomenda classi-
ficá-las como de espessura parcial ou total. Nesses casos, elas devem
ser identificadas sem categorização.

Impacto da úlcera por pressão
O desenvolvimento de UP tem implicações importantes para o pa-
ciente, os familiares, os profissionais e as instituições de saúde que o
assistem. A úlcera por pressão causa impacto socioeconômico, acar-
reta aumento do tempo de internação, do risco de infecção e do custo
hospitalar, além de gerar desconforto, dor e aumentar a mortalidade
dos pacientes. O sofrimento gerado pela UP consiste também num
foco de atenção e acomete tanto o doente quanto seus familiares.

Suas implicações podem alcançar responsabilidades legais, pois
na maioria das vezes as UP são passíveis de prevenção. Apesar disso,
é preciso considerar que existem condições clínicas extremamente
graves, em que sua formação pode não ser evitada: às vezes, por con-
traindicação clínica de mobilização, devido à instabilidade física (fra -
turas) e hemodinâmica; em outras, devido à evolução de falência de
múltiplos órgãos, que pode fragilizar a pele.

Por sua relevância, a UP constitui um dos indicadores de qualidade
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Quadro 1 Classificação da úlcera por pressão 

Categorias adicionais 

estágio/
Categoria

representação
anatômica 
da pele

descriçãorepresentação
da lesão

Estágio I 

Estágio II

Estágio  III

Estágio  IV

Pele intacta com hiperemia de 
uma área localizada que não 
embranquece, geralmente sobre
proeminência óssea. 

Perda parcial da espessura 
dérmica. Apresenta-se como 
úlcera superficial com o leito de 
coloração vermelho pálida, sem 
esfacelo. Pode apresentar-se ainda
como uma bolha (preenchida com 
exsudato seroso), intacta ou 
aberta/ rompida.

Perda de tecido em sua espessura
total. A gordura subcutânea pode
estar visível, sem exposição de osso,
tendão ou músculo. Esfacelo 
pode estar presente sem 
prejudicar a identificação da 
profundidade da perda tissular. 
Pode incluir descolamento e túneis.

Perda total de tecido com 
exposição óssea, de músculo ou
tendão. Pode haver presença de 
esfacelo ou escara em algumas 
partes do leito da ferida. 
Frequentemente, inclui 
descolamento e túneis.

descrição adicional

A pele de cor escura pode não apresentar 
embranquecimento visível: sua cor pode diferir 
da pele ao redor.

Apresenta-se como uma úlcera superficial 
brilhante ou seca sem esfacelo ou arroxeamento 
(aspecto de equimose, pois indicaria suspeita 
de lesão tissular profunda ).
Este estágio não deve ser usado para descrever 
lesões por fricção (skin tears), abrasões da pele 
por adesivos, dermatite perineal, 
maceração ou escoriação.

A profundidade da úlcera por pressão em estágio III
varia conforme a localização anatômica. A asa do
nariz, orelha, as regiões occipital e maleolar não 
possuem tecido subcutâneo e, portanto, as úlceras
podem ser rasas neste estágio. 
Em contraste, áreas com adiposidade significativa
podem desenvolver úlceras por pressão em 
estágio III bastante profundas. Ossos e tendões 
não são visíveis nem diretamente palpáveis.

A profundidade da úlcera por pressão em estágio IV
varia conforme a localização anatômica. A asa do
nariz, orelha, as regiões occipital e maleolar não 
possuem tecido subcutâneo e, portanto, as úlceras
podem ser rasas neste estágio. 
As úlceras em estágio IV podem estender-se aos 
músculos e/ou estruturas de suporte (como fáscia,
tendão ou cápsula articular), possibilitando a 
ocorrência de osteomielite. A exposição de
osso/tendão é visível ou diretamente palpável.

Categorias

adicionais

representação

anatômica 

da pele

descriçãorepresentação
da lesão

Suspeita de lesão
tissular profunda

Úlceras que 
não podem ser
classificadas

A pele apresenta coloração púrpura
ou castanha ou bolha sanguinolenta.
A área pode estar com tecido 
doloroso, rígido, amolecido, 
flutante, mais quente ou frio. 
A lesão pode evoluir e ficar coberta
por uma fina escara. A evolução 
pode ser rápida com exposição de 
camadas tissulares adicionais 
mesmo com tratamento adequado. 

Lesão com perda total de tecido, 
na qual a base da úlcera está coberta
por esfacelo (amarelo, marrom, 
cinza, esverdeado ou castanho) 
e/ou há escara (marrom, castanha 
ou negra) no leito da lesão.

descrição adicional

Esta categoria surgiu para caracterizar melhor
condições em que, apesar de a pele estar intacta, 
seu aspecto sugere acometimento de planos 
mais profundos que a definida pela categoria I 
(epiderme).

A real profundidade e, portanto, a categoria/estágio
da úlcera não podem ser determinadas até que 
suficiente esfacelo e/ou escara sejam removidos para
expor a base da úlcera. Escara estável (seca, aderente,
intacta, sem eritema ou flutuação) nos calcâneos
serve como “cobertura natural (biológica) corporal” 
e , portanto, aspectos relacionados às condições 
clínicas devem ser considerados; em geral 
recomenda-se não removê-la.

Fonte: www.npuap.org
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de cuidado por comissões de avaliação e credenciamento, sendo seu
controle um desafio para os profissionais de saúde.

