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Ventos de mudança

3E

sta edição da Aptare sai
em pleno mês da Copa
do Mundo. Razão de orgulho para alguns, motivo de ódio para outros, acredito
que todos tenham uma opinião
sobre o Brasil sediar um evento
dessa magnitude. O mais interessante é que não há ninguém completamente certo ou errado em
seus argumentos.
O que é seguro dizer, isso sim,
é que a Copa vem funcionando
como gatilho para um debate importante: o debate sobre o que
queremos para nosso país e como
queremos que isso seja feito. As
reivindicações são muitas, e de
longa data, assim como a frustração. Mas se as discussões não
voltarem à tona, mesmo que com
um quê de déjà vu, perderemos
uma bela e rara oportunidade de
talvez, quem sabe, começar com
as transformações que tanto queremos para o Brasil.
Tenho dúvidas se existe algo
mais poderoso do que o desejo de
mudança. As mudanças são boas
porque nos tiram da zona de conforto e nos obrigam a pensar fora
da caixa. Foi isso que pude observar nas discussões que aconteceram no XIX Congresso Brasileiro
de Geriatria e Gerontologia, em
Belém do Pará. O Brasil passa por
uma rápida mudança demográfica, com uma população idosa

que cresce a olhos vistos. Para
acompanhar os ventos de mudança, profissionais de todo o
Brasil se reuniram no início de
maio na capital paraense em
busca de atualização sobre o paciente idoso. Os debates foram
permeados por riqueza de conhecimento e troca de experiências. Algumas dessas discussões
você pode conferir nas páginas
desta edição, fruto da reportagem
cuidadosa da repórter e gerontóloga Maria Lígia Pagenotto. No
site www.revistaaptare.com.br você encontra a cobertura completa.
Por entendermos a importância da renovação, a Aptare
tem como política a troca de editores clínicos a cada dois anos.
E, embora as mudanças sejam
boas, elas nem sempre são fáceis,
especialmente as que envolvem
algum tipo de despedida.
Esta edição é a última sob a
batuta de João Toniolo Neto,
nosso editor clínico em geriatria,
cuja generosidade de conhecimento e tempo foi inestimável
para tornar a Aptare o veículo
sólido e reconhecido que é hoje.
O dr. Toniolo, professor adjunto
de geriatria da EPM/Unifesp, foi
uma das primeiras pessoas a
apoiar a revista e a enxergar nela
uma possibilidade de contribuir
no debate sobre o envelhecimento. Ele deixa o cargo de edi-

tor clínico, mas se mantém em
nosso conselho editorial. Ao dr.
Toniolo nosso muito obrigada.
Em seu lugar assume João
Senger, geriatra da PUCRS, que
se une ao time com novos temas,
fontes e grande experiência. O dr.
João tem contribuído de maneira
sistemática com a Aptare, principalmente com fontes e estudos
fora do eixo Rio-SP. Sua orientação será essencial para dar voz
a profissionais de outros estados.
Ao dr. João nossas boas-vindas.
Em gerontologia, Claudia
Fló, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, se mantém
como editora clínica. A atuação
da dra. Claudia tem sido imprescindível para uma cobertura
equilibrada e inovadora da gerontologia brasileira, que vem
crescendo em destaque. Obrigada, dra. Claudia, pelos últimos
dois anos. E que venham os
próximos dois!

Boa leitura!

Lilian Liang
Editora
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Colóquio

Fábio Nasri
Médico geriatra, professor da Faculdade de Medicina São Camilo,
mestre em medicina pela Escola Paulista de Medicina – Unifesp/EPM

Um diálogo possível
Por Sergio Azman

é e ciência parecem, à
primeira vista, conceitos opostos. Apesar
de durante muito
tempo a Igreja ter sido a grande detentora do conhecimento, a história nos mostra que o
conﬂito entre religião e ciência aconteceu em diversos momentos – um dos episódios
mais conhecidos é a história
de Galileu Galilei, físico, matemático e ﬁlósofo italiano
que ousou aﬁrmar que, ao
contrário do que defendia a
Igreja, a Terra não era o centro
do Universo. Galileu foi obrigado a se retratar, caso contrário seria queimado. Outros
tantos o foram. A ruptura se
deu a partir do momento em
que se começou a usar de me todologia cientíﬁca para comprovar, ou não, alguns dados
que a Igreja tinha como certos.
Iniciava-se aí o método cientíﬁco da era moderna, que passa a considerar cada vez mais
o conhecimento tangível.
O debate parece antigo,
mas é cada vez mais atual.
Hoje em dia, muitas pesquisas

F

mostram o impacto da religiosidade e da espiritualidade
na saúde dos pacientes. “As
pessoas costumam pensar de
maneira separada. Mas a grande questão é que, antes de serem pacientes, médicos e proﬁssionais de saúde, todos são
religiosos, de certa maneira”,
explica o geriatra Fábio Nasri,
que conta aqui um pouco de
sua experiência proﬁssional,
que une conhecimento médico e espiritualidade para
conferir saúde e bem-estar aos
seus pacientes.
O assunto ainda desperta
polêmica, mas cresce o número de médicos dispostos a
promover esse diálogo. A
aproximação é bem-vinda, e o
paciente agradece.

Meu pai é praticamente agnóstico, minha mãe é meio
sincrética, vai à igreja, ao centro espírita. Mas, se perguntarem, ela diz que é católica. Eu
fui talvez o primeiro a ser espírita de fato, ou seja, não
houve uma grande inﬂuência
da família.
Quando entrei na faculdade
de medicina eu já frequentava o centro espírita, já tinha
essa visão da vida. O que
aconteceu foi que depois de
ter feito uma carreira acadêmica, mestrado, ter seguido
uma vida “normal”, começaram a surgir oportunidades
de unir as duas coisas. E acho
que não tem coisa mais gostosa no mundo do que juntar
suas crenças e viver, trabalhar
e estudar segundo elas.

Aptare – Como aconteceu
a aproximação entre
espiritualidade e ciência
em seu trabalho?
Fábio Nasri – Desde a ado-

Aptare – Crenças no sentido
do que acreditamos, não necessariamente uma religião?
Nasri – Isso, não necessaria-

lescência eu acreditava que
existia uma vida após essa.
Tive uma iniciação católica,
mas fui atrás dessa minha
crença e me tornei espírita.

mente uma religião. Quando
você faz essa transição das
suas crenças pessoais e começa a ver a inserção disso na
ciência, você descobre que

existe todo um conceito formal disso, uma série de publicações sobre o assunto. E
começa a entender as deﬁnições. Por exemplo, religiosidade é a busca do divino, do
sagrado, do transcendente,
através de um conjunto organizado de práticas. A religião
é um conjunto organizado de
práticas. A espiritualidade é a
busca do sagrado, do transcendente, sem depender necessariamente de um conjunto de práticas. É uma
busca individual, uma motivação pessoal. São conceitos
distintos. O conceito de espiritualidade está por fora, e o
da religiosidade por dentro.
Um engloba o outro.
Aptare – Como os médicos, de
maneira geral, lidam com a
questão da espiritualidade?
Ela é considerada numa consulta, num tratamento?
Nasri – Os médicos hoje em

dia têm se importado mais
com a espiritualidade. É um
assunto que tem chamado
cada vez mais atenção. Essa
possibilidade de falar disso é
algo mais recente. Na prática,
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o que se sabe é que hoje em
dia
muitos
pacientes
gostariam que os médicos
falassem a respeito de religiosidade e espiritualidade
com eles. Eles gostariam de
ter contempladas em seu
cuidado com a saúde as suas
opções religiosas. Por outro
lado, surpreendentemente,
muitos médicos gostariam
de falar com seus pacientes a
respeito desse tema. Esses
são dados de pesquisa do
Instituto Gallup, no Brasil e
em outros países. Os pacientes são religiosos. 96%
acreditam em Deus, fazem
preces, muitos estiveram em
algum templo recentemente.
Uma pesquisa do periódico
USA Weekend, nos Estados
Unidos, mostrou que 63%
dos entrevistados acham que
os médicos devem abordar a
espiritualidade com seus pacientes. O Brasil é um país
católico, e a população é mais
aberta a essa questão.
Aptare – um paciente mais
disposto a ter esse tipo de
conversa tem inﬂuência na
prática médica? isso já é rea lizado ou pesquisado com
frequência no Brasil?
Nasri – Não. Por incrível que

pareça, boa parte dos estudos vêm do exterior. Lá eles
estudam, pesquisam, levam
o assunto bem mais a sério.
Por aqui estamos começando, mas está melhorando.
Tanto que houve uma aula,
uma mesa-redonda sobre o
tema no Congresso Paulista
de Medicina.
Aptare – Se pacientes e médicos gostariam de falar sobre o
tema, o que falta?

Nasri – Primeiro, falta tempo.