Prevenção
A avaliação da pele dos pacientes, e a consequente identificação dos fa-
tores de riscos para a quebra da integridade, devem ser realizadas por
meio da anamnese e exame físico. O corpo todo do paciente deve ser
diariamente inspecionado, atentando-se especialmente às áreas de risco
(proeminências ósseas) e observando-se as características da pele e suas
alterações. Uma pele frágil, ressecada e descamativa, associada a
condições debilitantes do paciente, torna-se mais vulnerável à perda de
integridade, ocasionando lesões como a UP. Além disso, fatores como
umidade decorrente do contato com fezes e/ou urina desencadeiam
condições que fragilizam a pele (DAI – Dermatite Associada a Incon-
tinência), podendo torná-la menos tolerante à pressão (Quadro 2).

avaliação do risco
Entre os fatores de risco internos desencadeantes da UP podem ser
citados idade, mobilidade reduzida, estado nutricional deficiente, ex-
tremos de peso (caquéticos e obesos), incontinência, reduções no
fluxo sanguíneo. Entre os fatores externos estão a pressão, as forças
de cisalhamento e a fricção.

Para auxiliar na prevenção da UP, podem-se utilizar instrumentos
ou escalas de avaliação de risco, como a escala de Norton, Braden,
Waterlow, entre outras. Porém, o julgamento clínico não deve ser 
substituído pelo uso dessas escalas.

A escala de Braden é a mais utilizada por enfermeiros, servindo para
identificar pacientes de risco e implementar ações preventivas. É a que
mostra maior aplicabilidade e validação para uso em grande parte dos
pacientes, além de melhor equilíbrio entre a sensibilidade e especifici-
dade. Não há consenso na literatura quanto à periodicidade da realiza-
ção da avaliação de risco. Sabe-se que a avaliação realizada no momento
da admissão e pelo menos 1x/dia pode reduzir as condições que
levariam a quebra da integridade cutânea. A interpretação adequada do
significado do escore obtido através das escalas de avaliação de risco
também pode auxiliar na definição da frequência da avaliação de risco
bem como no nível de cuidado necessário para evitar danos à pele do
paciente (EBE). Acredita-se que a avaliação de risco deve ser refeita sem-
pre que ocorrerem mudanças na condição clínica do paciente, e o plano
de cuidados preventivos deve ser revisado.

É importante salientar a extrema importância de uma ação mul-
tidisciplinar tanto na prevenção quanto no tratamento das úlceras
por pressão. As ações do enfermeiro, da equipe de enfermagem e dos
médicos devem estar alinhadas na tomada de decisões, e uma equipe
deve “lembrar” a outra quando determinadas medidas preventivas
ainda não foram estabelecidas, às vezes por impedimento rela-
cionado à própria condição clínica do paciente. Quando houver al-
guma contraindicação para que tais medidas sejam iniciadas, é
necessário documentar em prontuário com justificativas. Nesse con-
texto interdisciplinar, é preciso incluir também fisioterapeutas, nu-
tricionistas e, às vezes, até psicólogos.

Em geral, o idoso e seus familiares desconhecem completamente

os fatores de riscos que favorecem o desenvolvimento da UP e os
problemas agravantes que isso representa. É frequente observar
idosos que apresentavam um estilo de vida relativamente indepen-
dente se tornarem totalmente dependentes para o autocuidado após
acontecimentos súbitos, como uma queda com fraturas, acidente vas-
cular encefálico com sequelas e outros. Portanto, os profissionais de
saúde envolvidos na assistência devem ser preparados para alertá-los
e orientá-los com as medidas preventivas, pois podem ser os
primeiros a interferir na realização dos cuidados. Quando hospita -
lizados, um planejamento de preparo de alta deve ser realizado.

Tratamento
A reparação de feridas, em especial as crônicas, é um fenômeno alta-
mente complexo, dinâmico e sistêmico. Por ser sistêmico, é direta-
mente dependente das condições gerais de saúde do indivíduo e pode
sofrer interferência de diversos fatores.

Até a década de 1960, o tratamento de feridas dava preferência a
curativos secos, constituídos por compressas de gaze associadas a an-
timicrobianos tópicos. Posteriormente, entretanto, diversos autores
publicaram estudos mostrando que o processo cicatricial é facilitado
quando o leito da ferida é mantido úmido. 

O exsudato da ferida é composto por citocinas, fatores de cresci-
mento e enzimas proteolíticas. Sua presença em quantidade mínima
no leito da ferida é necessária para promover as atividades celulares,
imunológicas e o reparo tecidual. 

As lesões também devem ser avaliadas quanto à presença de
tecidos inviáveis e sinais de infecção. Na presença de tecidos in-
viáveis, há necessidade de desbridamento, pois esses tecidos, além
de favorecer infecções, não permitem a formação de granulação e
adequada reepitelização.

Os cuidados básicos consistem na limpeza da ferida e na escolha
adequada da cobertura. O uso de antissépticos em feridas é bastante
discutido, pois alguns estudos mostram toxidade às células epiteliais.
Além disso, os iodóforos têm sido associados a várias manifestações
sistêmicas inespecíficas devido à absorção por uso tópico.

As características gerais do produto ideal para curativo são: proteger
a ferida de bactérias e corpos estranhos; absorver o excesso de exsudato,
prevenir o ressecamento; obliterar o espaço morto; não ser aderente ao
leito da ferida para não causar traumas e dor; criar um ambiente aque-
cido e úmido para maximizar a epitelização; ser discreto para mini-
mizar os efeitos à aparência, causar o mínimo possível de interferência
nas atividades diárias (banho, deambulação, eliminações fisiológicas)
e ser acessível segundo as condições socioeconômicas do paciente. 

Assim, um curativo que mantenha um meio úmido, porém con-
trolado, favorece a cicatrização, reduz o número de trocas, minimiza
a dor e o desconforto. Em geral, para feridas com quantidade de ex-
sudato moderada são indicados curativos com alginatos e/ou hidro -
polímeros; quando há odor e indícios de infecção são utilizados os
curativos com carvão (para diminuir o odor) e prata (que é bacteri-
cida); já para feridas com pouca quantidade de exsudato estão indi-
cados os curativos hidrocoloides; e para a remoção de tecidos
desvitalizados, os hidrogels. 
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recomendações para prevenção de UP

Rastrear o estado nutricional de todos os pacientes, referenciar para o nutricionista 
e oferecer suplementos a todos os indivíduos de risco nutricional para UP.

Alternância de decúbito.

Utilizar superfície de apoio especializada (colchões, camas e almofadas).

Usar colchões de espuma específicos em todos os pacientes com risco.

Inspecionar regularmente a pele quanto às zonas de rubor.

Não utilizar massagem na prevenção de UP.

Usar emolientes para hidratar a pele seca.

Evitar o uso de materiais sintéticos, dispositivos recortados em formato de anel e luvas cheias de água.

Monitorizar o tempo que o indivíduo permanece sentado sem alívio da pressão.

Estabelecer uma política de avaliação de risco em todas as instituições de saúde; 
documentar todas as avaliações de riscos.

Usar uma abordagem estruturada para identificação e avaliação do risco de desenvolver UP.

Realizar avaliação de risco na admissão e repeti-la tão regular e frequentemente quanto for necessário.

Desenvolver e implementar um plano de ação quando o indivíduo é identificado 
como em risco para desenvolver UP.

A inspeção da pele deve incluir a avaliação de calor local, edema e tumefação.

Documentar todas as avaliações de pele.

Evitar posicionar o indivíduo sobre uma área ruborizada.

Proteger a pele da exposição à umidade excessiva  usando produtos com função barreira.

A frequência de realização da mudança de decúbito deve ser determinada por: tolerância 
dos tecidos, nível de atividade e mobilidade, condição clínica, objetivos do tratamento e 
condição individual da pele. 

Registrar o posicionamento: frequência e posição adotada.

A seleção de uma superfície de apoio dependerá das necessidades individuais de cada paciente.

Usar superfícies de apoio para manter os calcâneos afastados da superfície da cama.

Nível de evidência

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Quadro 2

Fonte: www.npuap.org

Limpeza da ferida
Em geral, a limpeza da ferida em atendimento hospitalar é realizada
com solução fisiológica aquecida para evitar a queda da temperatura
da ferida e o desconforto do paciente. A solução fisiológica possui
diversas vantagens, como favorecer a formação do tecido de granu-
lação, amolecer tecidos desvitalizados e não apresentar contraindi-
cação ou efeitos colaterais.

Embora se reconheça a citotoxidade dos antissépticos, inibindo
a cicatrização, alguns autores os recomendam no tratamento de 
feridas infectadas, ou como precaução, em feridas de pacientes sem
suprimento sanguíneo adequado para cicatrizar, em pacientes imu -
node primidos ou com balanço proteico negativo.

Deve-se utilizar técnica que minimize traumas, tanto mecânicos
quanto químicos. A maneira mais segura de realizar a limpeza da
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Categoria descrição Indicações

Ácidos graxos essenciais
(AGE) ou triglicérides de
cadeia média (TCM)

Película protetora 
(selante de pele)

Membranas ou filmes
semipermeáveis

Compressa 
não aderente

Película de silicone

Hidrocoloide

Hidropolímero 

Alginato de cálcio

Carvão ativado 
com prata

Hidrofibra 

Hidrogel

Papaína

Biocelulose

Óleo vegetal composto por ácido linoleico; ácido caprílico e ácido
cáprico. Geralmente suas formulações estão associadas a 
vitamina A, E e lecitina de soja.

Solução líquida, sem odor, à base de polímero e livre de álcool.

Película fina e transparente de poliuretano, coberta com adesivo
acrílico. Esta película é sustentada por um filme plástico e possui
PDMS (polidimetilsiloxano).

Tecido de malha de acetato de celulose impregnado com uma
emulsão de petrolatum.

Tela de poliamida elástica, revestida de silicone suave.

Hidrocoloide autoadesivo, coberto com uma camada externa de
poliuretano e outra interna composta por gelatina, pectina e car-
boximetilcelulose sódica.

São coberturas de espuma com pequenas células capazes de ab-
sorver os fluidos e impedir seu retorno ao leito da ferida. São cober-
tas com um adesivo de baixa alergenicidade que adere somente na
pele íntegra e não na ferida. Há uma categoria desses curativos que
se diferencia por possuir uma camada de silicone suave. Este, além
de não aderir no leito da ferida, não causa lesões na pele adjacente.

Compostos de sais de um polímero natural, o ácido algínico, 
que é formado por dois copolímeros: o ácido manurônico e o ácido
gulurônico derivados das algas marinhas da espécie Laminaria 

hyperbore acrescidos de cálcio e sódio em sua composição. 

Tecido de carvão ativado impregnado com prata.

Carboximetilcelulose sódica que pode ou não estar associado a
prata (1,2% prata iônica).

Gel transparente, incolor, composto por:
- Água (maior que 77%)
- Propilenoglicol (PPG)
- Carboximetilcelulose

Enzima proteolítia e peroxidase (papaína, quimiopapaína A e B 
e papaya peptidase) do látex do mamoeiro (Carica papaya).
Ação anti-inflamatória.

Película interna de microfibras de celulose com gramatura entre 
9 – 20 g/m², sintetizada por uma bactéria do gênero Acedobacter

através de um processo fermentativo.

Prevenção de UP.
Prevenção de lesões por fricção.
Tratamento de feridas abertas.

Para proteção da pele frágil contra agressões provocadas
por fluidos corpóreos e adesivos.