Na consulta médica nós mal
conseguimos falar o que é
preciso. Segundo, porque o
paciente pode achar que estamos querendo angariar almas para a nossa religião,
achar que os médicos estão
querendo convertê-los. Eles
podem ﬁcar ressabiados. Não
é o que acontece, na grande
maioria das vezes os pacientes gostam. Tendo em
vista essas diﬁculdades, o
American College of Clinicians (ACC) elaborou quatro
perguntas que devem ser
feitas aos pacientes: 1- se a fé
é importante nessa doença;
2 - se a fé tem sido importante para a pessoa durante a
vida; 3 - se o paciente conversa com alguém sobre esse
tipo de assunto; e 4- se gostaria de tratar sobre esse assunto com alguém. Perceba
que aqui ninguém perguntou
se o paciente é católico, judeu, protestante, espírita ou
de qualquer outra religião. O
que se quer saber é como a religiosidade pode ser um parceiro no tratamento. É nesse
contexto que a religiosidade,
a espiritualidade passam a
ser importantes.
Aptare – E como elas podem
ser efetivas e ajudar no tratamento?
Nasri – Quando existe um

risco grande de morrer, um
câncer, uma doença em fase
terminal, muitos pacientes
querem falar sobre espiri tualidade. Querem saber o
que vai acontecer. Quando
os pacientes recebem um
diagnóstico ruim, é comum

aqui no Brasil as pessoas
questionarem o que o médico acha sobre cirurgia espiritual. São perguntas que
acontecem.
A perda de um ente querido
é outra ocasião em que o paciente busca conversar sobre
o tema. Às vezes você é médico de um casal e a esposa
vem a falecer. Você acaba
conversando sobre espiritualidade com ele. São situações em que normalmente
esses assuntos vêm à tona.
Mas em outras situações ele
também pode ser interessante. Por exemplo, quando o
paciente vem a uma primeira
consulta ou é internado no
hospital. E por que é importante saber disso? Porque
90% dos pacientes usam a religião para superar problemas
de saúde. Esses pacientes têm
um hábito. Quando um paciente ﬁca um mês no hospital, ele ﬁca esse período sem
ir à igreja, ao templo, sem
falar com o network que ele
tem na comunidade. Porque
às vezes não é só o fato de ir
à igreja, e sim de encontrar
aquelas pessoas, sair para jantar depois, saber que está
todo mundo rezando por ele.
E o paciente muitas vezes
se afasta disso quando está
doente. Então muitos pacientes se beneﬁciariam se
alguma prática ecumênica
fosse trazida para o ambiente
hospitalar. Essa aproximação
ajuda muito o paciente, porque ele conta com a religião
para melhorar. Quando o
médico fala para o paciente
“O senhor vai tomar esse

remédio e vai melhorar”, o
que ele fala? “Se Deus quiser”.
O que ele está dizendo para
você? Que ele tem fé.
Aptare – Você comentou sobre
cirurgia espiritual. Nesse caso,
o que o médico deve dizer?
Respeitar a crença dele?
Nasri – Sim. Até porque boa

parte das orientações e conselhos dos grupos religiosos
não se opõe à área médica. A
maior parte das pessoas ligadas a religiões é orientada
a evitar álcool, não fumar,
praticar sexo seguro, manter
relações estáveis dentro de
um limite de boa convivência. Então o índice de divórcios é menor, e nós sabemos
que casamentos estáveis são
melhores para a saúde. À
exceção de algumas práticas,
como os cientologistas que
são contra os psiquiatras,
ou religiões que proíbem
a transfusão de sangue, a
maior parte das práticas religiosas dá conselhos que são
bons à saúde.
Aptare – Então a religiosidade pode ter um efeito
preventivo?
Nasri – Exatamente. O que

falamos aqui no consultório?
Quer fazer cirurgia espírita?
Vá. É uma característica especíﬁca desse consultório,
porque é um tema no qual já
trafego há algum tempo. Às
vezes, eu mesmo pergunto no
que o paciente acredita, e indico onde ele pode ir. Com o
tempo você acaba conhecendo os líderes religiosos.
Já aconteceu inclusive de eu
pedir uma reunião com o pastor da igreja de um paciente.
Ele trouxe o pastor, a família,
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e ﬁzemos uma reunião para
conversar sobre como a igreja
poderia ajudá-lo. Era um paciente deprimido. O pastor
entendeu, colocou essa pessoa dentro de vários círculos
do culto da igreja protestante
e ela melhorou.
Aptare – E a evidência cientíﬁca, como ﬁca?
Nasri – Existe um conceito

chamado religiosidade intrínseca e extrínseca. Religiosidade extrínseca é aquela
pessoa que vai à igreja, recolhe o dízimo, edita o jornal
da paróquia, manda e-mail
para todos os seus contatos
convidando para o culto, mas
ela mesmo não acredita em
nada. Ela não pratica na vida
aquilo que professa na sua fé.
Essa é a extrínseca. A religiosidade intrínseca é o sujeito que ás vezes nem vai à
igreja, mas na casa dele tem
um altar, um lugar onde ele
acende uma vela, faz uma
meditação. E para ele isso é
falar com Deus. Ele acredita
nisso. E, mais importante, ele
se comporta na vida segundo
os valores éticos da fé que ele
adota. Hoje existe uma escala, um questionário para
medir a religiosidade intrín seca e extrínseca. No residencial Albert Einstein nós ﬁzemos um estudo com idosos
deprimidos e vimos que os
idosos que tinham mais religiosidade intrínseca estavam
protegidos para a depressão.
Esse tipo de estudo associativo é frequente na literatura.
Essa é a primeira forma de se
medir. A segunda maneira de
se medir é o coping, que é a
forma como você lida com

“

Hoje em dia muitos pacientes
gostariam que os médicos falassem
a respeito de religiosidade e
espiritualidade com eles.

”

determinado tipo de situação, uma resposta para dimi nuir o sofrimento físico e/ou
mental associado a um even to de vida traumático. A pessoa que tem coping religioso
positivo é aquela que, quando ﬁca doente, pensa o que
tem que aprender com aque la doença, ou o que pode fazer para mudar sua atitude e
se ajudar. Essa pessoa geralmente tem um desfecho me lhor. O coping religioso negativo é aquele que pensa que
sempre fez tudo direito e apesar disso está sendo castigado. Ele coloca a responsabilidade em Deus, se exime
da sua e espera passivamente
a resolução dos seus problemas. Esse sujeito evolui pior,
porque adere menos ao tratamento, toma menos remédio,
acaba se maltratando. Ele tem
diﬁculdade em lidar com o
processo da doença, com o
fato de ﬁcar doente.
Aptare – Você comentou sobre
culpa, castigo. isso é muito
comum de se ouvir em casos
de câncer, por exemplo. Essa
visão ajuda ou atrapalha o
tratamento?
Nasri – Nesse sentido, atra-

palha. Porque o que as pessoas imaginam? Vou ser bonzinho a vida inteira, um bom
católico, um bom cristão, e se
eu ﬁzer isso não vou ter nenhuma doença. A pessoa faz
um acordo errado. E, quando
ﬁca doente, ela se sente traída. Mas o erro foi ela ter feito
o acordo. Se a pessoa tem
uma compreensão ampliﬁcada das coisas, ela escolhe
essa determinada atitude de
vida porque acredita nela,
porque acha melhor. Não
porque se ela ﬁzer isso ela
não vai morrer ou não vai
ﬁcar doente. Pelo contrário,
ela vai revisar tudo o que fez,
onde poderia ter sido melhor.
Se a pessoa faz as coisas porque de fato ela incorpora e
acredita, se acontecer um
dissabor ela entende que faz
parte do jogo.
Isso é atitude. Então coping
religioso positivo e negativo
também se mede. Para tudo
isso já existem formulários
para o Brasil, adaptação para
a língua portuguesa, publicações em revista cientíﬁca.
Os trabalhos hoje são associativos. Por exemplo, vamos ver
se quem tem coping religioso

positivo em uma população
tem menos incidência de determinada doença. E o que se
percebe? Que em todos os
desfechos de saúde – desde
controle pressórico, controle
de glicemia, tempo de extubação pós-cirurgia cardíaca,
menos efeitos colaterais em
tratamento quimioterápico,
lentidão da evolução do declínio cognitivo leve para
demência – a religiosidade
tinha um aspecto positivo.
Aptare – Como a religiosidade
afeta cuidadores e familiares?
Ela também pode ter um
efeito positivo no resultado do
tratamento?
Nasri – O cuidador é quem

ﬁca 90% do tempo com o paciente, e muitas vezes não
compartilha da mesma crença que a família. Com o tempo, o paciente começa a se
encantar com a literatura que
o cuidador traz. Esse sincretismo religioso acontece com
frequência. E é importante
saber a escolha de religião,
porque as determinações do
paciente têm que ser respeitadas. Você começa a entender um pouco como funciona a dinâmica da pessoa e
como usar isso a seu favor,
para ajudar o paciente, nem
que seja para ajudá-lo a ter
uma passagem de vida melhor possível.
Aptare – o papel da espiritualidade é mais efetivo no ﬁnal
de vida do que no início de um
tratamento?
Nasri – Muito. Os médicos

que trabalham com cuidados
paliativos estão acostumados
a lidar com esse tema. Alguns
serviços de paliativos hoje
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oferecem práticas de meditação. Porque a espiritualidade não signiﬁca, necessariamente, ter um culto. Você
pode meditar, escutar uma
música que lhe faça bem,
contemplar a natureza, fazer
bem para o outro. Espiritualidade é alimentar o espírito.
Qual o objetivo da espiritualidade? É aproximar a pessoa
daquilo que é transcendente.
E para isso é preciso sair um
pouco de si mesmo para ter
uma visão maior do seu eu,
uma visão ampliﬁcada. Isso
ajuda muito. O que importa
não é chegar lá, o que importa é a jornada.
Aptare – A espiritualidade no
paciente idoso é mais latente?
Esse caminho percorrido ajuda
a proporcionar um novo olhar?
Nasri – É verdade que os

idosos são mais religiosos
do que os jovens. Para eles a
religião é algo mais presente
desde criança. Mas talvez os
jovens sejam mais espiritualizados, pois eles não têm
essa opressão, essa obrigação de ir à igreja, de frequentar uma religião. Então primeiro ele se distende, experimenta as coisas do mundo.
Mas em determinado momento muitos buscam algo.
Como não existia um massacre quando eram crianças,
eles buscam a espiritualida de de outras maneiras, vão
se espiritualizando ao longo
da vida. Mas é verdade que
os idosos são mais observadores na questão das prá ticas religiosas.
Envelhecer é algo novo sob o
ponto de vista da evolução
humana. Nós temos bons
marcadores para as outras

faixas etárias, mas não para
a terceira idade. Na primeira
idade os grandes marcadores são o crescimento e o
aprendizado. Aprender a andar, falar, ler e escrever. É a
aquisição de habilidades e
ganho celular. Os marcadores de passagem da primeira para a segunda idade
são o bar mitzvah, o baile de
debutantes. Já os marcadores
da segunda idade estão relacionados à procriação, à
constituição de família, à
proﬁssão, ao patrimônio.
Quais são os marcadores da
terceira idade? Os da ausência da segunda idade. A viuvez, a aposentadoria, a morte do círculo de amizades.
Mas não tem um marcador
próprio da terceira idade.
Um marcador da terceira
idade é a espiritualidade, a
sabedoria. E só teve uma etnia que percebeu isso, que
são os orientais. O idoso
japonês é o mais sábio. Todo
mundo respeita o idoso no
Japão, e eles são extremamente espiritualizados. Você
não vê um idoso de 70 anos
no Japão casando com duas
meninas de 20 anos. Esse é
outro marcador errôneo da
terceira idade aqui no Brasil,
que é o que chamamos de
mirror concept, conceito espelho. A pessoa não quer envelhecer e resolve aprender
surfe, pular de paraquedas,
namorar uma garota mais
nova. Nada contra. Mas faça
isso porque acha legal, não
porque não quer ﬁcar velho.
Aptare – qual seu conselho
aos médicos que não sabem
lidar com a espiritualidade
e a religiosidade do paciente?

Nasri – Infelizmente não é
possível voltar ao curso de
medicina. Hoje nos Estados
Unidos existem cerca de
120 faculdades de medicina
que já incorporam a espiritualidade no curso. A pessoa
já sai com essa formação.
Aqui, acho que o proﬁssional deve se atualizar sobre o
assunto, estudar, pois existe
bastante material. O Harold
Koenig é a maior autoridade
nesse ramo da ciência. Ele é
codiretor do Center for
Spirituality, Theology and
Health, no Duke University
Medical Center, e possui
várias obras publicadas,
além de um site fantástico. E
existem vários outros autores que as pessoas podem
consultar para se aprofundar nesse tema.
É fundamental questionar o
paciente se para ele a religião
é importante, se gostaria
de ter um suporte religioso.
Mas e se ele aﬁrma que gostaria, o que o médico pode
fazer? Ele tem que acionar o
hospital. Por isso ele deve
propor para suas instituições
que comecem a determinar
ﬂuxos de assistência religiosa aos pacientes internados.
Se já existe o ﬂuxo, ele deve
se informar sobre seu uso
para encaminhar os pacientes. Até porque não é no
consultório médico que vai
acontecer uma cirurgia espiritual, um passe, uma oração.
Essas pessoas devem ser encaminhadas para essas instituições.
Aptare – Então a questão
vai além do médico, é respon sabilidade também da gestão
hospitalar?

Nasri – Sim, é também uma
responsabilidade da gestão
das instituições. Eu gostaria
de tomar um passe, como
eu faço? É preciso ter um
fluxo para isso. Outro dia
um paciente no Instituto de
Psiquiatria do Hospital das
Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (IPq),
usuário de drogas, não queria aderir ao tratamento enquanto não ouvisse de um
sheik muçulmano que seria
perdoado por Deus. Arrumamos o sheik, eles conversaram e o paciente ficou
tranquilo, começou a aderir
ao tratamento, e melhorou,
conseguiu largar. Às vezes,
é isso que falta. Da mesma
forma, algumas pessoas
exageram. Outro dia um paciente ligado ao candomblé
queria fazer um ritual no
qual precisava matar uma
galinha. Aí fica complicado.
Da mesma forma que o hospital às vezes não tem a
cultura para admitir isso,
quem é da religião também
tem que ter bom senso,
saber como se portar em
um hospital. Isso tudo é
aprendizado.
Aptare – Você comenta que
nos Estados unidos algumas
escolas de medicina já têm
a espiritualidade em seu
currículo. Em sua opinião,
isso é uma tendência?
Nasri – Acredito que sim.

Também acho que no futuro
o médico vai deixar um pouco de lado o cientiﬁcismo puro e que a espiritualidade, a
religiosidade do paciente vão
passar a fazer parte do arsenal terapêutico do proﬁssional de saúde.

p10-12 FYI_aptare 06/06/14 14:27 Page 10

10 aptare

junho/julho 2014

fYi :: novos estudos e pesquisas

Longevidade dos pais associada a
cognição e enveLhecimento cerebraL
em fiLhos em meia-idade
Filhos de indivíduos longevos têm menor risco para
demência. Um estudo publicado no periódico Age
and Ageing de maio examinou a relação entre a
longevidade dos pais e a cognição e marcadores subclínicos do envelhecimento cerebral em ﬁlhos adultos moradores em comunidade.
Os ﬁlhos participantes com ambos os pais no Estudo Framingham
do Coração, com idade maior ou igual a 55 anos e sem demência
foram submetidos a testes neuropsicológicos e exames de ressonância magnética no início do estudo e depois tiveram os exames repetidos. A longevidade parental foi deﬁnida como ter pelo menos pai ou
mãe com 85 anos ou mais. Para testar a associação entre longevidade
parental e medidas de cognição e volume cerebral foi usada regressão
logística linear multivariável ajustada para idade, sexo, educação e
tempo no teste neuropsicológico ou RM do cérebro.
Dos 728 ﬁlhos (idade média 66 anos, 54% mulheres), 407 (56%)
tinham pelo menos pai ou mãe longevo. Numa análise transversal, a
longevidade parental foi associada a melhores escores em atenção
(beta 0,21 ± 0,08, P = 0,006) e menores probabilidades de hiperintensidade extensiva de massa branca na RM do cérebro (odds ratio
0,59, 95% CI: 0,38, 0,92, P = 0,019). A associação de hiperintensidade
de massa branca não foi mais signiﬁcativa em modelos ajustados
para fatores de risco e doença cardiovascular. Numa análise longitudinal (6,7 ± 1,7 anos depois), ﬁlhos de pais longevos tinham um declínio mais lento de atenção (0,18 ± 0,08, P = 0,038), função executiva
(beta 0,19 ± 0,09, P = 0,031) e memória visual (beta −0,18 ± 0,08,
P = 0,023). As associações se mantiveram em modelos ajustados.
O estudo conclui que a longevidade parental é associada com um
melhor envelhecimento cerebral nos ﬁlhos com meia-idade.

a associação entre aposentadoria
e idade na atividade física em idosos
A aposentadoria é uma grande mudança de vida,
mas pouco se sabe sobre sua inﬂuência na atividade
física (AE). O estudo publicado no periódico Age and
Ageing de maio quantiﬁcou de maneira objetiva os resultados de comportamento sedentário e atividades de deambulação em idosos aposentados e não aposentados moradores em comunidade.
A atividade física foi quantiﬁcada em 98 idosos (69,1 ± 7,6 anos)
moradores da comunidade que usaram um monitor de atividade
física activPAL™ (acelerômetro) por sete dias consecutivos. Os resultados representando volume, padrão e variabilidade de comportamento sedentário e atividade de deambulação foram derivados de
dados transversais do acelerômetro. A associação entre aposenta-

doria, envelhecimento e sua interação com resultados sedentários e
de deambulação foi examinada.
A aposentadoria foi associada a uma porcentagem reduzida de
comportamento sedentário; menores períodos longos de sentar (>55
min) e maior porcentagem de atividade de deambulação. O volume
de comportamento sedentário aumentou com a idade, enquanto a
atividade de deambulação diminuiu. Medidas de padrão e variabilidade não mudaram com a aposentadoria ou a idade. Em relação às
quantidades recomendadas de atividade física, não houve diferença
entre adultos empregados ou aposentados e apenas 21% atingiram
os 150 min/semana recomendados (acumulados em períodos de > 10
minutos de caminhada).
O estudo conclui que, enquanto a aposentadoria é associada com
maior volume de atividade física, a maioria dos idosos não atinge as
diretrizes recomendadas atualmente. São necessárias intervenções
para aumentar a atividade física em idosos nos anos que precedem
a aposentadoria e depois de sua transição.