Curativo secudário.
Proteção de pele íntegra.
Prevenção de úlcera por pressão.

Para qualquer tipo de ferida em que o objetivo é proteger
a lesão e evitar aderência da cobertura ou gaze à ferida. 

Para qualquer tipo de ferida na qual se tem por objetivo
proteger a lesão e evitar a aderência e a dor nas trocas.

Prevenção de lesões por fricção em áreas de risco; trata-
mento de feridas abertas não infectadas e com tecido
viável; curativo primário e secundário; desbridamento 
autolítico de pequenas áreas com tecido desvitalizado.

Feridas com moderada quantidade de exsudato. Existem
dois tipos: as lâminas para feridas planas com ou sem 
adesivos nas bordas e as espumas para preenchimento 
de cavidades. Os curativos de espuma com adesividade de
silicone são ideais para pele sensível como a das crianças 
e idosos e também para a prevenção de UP.

Feridas com pouco a moderado exsudato mas que 
possuem áreas desvitalizadas que necessitam ser 
desbridadas; feridas com sangramentos.

Feridas exsudativas, infectadas, crônicas ou agudas, 
superficiais ou profundas com ou sem odor desagradável.

Feridas exsudativas. Utilizar as associadas a prata 
em feridas infectadas ou com risco de infecção.

Desbridamento de crostas, fibrinas, tecidos desvitalizados
e necrosados. 

Tratamento de feridas abertas com moderada ou grande
quantidade de exsudato; desbridamento enzimático do
tecido necrótico; promoção do tecido de granulação.

Indicado para feridas sem sinais de infecção ou tecidos
desvitalizados. Por exemplo:  lesão por fricção recente,
bolhas após sua remoção e limpeza.

Quadro 3 Principais produtos para curativos 

Fontes: 1. Hiss, Cathy, Thomas. Tratamento de feridas e úlceras. Rio de Janeiro. Reichmann & Affonso , 2 d, 2002; 2. Bajay HM, Jorge AS, Dantas SRPE. Curativos e Coberturas para o
Tratamento de Feridas In: Jorge S. A. Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas. São Paulo. Ed. Atheneu, 2003. p. 81 – 99; 3. Yamada F. A. O Processo de Limpeza de
Feridas . In: Jorge S. A. Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas. São Paulo. Ed. Atheneu, 2003. p. 50-65.
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ferida é através da irrigação de solução fisiológica, utilizando-se uma
seringa de 20 ml e agulha de calibre 40x12 para uma pressão entre 8
psi a 15 psi. Em feridas granuladas e limpas, a irrigação deve ser
cuidadosa e suave. Quando há resíduos, fragmentos e tecidos desvi-
talizados, recomenda-se friccionar levemente uma gaze umedecida
com solução fisiológica para facilitar a remoção. Isso se dá também
ao redor de drenos e dispositivos utilizados no tratamento.

Cobertura para feridas
Há hoje no mercado diversos produtos que auxiliam no tratamento das
UPs. Entretanto, para um bom resultado é necessário que o enfermeiro
e/ou médico que presta cuidados a esses pacientes saiba reconhecer as
fases do processo cicatricial, assim como o mecanismo de ação de tais
produtos. Diante da imensa variedade de nomes comerciais, podemos
dividi-los em categorias que estão relacionadas a composição, meca -
nismo de ação e indicação e que estão abordadas no Quadro 3.

Além disso, na escolha da cobertura deve-se sempre considerar
aspectos relacionados ao custo-benefício e às condições socioeco -
nômicas, pois geralmente são materiais de alta tecnologia e com alto
custo para uma durabilidade maior, e determinadas condições impe-
dem o bom aproveitamento do produto.

As coberturas são divididas em primárias e secundárias. As
primárias são aquelas que estão em contato direto com o leito da
ferida; as secundárias têm a função de fixação e/ou proteção do cura-

tivo primário. Com relação aos idosos, destacam-se as coberturas com
adesividade de silicone, pois permitem a remoção sem causar lesões
em peles extremamente sensíveis.

Conclusão 
O envelhecimento e a diminuição da resistência cutânea são um
processo natural. Com o aumento da expectativa de vida, os idosos
ficam mais expostos a doenças degenerativas e incapacitantes, tor-
nando-se vulneráveis ao desenvolvimento da UP.

Tanto no âmbito hospitalar como no domiciliar, a UP se instala
geralmente pela falta de mobilização no leito. Isso pode ocorrer pela
carência de profissionais ou cuidadores, pela falta de conhecimento
ou ainda por condições clínicas/físicas do paciente que contrain -
diquem a mudança no posicionamento.

A prevenção da UP tem sido um desafio para as instituições de
saúde, sendo necessários estudos a respeito de sua prevalência e in-
cidência. Esses dados são importantes para nos basearmos em evidên-
cia científicas de que a prevenção é o melhor caminho para reduzir os
impactos orçamentários e emocionais que implicam com o seu desen-
volvimento. Prevenir a UP significa aumentar a segurança do paciente
e, consequentemente, a qualidade da assistência prestada.

Para alcançarmos resultados satisfatórios tanto na prevenção
quanto no tratamento da UP, a interdisciplinaridade é peça funda-
mental, portanto toda equipe necessita estar envolvida.
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eM MoviMento  ::  ideias e recursos para o paciente e o cuidador

O instituto de psiquia-

tria do Hospital das clí -

nicas da FMusp aca ba

de criar oficinas de arte -

terapia para pessoas de

ambos os sexos, com 60

anos ou mais, com de-

pressão em qualquer es-

tágio e com acompanhamento médico.