prevaLência e determinantes de uso de
medicações potenciaLmente inapropriadas em pacientes idosos internados:
um estudo prospectivo numa instituição
de saúde terciária
O objetivo desse estudo, publicado em
abril no periódico Geriatrics and Gerontology International, foi determinar a
prevalência e os preditores na prescrição de medicações potencialmente inapropriadas em idosos internados, usando os critérios de
Beers da American Geriatrics Society revisados em 2012 e estabelecer um comparativo com os critérios de Beers de 2003.
O estudo observacional prospectivo foi conduzido entre setembro
de 2011 e maio de 2012 num hospital-escola público, na Índia. Pacientes internados com 60 anos ou mais foram incluídos. Foi utilizada
a análise de regressão logística multivariada para determinar os preditores de prescrição de medicações potencialmente inapropriadas.
Os resultados foram baseados em dados de 502 pacientes; mais
da metade (60%) eram homens e 66% tinham entre 60 e 69 anos de
idade, com uma média (desvio padrão) de 68 (7) anos. A média
(desvio padrão) de diagnósticos e medicações foi de 3 (1) e 9 (4),
respectivamente. Um total de 81 (16%) pacientes receberam pres crição de pelo menos uma medicação potencialmente inapropriada
de acordo com os critérios de Beers atualizados de 2012, comparados
com 11% de acordo com os critérios de Beers de 2003. Numa regressão multivariada, observou-se que entre os preditores importantes para medicações potencialmente inapropriadas estavam
idade igual ou maior que 80 anos (odds ratio [OR] 2,46, 95% intervalo
de conﬁança [IC] 1,27–3,12; P = 0,03), sexo masculino (OR 1,35, 95%
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IC 1,06–1,84; P = 0,03), mais que três diagnósticos (OR 2,47, 95%
IC 1,59–3,39; P = 0,04), ), ≥6 medicações prescritas (OR 1,16, 95%
IC 1,02–1,35; P = 0,03) e ≥10 dias de estadia no hospital (OR 1,59, 95%
IC 1,09–2,31; P = 0,02).
O estudo conclui que a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados é comum entre pacientes idosos internados na
Índia. É possível reduzir essa prática através do fornecimento de informações apropriadas e isentas a proﬁssionais de saúde.

pendurando as chaves: como parar
de dirigir afeta o engajamento na
terceira idade
Para muitos idosos, dirigir é uma atividade
vital para manter o estilo de vida e o engajamento com a sociedade, mas a norma diz que
indivíduos eventualmente têm que parar de dirigir. Esse estudo,
publicado em junho no periódico The Gerontologist, examinou o impacto da interrupção na atividade de dirigir no engajamento produtivo e social dos idosos e se sua saúde física e mental mediaram
essa relação.
Foi usado um modelo multinível para análise de dados longitudinais (N = 4,788 adultos com 65 anos ou mais) do Health and
Retirement Study ( 1998-2010). Os resultados mostraram que o engajamento produtivo (trabalho remunerado, voluntariado formal
e informal) foram negativamente afetados quando idosos pararam
de dirigir, mas o engajamento social não foi imediatamente comprometido pela transição para o status de não condutor. O papel
da saúde física e mental como mediadores para explicar essa relação foi negligenciável.
Os resultados sugerem que intervenções voltadas para manter a
participação de não condutores em papéis produtivos deveriam focar
em outros fatores além de melhoria da saúde e bem-estar para gerar
mais engajamento, como disponibilidade de transporte e barreiras
para seu uso. O planejamento para transições de mobilidade também
é importante no processo de intervenção. Pesquisas futuras devem
testar também as diferenças geográﬁcas no impacto na cessação da
atividade de dirigir no engajamento social e produtivo.

sintomas de depressão em pacientes
idosos seis meses depois de hospitaLização proLongada: curso e inter-reLações
com principais fatores associados
O objetivo desse estudo publicado em
maio no periódico Archives of Geronto logy and Geriatrics foi examinar o curso
de sintomas de depressão em pacientes idosos seis meses depois

de uma hospitalização aguda e prolongada, especialmente
as inter-relações entre sintomas de depressão e seus principais
fatores associados.
Para esse estudo foi conduzida uma análise de dados secundária
de um estudo coorte prospectivo de 351 pacientes com idade a partir
de 65 anos. Os participantes foram recrutados de cinco alas cirúrgicas
e médicas num centro médico terciário no norte de Taiwan e avaliados em três ocasiões diferentes: dentro de 48 horas após a admissão,
antes da alta e seis meses após a alta. O curso dos sintomas de depressão foi dinâmico, com sintomas aumentados espontaneamente
e substancialmente durante a hospitalização e diminuídos depois de
seis meses da alta, mas ainda mais altos do que no momento da admissão. De maneira geral, 26,7% dos idosos durante a alta
preencheram os critérios para depressão menor (escores de 5-9 na
Escala de Depressão Geriátrica com 15 itens [GDS-15]) e 21,2% para
depressão maior (escores >10 na GDS-15).
Como principais fatores associados, dependência funcional e status nutricional inﬂuenciaram sintomas depressivos depois da hospitalização. Sintomas de depressão na alta mostraram signiﬁcativos
efeitos cruzados em dependência funcional e status nutricional aos
seis meses depois da alta, sugerindo uma relação recíproca e triádica.
Portanto, tratar uma condição pode melhorar outra. Focar na tríade
sintomas depressivos, dependência funcional e status nutricional,
portanto, é essencial para tratar sintomas depressivos e melhorar a
saúde geral de idosos hospitalizados por doenças agudas.

chá-verde: um novo aLimento funcionaL
para a saúde oraL de idosos
Alimentos funcionais são aqueles com
efeitos positivos sobre a saúde que se estendem além de seu valor nutricional.
Eles afetam a função do corpo e ajudam no gerenciamento de
condições de saúde especíﬁcas. Segundo um estudo publicado em
abril no periódico Geriatrics and Gerontology International, o cháverde, uma conhecida erva chinesa, pode ser considerada um alimento funcional devido às suas propriedades antioxidantes, antiinﬂamatórias, antimicrobiais e antimutagênicas. Essas propriedades
são atribuídas a sua reserva de polifenóis, particularmente catequinas, epigalocatequina-3-galato. Graças a essas ações benéﬁcas,
essa tradicional bebida foi recentemente usada no gerenciamento
de doenças sistêmicas crônicas, incluindo câncer. Recentemente,
tem-se enfatizado que as reações imunoinﬂamatórias destroem os
tecidos orais de uma maneira mais abrangente que apenas a atividade microbiana. O chá-verde, com seu grande espectro de atividades, pode ser uma alternativa saudável para controlar essas
reações prejudiciais encontradas em doenças orais, especiﬁcamente
periodontite crônica, cáries dentárias e câncer oral, que são uma
ocorrência comum na população idosa.

*

**
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gerIatrIa e gerontoLogIa

A NOVA GERAÇÃO DE IDOSOS

e os desafios contemporâneos

C

om o compromisso de valorizar e respeitar a pessoa idosa em todos os
seus aspectos, a geriatra paraense e
presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Nezilour Lobato
Rodrigues, abriu a cerimônia de boas-vindas
no XIX Congresso Brasileiro de Geriatria
e Gerontologia com a seguinte pergunta:
“Como podemos enfrentar uma realidade que nos levou a
deﬁnir o tema do evento – a nova geração de idosos e os desaﬁos contemporâneos?”.
A esse questionamento, seguiram-se outros: “Como
podemos desenvolver recursos médicos e serviços para
reagir a essa mudança demográfica? Como assegurar que
em nossas cidades a contribuição dos idosos seja valorizada? E, ainda, como podemos melhorar a acessibilidade aos serviços de saúde, para que estejam aptos para o

Mesa-redonda

Abordagem multidisciplinar
da obesidade sarcopênica
A obesidade sarcopênica e a dinapenia são temas cada vez mais
presentes na geriatria. Para combatê-las, é necessária a atuação
conjunta de vários especialistas. A combinação de exercícios
físicos criteriosos e a intervenção nutricional, preconizando a
ingestão adequada de proteínas, bem como o controle de calorias na alimentação, têm se mostrado, mais uma vez, bastante
eficientes para tratar e, especialmente, prevenir esses quadros
na população. A mesa foi coordenada pela médica Gisele Rodrigues Fonseca Sagawa, professora da PUC Goiás.

I. os desaﬁos em identiﬁcar o idoso obeso
e sarcopênico – eduardo Ferriolli

trato adequado e necessário para o idoso?”
A resposta a este novo paradigma é a cultura do
cuidado. “Por meio de um intenso programa de atividades,
a nossa principal contribuição será apresentar, discutir
e trazer propostas significativas em avanços científicos e
sociais no setor.”
Para Nezilour, discutir essa nova geração de idosos é um
assunto que interessa à população como um todo e não só
à SBGG. “A inversão da pirâmide etária vem colocar às
famílias e à sociedade em geral desaﬁos para os quais não
estamos preparados, e esta é uma responsabilidade indivi dual e coletiva.” Segundo ela, é preciso fomentar uma re volução na forma como encaramos esse processo.
Nas páginas a seguir, a repórter e gerontóloga Maria Lígia
Pagenotto traz os principais destaques do XIX Congresso
Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, realizado entre 29 de
abril e 3 de maio em Belém do Pará.

Para o geriatra Eduardo Ferriolli, professor da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto, os
profissionais que lidam com pacientes idosos têm ainda
muita dificuldade em definir qual paciente é obeso e qual
sofre de obesidade associada à sarcopenia – a chamada
obesidade sarcopênica.
Segundo ele, faltam métodos de diagnóstico mais claros.
“O conceito deriva da ideia de que há idosos que, além de
serem sarcopênicos, ou seja, terem perda de massa muscular
num nível crítico, são pessoas que têm excesso de massa gorda.
A junção de pouca massa muscular com excesso de massa
gorda é talvez a pior situação em termos metabólicos e funcionais que uma pessoa idosa pode ter”, alertou Ferriolli.
De acordo com o professor, uma pessoa com obesidade sarcopênica está em uma situação metabólica complexa. Por isso,
tem maior tendência a ter eventos negativos e a se tornar dependente. A pessoa com sarcopenia, ressaltou, tem pouca
massa muscular para desempenhar qualquer atividade.
“Vamos imaginar então o idoso sarcopênico, que tem de movimentar um peso corporal grande extra, representado pela
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massa gorda: é uma situação que acaba por predispor muito
mais o indivíduo à dependência.”
Ferriolli afirmou que ser sarcopênico já é complicado em termos de prognóstico; ser sarcopênico com obesidade associada
agrava ainda mais o problema, por não haver uma definição
operacional amplamente aceita para isso. “Estamos juntando dois
conceitos que são difíceis de determinar”, ressaltou.
Mas como definimos quem é um idoso obeso? Segundo o
médico, o índice de massa corporal (IMC) no idoso não é um
bom indicativo de obesidade, por causa de alterações de distribuição da gordura corporal e alterações na altura que são
próprias do envelhecimento.
Ferriolli mostrou os resultados de um estudo realizado com
4 mil idosos frágeis, avaliados de acordo com o IMC. Segundo
ele, quando uma pessoa tem IMC baixo, o risco de ser classificada como frágil é maior. A mesma coisa vale para grandes
índices de massa corporal. “Já ter sobrepeso não é marcador
ruim para essa população”, afirmou.
O estudo pesquisou ainda pessoas com o mesmo IMC, mas
divididas de acordo com a circunferência da cintura – por esse
marcador, explica, foram apresentadas diferentes classificações
de fragilidade.
Com IMC considerado normal, ou indicando um pouco de
sobrepeso, mas com a circunferência da cintura elevada (mais
de 100 cm para homem e 88 para mulher), esses idosos foram
classificados com maior risco de fragilidade. “Existem diferentes tipos de gordura corporal e isso tem grande efeito em
termos de prognóstico negativo. Se as pessoas tiverem um IMC
relativamente alto e gordura corpórea relativamente alta, mas
sem distribuição central, talvez o risco seja menor do se que
tiver mais gordura centrípeta”, explicou Ferriolli.
“Mas isso, atualmente, não é medido nos estudos que falam
de obesidade sarcopênica. Nós só medimos a presença de IMC
elevado.” O especialista alertou para a plateia: “Cuidado com o
IMC – mas mais do que isso: havendo um IMC mais elevado,
cuidado com a distribuição de gordura corporal. Precisamos
buscar medidas de centralidade”.
Ferriolli disse ainda que também não é correto avaliar a sarcopenia a partir da massa magra. A massa magra, afirmou, está
relacionada à massa gorda. “A não ser em alguns casos especiais,
os que têm massa gorda maior, com o IMC maior, também têm
massa magra maior – ainda que eventualmente essa massa
magra não seja metabolicamente igual ou não tenha a mesma
eficiência de contração da musculatura.” E indagou: “Como comparar alguém que tem IMC 20, para um ponto de corte de
massa magra qualquer, com alguém que tem IMC 30 ou 35? Se
adotarmos pontos de corte de massa magra ou de musculatura
apendicular relativamente baixos nas pessoas com mais obesi-

:: esPecIaL

dade, provavelmente não vamos classificar ninguém como sarcopênicos. Ou pelo menos vamos perder pessoas que não têm
uma boa musculatura, mas que têm massa magra um pouco
maior por ter uma massa gorda maior”, observou.
O problema, explicou, é definir o sarcopênico gordo. “Se
a massa muscular já tem valor preditivo baixo e de avaliação
complexa em sarcopênicos magros, e não conseguimos
definir ponto de corte, em sarcopênicos gordos, que apresentam diversos outros complicadores em termos de funções, o
desafio é maior ainda.”
Qual será a melhor opção, então, para um diagnóstico mais
preciso?
“O melhor caminho é olhar para a funcionalidade. O que
devemos buscar é a presença de obesidade com força muscular
reduzida – situação chamada de dinapenia – e com desempenho muscular reduzido, em testes de velocidade de marcha
ou outros”, afirmou.
Ele orienta, como diagnóstico da obesidade sarcopênica:
“Em vez de medir massa muscular e massa gorda e tentar
chegar a alguma conclusão, definimos, por exemplo que a pessoa é obesa porque ela tem excesso de gordura corporal – e aí
podemos discutir qual a melhor maneira de fazer isso –, e
avaliamos se ela tem força muscular e desempenho físico reduzidos em comparação com a população”.
Em relação aos tratamentos propostos para dinapenia e sarcopenia, Ferriolli foi taxativo: “Há poucas novidades em termos
de medicamentos. Mas é muito apropriado que o paciente seja
submetido a uma intervenção nutricional adequada e receba
orientações criteriosas em relação à prática de atividades físicas”.

II. terapia nutricional – Myrian najas
Um estudo orientado em 2013 pela nutricionista Myrian Najas,
professora da Universidade Federal de São Paulo, mostrou que
9,7% das pessoas avaliadas tinham obesidade sarcopênica, contra 90,3%. Desses, no entanto, 57,2% apresentavam prejuízo em
função muscular – ou seja, risco para incapacidade funcional.
Esses dados têm íntima relação com as mudanças no
padrão alimentar e nutricional da população brasileira, segundo a pesquisadora.
De acordo com Myrian, um estudo sobre a transição alimentar realizado de 2003 a 2010 mostrou que houve um aumento na procura por alimentos processados, como pães,
embutidos, biscoitos e refrigerantes. Em contrapartida, houve
uma redução no consumo de arroz e feijão.
“São muitos os fatores que levam à obesidade sarcopênica.
Entre eles, podemos destacar o sedentarismo, que leva à perda
da massa muscular e acelera a sarcopenia, que por sua vez
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produz o acúmulo de gordura visceral, a liberação de substâncias inflamatórias e uma alteração na síntese de proteínas. A
piora da própria sarcopenia agravada por esses fatores leva à
incapacidade funcional do indivíduo”, explicou.
A gordura e suas diferentes localizações no organismo estão
intimamente ligadas ao problema, e acabam por gerar outras
doenças. Um paciente obeso pode ter gordura subcutânea, com
estresse cardiovascular, além da gordura muscular e da visceral.
“Não é fácil perder essas gorduras. O investimento tem de ser
em atividade física e dieta, que resulta em melhora da força
muscular”, explicou.
As bases para o tratamento dietético devem contemplar:
plano alimentar (controle de gorduras e álcool, aumento de proteínas e fibras; vitamina D), controle do peso e atividade física.
“A obesidade sarcopênica é uma condição ruim e difícil de
ser tratada, com péssimo prognóstico”, afirmou Myrian. O nutricionista, explicou ela, depara-se com uma questão prática: o
hábito de consumo alimentar do idoso no Brasil está longe de
ser o ideal. “É complicado modificar esse padrão. O idoso concentra alimentos num único horário, em geral no almoço.”
O nutricionista deve interferir nas pessoas que ainda não
são tão idosas, especialmente entre 55-75 anos. “Temos de
atuar para quebrar o processo nessa faixa etária, com atitudes
preventivas. A consequência do excesso de peso não é ruim só
para o coração, como muita gente pensa – é prejudicial justamente porque influencia a perda de massa muscular”, disse.
Myrian apresentou diversas orientações e recomendações
nutricionais em relação à alimentação para prevenção da obesidade sarcopênica. Mas como atingir as recomendações propostas? As gorduras poli-insaturadas devem ser consumidas pelo
menos 3 vezes por semana, por exemplo. Suas fontes são óleo
de peixe; peixes como salmão, arenque, sardinha; linhaça e soja.
Outro investimento importante são as fibras solúveis e insolúveis. As solúveis são amidos (feijões, aveia) e pectina (abóbora, maçã, frutas cítricas, couve-flor, verde, couve, cenoura). As
insolúveis são celulose (farelo de trigo, farinha de trigo integral,
couve, leguminosas, brócolis, couve), hemicelulose (farelos,
cereais, grãos, mostarda, beterraba) e lignina (cereais matinais,
farelos, verduras, morango, berinjela, pera, rabanete etc.).
Para combater ou reduzir a obesidade sarcopênica relacionada à idade, ela recomendou ainda: adequação da quantidade de calorias; redução da velocidade de perda de massa
muscular a partir da adequação da quantidade e distribuição de
proteínas na dieta; utilização de aminoácidos que sejam de fácil
absorção; adequação da vitamina D; adequação da quantidade
de fibras solúveis e insolúveis; e atividade física.
Para finalizar, exemplificou que uma conduta adequada em
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relação às orientações propostas faz toda a diferença na maneira
como as pessoas envelhecem. “É só ver o caso do Maradona e do
Pelé – quem envelheceu melhor? E por quais motivos?”, concluiu.

Mesa-redonda

Efeitos do exercício nos desfechos
do envelhecimento
Que todo idoso deve e pode se exercitar não resta dúvida. Mas é
possível manter atividade competitiva numa idade avançada?
Qual o papel dos exercícios nas doenças crônicas? Como orientar
esses idosos para que permaneçam ativos?
Essas discussões permearam a mesa-redonda “Efeitos do
exercício nos desfechos do envelhecimento”, coordenada pelo
professor João Sérgio de Sousa Oliveira, especialista em gerontologia e docente da Universidade do Estado do Pará.