A arteterapia utiliza recursos expressivos – pin-

tura, desenho, modelagem, entre outros – para au -

xiliar na percepção de emoções e sentimentos, o que

pode proporcionar melhora da tristeza, ansiedade e

apatia, além de aumentar a autoestima e a moti-

vação. Estudos mostram que ela pode diminuir a de-

pressão em idosos por permitir-lhes expressar seus

sentimentos de tristeza e perdas.

As oficinas terão a duração de 90 minutos e acon-

tecerão uma vez por semana por 5 meses, totalizando

20 sessões. Serão selecionadas 20 pessoas para inte-

grar essa primeira fase da iniciativa. Através de um

sorteio serão definidas 10 pessoas que participarão

das oficinas e 10 que farão parte de um grupo contro -

le. Não poderão participar pessoas com dependência

química (álcool ou drogas) e demências (Alzheimer,

Parkinson etc.).

para mais informações:

elianaciasca.ipq@gmail.com ou (11) 3208-7256

ArteterApiA e depressão

Grupo de Apoio 

O Grupo de Apoio a Familiares de Pessoas com Doença de Alzheimer, organizado

pelo Hospital rios d’or, no Rio de Janeiro, promove mensalmente palestras

elucidativas sobre os mais variados temas dentro da realidade de vida dos fami -

liares e portadores da doença de Alzheimer. Entre os tópicos já abordados nos

encontros estão cuidados terapêuticos, estimulação cognitiva e nutrição.

Além da abordagem principal, é reservado tempo para discussão de casos es-

pecíficos, esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre familiares. O

grupo é multidisciplinar e conta com a presença das equipes de neurologia e psi-

cologia do Hospital Rios D’Or.

Mais informações: marketing@riosdor.com.br e (21) 2448-3646

Assunto delicAdo 
Ainda pouco comum
no Brasil, o modelo
de residenciais para
idosos passou por
um crescimento ver-
tiginoso nos EUA 
na década de 1990.
Es sa popularização
veio acompanhada

de críticas de pesquisadores e grupos de advocacy, que alertam para
a qualidade do cuidado oferecido por tais instituições: a maioria
delas não contrata nem mantém uma equipe treinada adequada-
mente para cuidar de residentes cada vez mais velhos e frágeis. Um
dos fatores que contribuem para isso é a falta de uma legislação fed-
eral específica para regular tais instituições, que não recebem os
idosos saudáveis publicados em suas brochuras, mas pacientes geral-
mente com mais de 80 anos, múltiplas condições crônicas e altos
índices de perda cognitiva.

Uma parceria entre PBS/Frontline lançada em agosto traz esse de-
bate no documentário de uma hora Life and Death in Assisted Living
(Vida e morte em residenciais, em tradução livre). Com um forte tom
de jornalismo investigativo, o filme traz o depoimento de famílias que
perderam parentes nos residenciais e incentiva o debate sobre a qua -
lidade de cuidado que deve ser oferecido em tais instituições.

Para assistir: www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/life-and-
death-in-assisted-living
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pAlAvrA de queM sABe 

O blog Life in the End Zone (Vida na zona final,
em tradução livre) se diferencia dos blogs de ou -
tros cuidadores de pacientes idosos pelo conhe -
cimento técnico e pessoal de sua autora. Muriel
Gillick é geriatra e especialista em cuidados palia-
tivos na Faculdade de Medicina de Harvard e
cuida de seus pais, ambos com quase 90 anos.
Entre seus muitos livros publicados está The De-

nial of Aging: Perpetual Youth, Eternal Life and Other Dangerous Fantasies (“A ne-
gação do envelhecimento: juventude perpétua, vida eterna e outras fantasias
perigosas”, em tradução livre, não publicado no Brasil).

Seu objetivo com os relatos do blog é discutir tópicos relacionados a
doenças avançadas e cuidados no final da vida. Ela também repercute notícias
publicadas na imprensa norte-americana com a autoridade do título de médica,
mas também com a sensibilidade de quem tem dois idosos queridos sob seus
cuidados. Sua esperança é de que familiares, profissionais de saúde e legis-
ladores entendam um pouco melhor essa área tão pouco conhecida que é o en-
velhecimento e o final de vida.

Para saber mais: http://blog.drmurielgillick.com/

GuiA de vAcinAs

A sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

e a sociedade Brasileira de imunizações uniram es-

forços em prol da saúde do idoso. Uma parceria entre

as duas entidades resultou em Geriatria – Guia de

Vacinação 2013/2014, uma publicação cujo principal

objetivo é “apresentar as diferentes vacinas do ca -

lendário do idoso de maneira resumida e objetiva,

para que o geriatra e o clínico geral possam consultá-

lo no dia a dia do consultório e/ou ambulatório”. 

Além do calendário de vacinação, o livreto traz

a descrição de cada vacina voltada para esse público e suas indicações. Entre

as vacinas listadas estão aquelas para a prevenção de doenças como in-

fluenza, doenças do trato respiratório inferior, pertússis, tétano, difteria e

hepatite B.

O link para download do livro é www.sbim.org.br/publicacoes/ guias-de-

vacinacao/guia-de-vacinacao-geriatria-20132014-sbim-e-sbgg/
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TeCnoloGia :: sites, aplicativos e outras ferramentas

Nos últimos anos, 
a tecnologia vem
evo luindo em rit mo 
galopante, com des -

ta  que para a miniaturização dos dispositivos e o poder de processa-
mento dos aparelhos.

Os sistemas operacionais também se modificaram, para ser mais
amigáveis ao usuário. Temos hoje os sistemas Android (Google) e iOS
(Apple) fazendo o papel de protagonistas como interface de usuário
em dispositivos móveis.