I. atleta sênior – Wilson Jacob Filho
Wilson Jacob Filho, professor titular de geriatria da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, falou sobre o comportamento do organismo do atleta sênior.
Segundo o médico, a prática de exercícios físicos na longevidade vem crescendo em todo o mundo. No entanto, esses atletas
merecem uma avaliação muito específica. “Na atividade competitiva, o atleta tem uma expectativa muito alta. Ele corre contra o
relógio e o que almeja não é saúde, é performance”, disse.
O atleta pode continuar sua participação em competições
mesmo depois de envelhecer – mas para tanto precisa ser muito
bem avaliado. “O fato de uma pessoa ser atleta não a torna um
modelo de saúde”, pontuou Jacob.
Teoricamente, o atleta é alguém que está mais preparado fisicamente e tem um nível de desempenho que lhe confere maior
possibilidade de aprimorar seus índices. Mas também é alguém
que coloca sua saúde mais em risco do que as outras pessoas, que
praticam atividade física sem intenção competitiva. “E isso vale
para qualquer idade, não só para o indivíduo idoso”, afirmou.
A avaliação de risco precisa ser minuciosa, explica o médico.
Isso inclui: conhecer o impacto que a modalidade escolhida produz sobre o perfil clínico e hemodinâmico de cada pessoa; mimetizar a atividade para avaliar o risco; avaliar o nível de reserva
funcional do atleta e reavaliar sempre o efeito do treinamento.
Precisam ser avaliados: risco cardiovascular; risco respiratório;
risco osteoarticular; equilíbrio e coordenação motora; risco
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metabólico; risco cognitivo; e expectativa e motivação.
Jacob frisou especialmente este último item. Segundo ele,
o médico que faz a avaliação desse atleta precisa entender
quais são as intenções dele ao participar de uma prova. “Há um
risco grande quando a pessoa pretende superar uma marca que
fez no passado. É preciso ficar bem claro que o passado não
volta”, explicou.
Em sua exposição, o médico ressaltou que mesmo atletas de
excelência assistem a uma queda no seu desempenho com o passar da idade. E completou: conforme a idade avança, homens e
mulheres tendem a obter resultados muito próximos. Um exemplo: o recorde de uma maratona, para o sexo masculino, é de
2h10; para mulheres, é de 2h30 – com ambos na faixa dos 30-35
anos. Aos 80 anos, o recorde, para ambos os sexos, é de 3h30. Segundo Jacob, isso se explica porque o organismo da mulher é, no
geral, por natureza, mais resistente do que o do homem, o que
confere ao sexo feminino maior longevidade.
Jacob destacou que não existe limite para a prática da atividade física competitiva. “Desde que o atleta esteja devidamente
avaliado, ele pode continuar competindo: ele não corre mais risco
aos 90 do que aos 70 anos. Ele pode participar de atividades competitivas, desde que devidamente avaliado e preparado para enfrentar uma sobrecarga funcional”, afirmou.
O perigo, explicou, está na superestimação da sua capacidade
física. “Quem compete precisa ser avaliado em função da competição. Por isso é muito importante testar o indivíduo de acordo
com a modalidade que ele pratica e o que ela exige do organismo
em termos de esforço físico. Não basta um teste ergométrico”,
destacou. A avaliação deve ser individualizada e criteriosa, com
intervalos de, no mínimo, seis meses.

II. o exercício físico nas doenças crônicas –
tiago da silva alexandre
Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e metabólicas,
declínio cognitivo – problemas bastante comuns entre idosos,
são objetos de estudo do fisioterapeuta Tiago Alexandre, especialista em gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo
e doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo.
Alexandre apresentou quatro metanálises, com resultados
que mostram de que forma o exercício deve ser praticado, de
modo a melhorar as condições dessas doenças crônicas. “É consenso que todo idoso deve fazer exercício. Mas qual deles é mais
eficaz para controlar as consequências das doenças no organismo?”, questionou o especialista.
Hipertensão arterial
A primeira metanálise examinou o efeito do treino aeróbio, do
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treino resistido isotônico, do treino combinado e do treino resistido isométrico na pressão arterial de repouso em adultos, quantificando e comparando as mudanças na pressão para cada
modalidade de treino e identificando subgrupos com maiores alterações, de acordo com o treinamento a que foram submetidos.
Entre as conclusões do estudo incluem-se:
• O treino aeróbio, o treino resistido (isotônico e isométrico) e o
treino combinado reduzem a pressão arterial diastólica.
• Todos os tipos de treino, exceto o combinado, reduzem a
pressão arterial sistólica.
• Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas no tamanho do efeito entre exercícios aeróbios e treino
resistido, embora as análises sugiram que em indivíduos
hipertensos o treino aeróbio seja superior ao treino resistido
ou ao treino combinado.
• As maiores reduções da pressão arterial ocorreram após o treino
aeróbio com programas de curta duração (menos de 12 semanas)
de moderada a alta intensidade e com treinos de menos do que
210 minutos por semana.
Controle glicêmico
A outra metanálise apresentada buscou examinar o efeito do
exercício no controle da glicemia, avaliada pelo monitoramento contínuo de glicose, em pacientes com diabetes tipo 2.
Alexandre apontou que não houve redução estatisticamente
significativa no tempo em que os indivíduos permaneceram
em hipoglicemia e concluiu: “As análises de sensibilidade do
presente estudo verificaram que o monitoramento contínuo da
glicose por 24 horas após o exercício mostrou resultados semelhantes aos do monitoramento por até 48 horas. Isso sugere
que treinamentos de longo prazo podem levar a melhorias na
sensibilidade da insulina”.
Segundo o fisioterapeuta, com base nesse levantamento, a
prática de exercícios diminuiu significativamente a concentração média de glicose e o tempo diário exposto à hiperglicemia, entretanto não houve efeito significativo nos valores
de glicemia de jejum.
Doenças cardiometabólicas
Essa metanálise teve como objetivo quantificar a segurança e a
eficácia do treinamento intervalar de alta intensidade, comparado
ao treinamento contínuo de moderada intensidade, na aptidão
cardiorrespiratória em indivíduos com doenças crônicas cardiovasculares e metabólicas.
A maioria dos estudos usou o treinamento intervalado com
4 minutos de treino de alta intensidade com 3 minutos de recuperação ativa, com média de duração do treino de 38 minutos.
Alexandre aponta as vantagens do treino intervalado de alta
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intensidade em relação ao treino contínuo de moderada intensidade. Segundo o pesquisador, os treinos intervalados de alta intensidade são superiores aos treinos contínuos de moderada
intensidade na melhora da aptidão cardiorrespiratória. Além
disso, o aumento no VO2 pico no treino intervalado de alta intensidade foi quase duas vezes maior do que no treino contínuo
de moderada intensidade. “De acordo com essa revisão sistemática, apesar da limitação dos dados, o treino intervalado de
alta intensidade parece ser bem tolerado e seguro”, conclui.
Declínio cognitivo
O último estudo apresentado pelo fisioterapeuta abordou a associação entre atividade física e risco de declínio cognitivo em pessoas não demenciadas.
Indivíduos que praticavam níveis intensos de atividade
física tiveram uma redução do risco de declínio cognitivo de
38%, quando comparados aos sedentários. Em níveis leves e
moderados de atividade física, a redução do risco de declínio
cognitivo foi de 35% em relação aos indivíduos que não praticavam atividade.
Ao final, Alexandre concluiu que a atividade física tem importante papel na proteção das funções mentais em sujeitos sem
doenças neurodegenerativas. Os efeitos da atividade física não
parecem ser dose-dependentes.

Mesa-redonda

Diabetes no idoso frágil
O diabetes é uma condição que piora muito a qualidade de vida
do idoso frágil. Para que ele possa se manter ativo e, na medida
do possível, independente, é preciso que a doença e suas consequências sejam muito bem avaliadas pelo geriatra. A conduta
medicamentosa é diferenciada para esse paciente, assim como a
alimentação. A mesa-redonda que tratou do assunto foi coordenada pela geriatra Larissa Barradas Calado, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto.