Essa tecnologia tem mudado a forma como se aprende e se pra -
tica a medicina. Como ferramenta de atuação médica, já temos
muitos equipamentos sofisticados de auxílio ao diagnóstico portáteis,
e tem se tentado agregar o smartphone também como ferramenta na
hora de tomar uma decisão clínica.

Diversos aplicativos já foram desenvolvidos, desde as plataformas
mais antigas como Palm até para os mais modernos Android ou Win-
dows 8 portáteis. Essa miríade inclui livros virtuais (e-books), calcu-
ladoras, fluxogramas, imagens, testes (quizzes), consensos e escores.

Encontrei alguns aplicativos interessantes na área de geriatria. O
que avaliarei a seguir é o iGeriatrics, da American Geriatrics Society
(AGS), disponível para iOS e Android ao preço de R$ 6,16 (agosto/2013).

Testando, testando
Testei o aplicativo em um Samsung Galaxy S 4, com o sistema An-
droid 4.2.2.

Do ponto de vista médico, o aplicativo é bárbaro. As informações
são objetivas, atualizadas, bem organizadas e com a qualidade encon-
trada em tratados internacionais e consensos norte-americanos. Ele
inclui como principais temas:

- Critérios de Beers, sobre medicações potencialmente inapro-
priadas para uso em idosos: fornece informações sobre as medicações,
motivo de elas serem potencialmente inapropriadas, força e quali-
dade de evidência a respeito.

- Navegador cultural: com informações sobre diversas etnias e
grupos culturais para auxílio na formação de vínculo e melhor en-
tendimento sociocultural do paciente.

- Consulta em neuropsiquiatria geriátrica: um guia com infor-
mações para manejo de sintomas e doenças neuropsiquiátricas no
paciente idoso.

- Guia de imunização: informações objetivas e curtas sobre vaci-
nas e recomendações para grupos específicos (viagens etc.), de acordo
com os Centers for Disease Control (CDC).

- Manejo de fibrilação atrial: visa auxiliar o médico na tomada
de decisão diante de um paciente idoso com fibrilação atrial.

- Guidelines de prevenção de quedas: um guia passo a passo para
manejo de prevenção de quedas em idosos, com evidências científicas.

Do ponto de vista de interface, o aplicativo deixou muito a dese-
jar. O tamanho do texto ficou inadequado, minúsculo. Tenho boa
visão e boa pontaria com o dedo e achei complicado navegar pelos
subitens do aplicativo. As tabelas não apareceram ajustadas ao
tamanho do visor e em modo paisagem ainda tive de fazer adaptações
de tamanho. Algumas vezes ele travou, ficou com uma tela branca na
transição de itens ou não quis voltar para a tela anterior, obrigando o
usuário a reiniciar o aplicativo. 

Também tive a impressão de que o aplicativo foi montado como
uma colcha de retalhos, pois em todos os temas havia informações
de direitos autorais e renúncia (copyright and disclaimer), tornando
os menus um pouco repetitivos. As calculadoras ficaram “escondidas”
no subitem “tools” do menu – e com alguns poucos itens realmente
úteis, como cálculo de clearance de creatinina ou correção de dose de
fenitoína, entre outros de utilidade duvidosa, como conversão de Cel-
sius para Fahrenheit e conversão de volumes. A função “histórico”
talvez ajude durante um uso prolongado do aplicativo, porém é inútil
para pesquisa rápida de informação. Uma ferramenta de busca tam-
bém ajudaria muito a encontrar informações específicas rapidamente
e não está presente no aplicativo.

Um detalhe estranho é que, apesar de quase todas as informações
apresentadas no aplicativo terem origem no guia da AGS (Geriatrics
at your fingertips – Geriatria na ponta dos dedos) e de o aplicativo
ser pago, ainda há um link para compra do e-book na forma de aplica-
tivo (o que me custaria mais R$ 41,18).

Em minha avaliação, o aplicativo tem ótimas informações, apresen-
tadas de maneira que deixa a desejar, com um custo relativamente alto.

Para saber mais: www.americangeriatrics.org/publications/
shop_publications/smartphone_products/

iGeriatrics na mira

Cesar Guerra Médico geriatra afiliado da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da EPM/Unifesp

Contato caesar.guerra@gmail.com
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

nova opção no tratamento
da doença de parkInson 

O laboratório Aché acaba de

lançar o Ekson, medicamen -

to de primeira opção para

tratamento da doença de

Parkinson. Sua combinação

de levodopa e bense razida é

amplamente prescrita pelos

neurologistas. A levodopa

atua aumentando os níveis de dopamina no cérebro e

ajuda o paciente a realizar movimentos, me lhorando

o tremor e a rigidez, típicos da condição. 

“Com o lançamento do Ekson, o Aché ratifica sua

missão de proporcionar medicamentos de qualidade

e mais acessíveis para a população brasileira”, diz Lygia

Regina Martins, gerente de produtos do Aché.

ressonâncIa magnétIca 
de extremIdades  

O Centro de Diagnós-
ticos Brasil (CDB) ad -
quiriu um novo apa -
relho de ressonância
magnética que permite
aos pacientes que pre-
cisam ter apenas as ex-

tremidades (braços, pernas ou pés) examinadas não
ter de se submeter ao equipamento em forma de
túnel, que pode provocar des conforto e claustrofobia.
Esses pacientes podem realizar a ressonância mag-
nética das extremidades numa cadeira reclinável, in-
serindo apenas o membro a ser diagnosticado no
novo equipamento. Segundo Juan Ce vasco, médico
radio logista do CDB, além de simplificar e agilizar o
exame, a novidade oferece mais conforto ao paciente
e permite que crianças ou idosos sejam acompa -
nhados por um familiar o tempo todo. Pacientes obe-
sos, com dor crônica nas costas ou doença pulmonar
obstrutiva crônica também se beneficiarão com o
novo aparelho.