I. Metas de controle glicêmico e diagnóstico –
renata Freitas nogueira salles
O diagnóstico preciso é fundamental para a eficácia do tratamento no idoso frágil, segundo a geriatra Renata Freitas Nogueira
Salles, coordenadora da clínica do Hospital do Servidor Público
Municipal, em São Paulo.
Segundo ela, fatores de risco, como as próprias complicações
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do diabetes, se não controlados, podem levar a um agravamento
do quadro, o que acarreta o declínio funcional, aumento da fragilidade no idoso e maior risco de mortalidade.
A hiperglicemia provoca eventos adversos no paciente.
Ele está mais sujeito a ter incontinência urinária e infecções;
depressão; apresenta maior risco de complicações, como
AVC, declínio cognitivo, perda visual, neuropatias e insuficiência vascular. Um estudo apresentado pela geriatra mostrou que esses pacientes foram hospitalizados mais vezes ao
ano e necessitaram mais de cuidadores do que outros com a
glicemia mais bem controlada.
Já a hipoglicemia é uma complicação ainda mais séria e
deve ser evitada de todas as formas. É mais frequente do que
a hiperglicemia, devido à redução dos contrarreguladores
próprios do envelhecimento normal, segundo a médica. As
consequências em termos cardíacos, função cerebral, quedas e
fraturas também são mais graves para o paciente. No entanto,
com cuidados adequados, esses indivíduos têm risco baixo de
mortalidade e morbidade.
Merece atenção especial o idoso internado ou institucionalizado nessa condição, pois ele normalmente terá uma
ingestão calórica insuficiente; muitas vezes já apresenta sequelas de AVC, sofre de depressão, demência ou neoplasias.
Ele também comumente apresenta disfagia ou desnutrição,
descompensação metabólica, dificuldade de comunicação e
de reconhecimento da hipoglicemia. Para tratar um idoso
nessa situação, é preciso que haja uma equipe interdisciplinar
bem treinada.
Diante de um paciente idoso com diabetes, é fundamental
que o médico faça, segundo Renata, uma avaliação holística
(AGA) e individualizada. A partir daí serão priorizadas metas de
tratamento e conduta. Alguns princípios estão estabelecidos no
guia da Federação Internacional de Diabetes:
• Verificar se é um DM recém-diagnosticado; se é um diabetes que foi diagnosticado há alguns anos, ou seja, o paciente já tem a doença há algum tempo; se é um diabetes no
idoso fragilizado, com comorbidades, incapacidade funcional e perda cognitiva.
• Verificar os riscos da piora funcional através de complicações
da hiperglicemia, da hipoglicemia, dos eventos adversos das drogas, das quedas e da dor.
A médica explica que dessas informações dependerá o tratamento. “Reconhecendo o declínio funcional, temos de buscar ao
máximo manter a independência do indivíduo e a qualidade de
vida do paciente, até que possa ser necessário implementar os
cuidados paliativos”, disse.
Segundo ela, é importante promover o suporte educacional
dos cuidadores, familiares e profissionais da saúde e deixar claro
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o papel da equipe interdisciplinar.
O estímulo à adesão ao tratamento, assim como a mudança
no estilo de vida do idoso, faz toda a diferença. “É fundamental introduzir atividade física para que o idoso tenha ganho
de massa muscular, através de exercícios resistidos, e também
estar atento à parte nutricional.”
Nas dimensões avaliadas pela AGA, a questão social não pode
ser descartada de forma alguma. “Nos idosos fragilizados , especialmente, o cuidador tem um papel muito importante no tratamento. Ele deve ser nosso parceiro”, explicou Renata.
Ela também chamou atenção para a capacidade funcional
do idoso frágil. “Com o passar dos anos, todos os indivíduos
apresentam redução na sua capacidade funcional. Temos de
trabalhar para evitar que a curva de perda seja acentuada nos
pacientes diabéticos”, disse.
Segundo a médica, a intervenção do geriatra deve acontecer no sentido de evitar que a perda funcional ultrapasse o
limiar da incapacidade, levando a um dependência total.
“Quando o paciente chega a essa fase de dependência total,
muitas vezes com imobilidade, deve receber os cuidados
paliativos”, explicou.
Renata ressalta que é preciso reconhecer o idoso frágil e
suas dificuldades para instituir o tratamento adequado. As
metas dependerão do perfil desse paciente. “Se ele for dependente nas AVDs, se o risco de hipoglicemia for alto, se
ele tem a doença há mais tempo, se a sua expectativa de vida
é curta e se há multicomorbidades juntas, complicações vasculares e pouco suporte social, a meta de controle glicêmico
será menos rigorosa”, explicou Renata. Caso contrário, o
rigor será maior.
Há uma diferença significativa no idoso saudável portador
de diabetes em relação ao idoso frágil na mesma condição, explicou. O tratamento do diabetes no idoso se impõe em reduzir
os sintomas da hiperglicemia e as complicações agudas e crônicas associadas às síndromes geriátricas, levando a uma melhor
qualidade de vida.

II. novos tratamentos – João eduardo nunes salles
Por sua própria condição física, o idoso diabético frágil merece
atenção diferenciada do geriatra. O endocrinologista João Eduardo Nunes Salles, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo, lembrou que praticamente todo idoso frágil
com diabetes apresenta sarcopenia. Ela não só contribui para
o surgimento do diabetes, como também é um fator agravante
da doença. Quem tem diabetes, lembra o especialista, tem uma
perda de massa muscular mais rápida.
“Se há uma melhora nesse quadro de perda de massa mus-
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cular, com atividade física adequada e suporte nutricional bemfeito, o paciente tem uma evolução bem mais positiva da diabetes”, afirmou.
A sarcopenia, ressaltou, é consequência de outros tantos fatores que advêm com o envelhecimento. Entre eles, redução do
paladar e do olfato, uma condição bucal prejudicada, que leva
à dificuldade de ingestão de alimentos proteicos, saciedade
precoce e perda de apetite.
Ele alertou que a intervenção deve ser feita de forma ainda
mais contundente no caso do pré-diabetes. “Se essa pessoa fizer
atividade física e receber orientação nutricional, terá com certeza
uma redução no grau de sarcopenia. Isso facilita o tratamento
dessa pré-diabetes”, explicou.
É fundamental, portanto, que o médico saiba identificar –
e tratar – a sarcopenia. No caso do paciente já diabético, a meta
principal é evitar o risco de hipoglicemia, que acarreta inúmeras complicações ao doente.
“Se o idoso for ainda frágil, nossa meta de tratamento é
bastante condescendente”, pontuou o especialista. Atualmente, segundo ele, a droga mais eficaz para tratar idosos
com diabetes são os inibidores de DPP-4, mas outras combinações de drogas no idoso frágil podem ter um papel melhor
no tratamento da diabetes. O uso de inibidores de DPP4,
combinados à insulina, reduz o risco de hipoglicemia, por intermédio do glucagon. Os inibidores do SGLT2 poderão ser
úteis no idoso com obesidade, mas exigem maior atenção por
causa dos eventos adversos que podem propiciar. Já os análogos do GLP-1 são seguros e têm ação no peso.
O desafio está em saber identificar o idoso frágil, sarcopênico
e com diabetes, e utilizar corretamente as drogas disponíveis.

sIMPÓsIo nestLÉ
O simpósio satélite promovido pela Nestlé durante o CBGG 2014
trouxe duas sumidades quando o assunto é fragilidade: Eduardo
Ferriolli, professor da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo em Ribeirão Preto, e Matteo Cesari, professor da
Universidade de Toulouse, na França. A seguir, um breve resumo
de suas apresentações.

I. confusão de conceitos: dinapenia, sarcopenia
e caquexia – eduardo Ferriolli
Em sua palestra, o geriatra Eduardo Ferriolli procurou esclarecer as dúvidas acerca de conceitos como dinapenia, sarcopenia
e caquexia, que permeiam as discussões sobre fragilidade, que
por si só ainda não tem uma definição definitiva.
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A fragilidade, segundo o especialista, é o velho oeste da
geriatria e da gerontologia, ainda sendo desbravado. Mencionada pela primeira na década de 1980, a fragilidade era
geralmente associada à ideia do idoso dependente. Nos anos
2000, passou-se a entendê-la como um estado de vulnerabilidade fisiológica, com comprometimento de reservas homeostáticas e redução na capacidade do organismo de resistir aos estressores.
Segundo Ferriolli, esse é ainda um ponto importante de
confusão. “Nas causas de fragilidade, vamos encontrar sarcopenia, desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica. Em nenhum momento se fala de função ou surgimento
de dependência. É preciso pensar a fragilidade como uma redução de reservas e que ela, por sua vez, predispõe a dependência ou alteração de função”, explicou.
Essa confusão na compreensão do conceito de fragilidade
se reflete também no desenvolvimento de instrumentos para
medi-la. Em sua palestra na International Conference on
Frailty & Sarcopenia Research, realizada em abril na Espanha,
o grupo de Jeremy Walston, renomado pesquisador da fragilidade, apresentou um levantamento dos instrumentos
disponíveis para detecção da síndrome. “Foram encontrados
47 diferentes instrumentos propostos para avaliar fragilidade
no Pubmed. Como é possível chegar a um consenso sobre o
que é efetivo para tratamento?”, indagou.
Ferriolli citou como outra fonte de confusão os conceitos
de sarcopenia e fragilidade, que muitos consideram sinônimos, mas que não o são. Segundo ele, a ideia de sarcopenia
foi proposta pela primeira vez por Irwin Rosberg em 1989,
no Journal of Nutrition: “Nenhum declínio relacionado à
idade é mais dramático ou potencialmente mais funcionalmente significante que o declínio da massa magra corpórea”.
Para definir o fenômeno, Rosberg propôs o termo sarcopenia
ou sarcomalácia. “Isso foi um benefício, porque se passou a
estudar a perda de massa muscular com o envelhecimento.
Porém, foi também um problema, que segurou a evolução do
estudo de sarcopenia ou perda de massa muscular e o que
isso significa. Nos últimos 10 a 20 anos depois de esse conceito ser estabelecido, tudo o que se estuda é como se perde
massa magra e que ponto de corte encontramos para massa
magra corpórea”, disse. Aqui, Ferriolli também destaca a falta de homogeneidade. Existe uma enorme variedade de
maneiras de se medir a massa magra, gerando vários pontos
de corte, que acabam por dificultar o diagnóstico.
Segundo o geriatra, o tempo vem mostrando que a massa
muscular é um preditor muito fraco para perda de função.
Quando se compara mensuração de função, a velocidade de
marcha tem maior valor preditivo de dependência e perda de
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função do que a massa muscular. “Então se viu que era preciso
começar a estudar perda de função muscular em vez de perda
de massa”, disse.
Nesse sentido, Clark e Manini publicaram em 2008, no
Journal of Gerontology, um artigo em que sugerem pensar a sarcopenia não como perda de massa muscular, mas como perda
de função, que chamaram de dinapenia. Esse conceito foi incorporado, ainda que sutilmente, pelo Consenso Europeu de
Sarcopenia, em 2010, que propôs que, além de se medir a
massa muscular, fosse medido também o desempenho. Para
ser considerada sarcopênica, portanto, uma pessoa deve apresentar: massa muscular baixa + força muscular baixa e/ou desempenho físico baixo.
“Os conceitos de fragilidade e sarcopenia não são idênticos,
mas extremamente inter-relacionados, a ponto de a sarcopenia
ser um dos critérios que levam à fragilidade. Mas acredito que,
no futuro próximo, esses conceitos vão se mesclar e vai se
chegar a um consenso de definição.”, explicou.
Nesse contexto, a caquexia se encaixa como perda de massa
muscular em grande proporção vinculada à presença de
doença. Ela é associada a câncer, na insuficiência cardíaca
avançada, doenças pulmonares, insuficiência renal, entre outras. “A perda de massa muscular importante leva à perda de
função. Mas vale notar que o caquético é um sarcopênico, mas
nem todo sarcopênico é caquético”, esclareceu. Outro ponto a
ser considerado é que a caquexia não pode ser revertida com
intervenções nutricionais.
Estudar tais fenômenos, seu significado e como eles se relacionam é essencial para se chegar a um ponto de consenso, de
maneira a se encontrar possibilidades de tratamento, ressaltou
Ferriolli. Já existem modelos animais de fragilidade e as perspectivas para o futuro são boas: alimentação, intervenções de atividade física mais personalizadas, tecnologia como videogames,
medicamentos. “O próximo desafio vai ser a quem e como se aplicam esses tratamentos”, concluiu.