Inovação para o alívIo da dor 

Chegou ao mercado bra sileiro o primeiro e único aparelho de neuroesti mulação
elétrica trans cutânea (TENS, na sigla em inglês) portátil, que pode ser aplicado pelo
próprio paciente. O Tanyx, da Farmoquímica, libera leves choques, que estimulam
a corrente elétrica dos nervos, provocando a liberação de opiáceos endógenos, subs -
tâncias produzidas pelo próprio organismo com poder analgésico.

O tratamento é indicado para lombalgia, cervicalgia, osteoartrite e artrose, dor-
salgia, tendinite crônica e dores nas extremidades superiores e inferiores. A recomendação de uso é de duas vezes ao dia,
em sessões de 20 minutos.

Tanyx não tem efeitos colaterais, não causa dependência e pode ser utilizado como terapia complementar à fisiote -
rapia e a tratamentos medicamentosos. Ele tem dois condutores em gel que podem ser aplicados diretamente na pele,
três padrões de pulso elétrico (contínuo e intermitente) e três regulagens: baixa, média e alta.
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novo analIsador 
hematológIco  

O novo analisador he matológico Sysmex

XP-300, lançado no início do ano pela

Roche Diagnóstica, está dis ponível no

mercado bra sileiro. A solução visa aten-

der as necessidades dos labo ratórios e

hospitais no segmento de analisadores

com contagem diferencial de leucócitos em três etapas: neutrófilos,

linfócitos e MXD. Entre as funciona lidades do sistema destaca-se a

maior capacidade de armazenamento de dados, que permite a con-

sulta de até 40 mil exa mes, incluindo os histogramas. Há novidades

também no design, na ope ração com a tela touch screen e no soft-

ware em português, que possibilitam ao usuário trabalhar de forma

mais intuitiva.

Os reagentes utilizados no novo analisador são fabricados pela

Sysmex no Brasil, contendo rótulo com código de barras, onde é pos-

sível a inserção de dados como o número do lote e a data de expiração

de forma automática no XP-300, minimizando a possibilidade de erro.

modelo para homens  

A SCA adicionou em agosto um
novo produto ao seu portfólio
no Bra sil: TENA Men, um prote-
tor para incontinência leve espe-
cialmente feito para homens. 

O produto con ta com uma
série de inovações: Dry Fast
Core®, tecnologia patenteada
pela SCA, que absorve imedia -

tamente o líquido e mantém a pele sempre seca; Odour Con-
trol®, que inibe o odor de urina; e um design desenvolvido
sob medida para a anatomia masculina.

celular para Idosos 

A Telehelp, empresa atuante no mercado de

teleassis tência, acaba de lançar um aparelho

celular desenvolvido especialmente para pes-

soas idosas. O telefone tem teclas maiores do

que o padrão e áudio amplificado. Além de fazer

e receber chamadas, possui um botão de

emergência que, quando acionado, emite um

sinal sonoro que chama a atenção das pessoas

próximas ao usuário, agilizando seu atendi-

mento em situações de emergência. 

Sua principal vantagem, no entanto, vem

do fato de que o botão de emergência per-

manece conectado dia e noite à Central de

Atendimento 24h da empresa. Dessa forma,

seu acionamento envia um sinal para a Cen-

tral, que pode rastrear e transmitir a localiza-

ção do cliente para as pessoas pré-selecionadas

por ele, como parentes e amigos.
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novo fItomedIcamento para 
tratamento da osteoartrIte  

O laboratório Aché apresenta mais uma novidade: Motore, fitomedicamento voltado para o trata-
mento da osteoartrite (OA), cuja ação é anti-inflamatória e antioxidante de longo prazo. Seu princípio
ativo é a Curcuma longa, agente corante amarelo característico da raiz do açafrão da terra, cujo extrato
seco contém um conjunto de subs tâncias (chamados curcu minoides) que inibem a dor e a inflamação. 

Trata-se do primeiro medicamento fitoterápico no país que utiliza o extrato padronizado e
concentrado da curcumina em sua formulação, o que garante eficácia no combate à inflamação

com poucas reações adversas. Motore foi desenvolvido em parceria com o laboratório italiano Indena, um dos mais mo -
dernos no mundo em pesquisa científica com fitomedicamentos.

caneta para 
osteoporose  

A farmacêutica Eli Lilly lançou recentemente a

Fór teo Colter Pen, nova caneta para aplicação

do medicamento de tratamento para a osteo-

porose, que visa simplificar a preparação da

dose e o modo de aplicar a medicação.

A nova caneta dispensa a calibração em di-

versas etapas e os ajus tes da dose – a dosagem

é acertada automaticamente. Dessa forma, em

apenas um passo o paciente consegue fazer a

aplicação da medi cação subcutânea. Seu for-

mato mais anatômico facilita o manuseio du-

rante a aplicação. 

“A Organização Mundial da Saúde estima

que entre 13% e 18% das mulheres acima de 50

anos têm osteoporose. A doença faz parte do

processo de envelhecimento e por isso é muito

importante que a caneta seja de fácil manuseio,

de modo que, mesmo em uma população mais

idosa, seja possível garantir a correta aplicação

do medicamento”, afirmou Bernardo Soares, di-

retor médico da empresa.

manual de exames laboratorIaIs
na área de endocrInologIa  

Três especialistas da Dasa, grupo es-

pecializado em serviços auxiliares

de apoio diagnóstico, publicaram

em julho o Manual de Exames La -

boratoriais na Prática do Endocrino -

logista. Os endocrinologistas Rosita

Fontes, Mauro Scharf e Sergio Ven-

cio foram os editores do livro, cujo

objetivo é preencher uma lacuna

exis tente entre a comunidade de endocrinologistas e os labo-

ratórios de medicina diagnóstica. Os médicos representam as

marcas Sergio Franco (RJ), Frischmann Aisengart (PR) e Atalaia

(GO), respectivamente.

O livro aborda de forma prática os aspectos clínicos rele-

vantes das principais doenças da endocrinologia. “Trata-se de um

guia de fácil acesso que auxilia na escolha dos exames mais im-

portantes para cada suspeita diagnóstica, assim como na inter-

pretação dos resultados, orientação sobre a coleta, interferentes,

valores de referência, entre outras características importantes”,

dizem os especialistas.
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out 3 2o Fórum Internacional 

multidisciplinar de Cuidados paliativos

3 a 6 de outubro • Sofia, Bulgária •

www.imfpc.org

3 12o Congresso Brasileiro 

de Clínica médica

2o Congresso Internacional 

de medicina de Urgência

9 a 12 de outubro • PUC-RS, Porto Alegre,

RS • www.clinicamedica2013.com.br

3 V Congresso Internacional 

de Cuidados paliativos /

II Congresso Lusófono de Cuidados

paliativos

9 a 12 de outubro • Porto de Galinhas, 

PE •  www.vcongressoancp.com

3 II simpósio de Reabilitação 

Geriátrica do HIAe

18 e 19 de outubro • Hospital Israelita Al-

bert Einstein, SP • www.einstein.br

3 Ciclo Total Nutrition Therapy

(TNT) Geriatria – Abbott

18 e 19 de outubro • Goiânia, GO

www.abbott.com.br

3 Jornada Rede D’or são Luiz 2013

19 de outubro • Hotel Royal Tulip, São

Conrado, RJ • www.idor.org

3 X Congresso Brasileiro 

de Cardiogeriatria

25 e 26 de outubro • Centro de Con-

venções do Hotel Pestana, Salvador, BA • 

http://departamentos.cardiol.br

3 VII Congresso de Geriatria e

Gerontologia do Rio de Janeiro –

GeriatRio 2013

30 de outubro a 2 de novembro • 

Centro de Convenções Sul América, 

Rio de Janeiro, RJ • 

www.metaeventos.net/geriatrio2013

set 3 CBNe – Congresso Brasileiro 

de Nutrição e envelhecimento

XV Jornada de Inverno da sBGG-Rs

5 a 7 de setembro • Hotel Plaza 

São Rafael, Porto Alegre, RS •

www.cbne2013.com.br

3 V Congresso Brasileiro 

de Neuropsiquiatria Geriátrica

5 a 7 de setembro • Fecomércio,

São Paulo, SP •

www.cbnpg2013.com.br

3 VI Ciclo de Cinema e Reflexão

“Aprender a viver, aprender a morrer”

12 a 15 de setembro • Cinemateca

Brasileira, São Paulo, SP •

www.grupomaissaude.com.br

3 I Congresso Ibero-Americano

sobre os Cuidadores Informais 

de pessoas Idosas

16 e 17 de setembro • Universidade de

Aveiro, Portugal •

http://c3icongresso2013.web.ua.pt/

3 1o encontro estadual do município

Amigo da pessoa Idosa

24 a 26 de setembro • Memorial da

América Latina, São Paulo, SP •

www.municipioamigodoidoso.com.br

3 8o Congresso paulista de Geriatria

e Gerontologia (GeRp 2013)

26 a 28 de setembro • Centro de 

Convenções Frei Caneca, São Paulo, SP •

www.gerp2013.com.br

3 VII Congresso Centro-oeste 

de Geriatria e Gerontologia

26 a 28 de setembro – Centro de Con-

venções Ulysses Guimarães, Brasília, DF •

www.coger2013.com.br/
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pRoGRAme-se  ::  cursos, congressos e simpósios

nov 3 Ciclo Total Nutrition Therapy

(TNT) Geriatria – Abbott

8 e 9 de novembro • São José do Rio

Preto, SP • www.abbott.com.br

3 12o Congresso Brasileiro Interdis-

ciplinar de Assistência Domiciliar

8 a 10 de novembro • Centro de Con-

venções Rebouças, São Paulo, SP •

www.ciad.com.br

3 IV Congresso Brasileiro 

de Tratamento de Feridas

12 a 15 de novembro • João Pessoa, PB

www.jzbrasil.com/congressos/

feridas2013

3 International Research 

Conference on Nursing Homes

22 e 23 de novembro • St. Louis, 

Missouri, EUA •

www.nursing-home-research.com

Para divulgar seu evento, envie suas informações para: contato@dinamoeditora.com.br
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Atenção Integral ao 
Paciente Geriátrico

O Grupo MAIS interliga seus principais serviços para estar alguns passos à frente quanto aos cuidados com o 
paciente geriátrico.

Monitoramento, home care, ambulatório e hospital de retaguarda para proporcionar atendimento longitudinal e 
contínuo. 

O prontuário unificado permite acompanhar o paciente de forma competente e verdadeiramente 
humanizada em todas as fases da sua trajetória de vida.

Os maiores beneficiados com este Modelo de Atenção Integral à Saúde são o paciente e sua família que terão 
sempre à disposição uma equipe multiprofissional que realmente conhece sua história clínica e de vida da pessoa. 

Av. Jurubatuba, 481 - Vila Cordeiro/Brooklin - 04583-100 - São Paulo SP 

 11 5090 5000            www.grupomaissaude.com.br

Co
m

un
ica

çã
o 

Gr
up

oM
AI

S