II. o papel da nutrição no risco de fragilidade física
e cognitiva – Matteo cesari
Com mais de 170 artigos publicados em revistas científicas,
o pesquisador Matteo Cesari iniciou sua palestra citando um
estudo de 2001, publicado no periódico Archives of Internal
Medicine, para contextualizar a importância de se estudar a
fragilidade física. Segundo o estudo, 20% dos idosos nos
EUA são dependentes e apresentam algum tipo de incapacidade. Ao se analisar os custos disso, observou-se que esses
idosos dependentes eram responsáveis por quase metade
dos gastos do sistema de saúde.
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Considerando que incapacidades causadas por condições
crônicas são geralmente irreversíveis, Cesari ressalta que o
foco deve estar na prevenção – por isso, é essencial trabalhar
na fragilidade, que ele chama de condição pré-incapacidade.
Segundo ele, o processo normal de envelhecimento envolve
um declínio em função física, mas não leva necessariamente
à incapacidade. Por isso, é importante identificar a fragilidade, para a agir precocemente e reverter a condição.
Cesari destaca que uma das grandes dificuldades é operacionalizar a definição de fragilidade. “Uma pessoa de 100
anos não pode ser considerada frágil só porque é idosa. A
idade cronológica não é um bom critério para definir fragi lidade ou vulnerabilidade. Precisamos de algo mais objetivo
para diferenciar a idade cronológica da idade biológica”,
disse. Trata-se de um ponto importante, levando-se em conta
o número de pessoas expostas a riscos de incapacidade com
o envelhecimento da população. Para exemplificar, o
pesquisador mostrou um estudo de 2009, que apontou que
10% dos idosos sem incapacidade na Europa, vivendo na comunidade, apresentam a síndrome da fragilidade e cerca de
50% são pré-frágeis. No total, entre 50% e 60% desses idosos
estão em risco aumentado para eventos adversos, especialmente incapacidade. A maior vulnerabilidade também
aumenta o risco para quedas, hospitalizações, institucionalizações e mortalidade.
“Portanto, precisamos trabalhar com a fragilidade física
porque ela é uma condição muito prevalente e fortemente associada a eventos negativos. Além disso, precisamos dar um passo
adiante no desenho de nossas pesquisas, pois os critérios que
geralmente consideramos não funcionam mais”, explicou.
Citando o modelo de Linda Fried, Cesari explicou que a
síndrome da fragilidade é um ciclo vicioso altamente complexo, em que fatores de diversos domínios contribuem para
o perfil de risco do paciente, inclusive aspectos nutricionais.
Para ilustrar o raciocínio, Cesari usou seu modelo Pachinko,
uma espécie de fliperama japonês, em que a bolinha vai encontrando obstáculos e esses definem o prêmio final. “A vida do
indivíduo é a bolinha caindo, e os obstáculos são os estressores.
Quanto mais longa a trajetória, maior o número de obstáculos
e maiores as chances de se chegar à incapacidade”, explicou.
“A pessoa que foi exposta a um grande número de eventos precisa de intervenções específicas.”
No que diz respeito à fragilidade cognitiva, Cesari apresentou os dados de 850 pacientes avaliados numa
plataforma desenvolvida em Toulouse, para identificação e
tratamento de fragilidade em idosos: mais de 50% dos
pacientes encaminhados à clínica com fragilidade física também apresentavam declínio cognitivo. “Por isso desenvol-
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vemos a ideia de uma possível fragilidade cognitiva, talvez
causada pela fragilidade física”, disse. “Embora haja a possibilidade de casos de doença neurodegenerativa, não acredito
que 50% dos pacientes tenham sido afetados por ela.” A fragilidade cognitiva foi definida pelo grupo de consenso como
uma “condição que, na ausência de doenças neurodegene rativas, é caracterizada pela presença simultânea de fragilidade física e declínio cognitivo”.
E como a nutrição se encaixa nesse cenário? De acordo com
o pesquisador, a definição de fragilidade sempre envolve fatores
relacionados a nutrição, a começar pelos modelos pioneiros de
Fried e Rockwood. A perda de peso, por exemplo, é um dos preditores mais fortes de hospitalização de idosos.
A questão nutricional também é importante por causa de sua
prevalência. Um estudo publicado no Journal of the American
Geriatrics Society mostrou que, no geral, cerca de 20% a 25% da
população idosa tem alguma desnutrição. “É um dado relevante,
pois significa que 1 em cada 4 idosos está desnutrido e a desnutrição gera uma variedade de eventos, inclusive aumento da mortalidade”, destacou.
A desnutrição também pode ter causas diferentes, desde fisiopatológicas até psicossociais, num efeito cascata. “O mecanismo que leva à desnutrição varia de acordo com cada doença.
Se considerarmos a quantidade de comorbidades no idoso, isso
fica ainda mais complicado”, afirmou Cesari.
Os dados da plataforma de Toulouse mostraram que a perda
de peso estava presente em 38% dos idosos avaliados e que foram
encaminhados por profissionais de saúde, que não tomaram medidas por considerarem o fato normal. A alta prevalência de perda
de peso levou o grupo a desenvolver ações específicas.
Entre os problemas relacionados à desnutrição, Cesari destaca
a baixa ingestão de proteínas como um dos principais. Além de
idosos ingerirem menos proteína, seja por dificuldades de mastigação, seja pela anorexia do envelhecimento, a capacidade do organismo de utilizar a proteína ingerida é reduzida. Um position
paper recente propôs que a recomendação de ingestão de proteína
por idosos seja de pelo menos 1g/kg/dia.
A outra questão é a deficiência de vitamina D, que acomete
92% dos idosos frágeis. “A vitamina D não é boa apenas para os
ossos, mas também para função neuromuscular apropriada. Ela
proporciona um benefício global”, disse.
Cesari ressaltou a importância de conscientizar os profissionais de saúde dos efeitos da boa nutrição nos pacientes, numa
atuação multidisciplinar. Uma possível desnutrição deve ser sempre rastreada no paciente e um resultado positivo deve levar a
uma avaliação geriátrica ampla. “Mas ainda precisamos de mais
pesquisas para melhorar a personalização de intervenções nutricionais para potencialmente reverter a fragilidade”, disse.
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Fazendo o balanço
com possibilidade e intervenção precoce. Com o resultado da
AGA, podemos montar protocolos individualizados no sentido
de prevenção, tratamento e reabilitação”, esclareceu.
O lançamento do Guia de Vacinação Geriátrica, em parceria
com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), é outro
destaque de sua gestão. “É preciso focar em prevenção, e nós,
profissionais de saúde, costumamos esquecer de recomendar a
vacinação para o idoso. Prescrevemos para crianças e gestantes,
mas esquecemos que ela é muito importante para o idoso”, disse.
Uma outra vitória da SBGG nos dois últimos anos foi o estreitamento da relação com outras especialidades. Assim,
foram desenvolvidas iniciativas com outras sociedades médicas, como a campanha “Jovens Corações”, feita em parceria
com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia,
cujo objetivo era chamar a atenção para um novo tratamento
para a estenose aórtica. Na mesma linha, a campanha
“Previna-se: Encare a Pneumonia de Peito Aberto”, feita com
a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de
Infectologia, procurou abordar a prevenção da pneumonia
pneumocócica. “Quem quiser tratar os idosos sozinho não vai
conseguir”, enfatizou. “O idoso deve ser tratado de forma multiprofissional e interdisciplinar.”
Arquivo SBGG

O

XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, realizado entre os dias 29 de abril e 3 de maio
em Belém do Pará, foi uma prova de resistência
para a presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Nezilour Lobato Rodrigues.
Dona de um estilo único de administração, ela fez questão de
se envolver em todas as questões referentes ao evento, desde
as negociações de patrocínio com a indústria farmacêutica até
o zíper da bolsa dos congressistas.
Para Nezilour, o sucesso do congresso, que reuniu mais de
2,6 mil participantes de todo o Brasil, é sinal de um maior interesse sobre o envelhecimento por parte dos profissionais. “Enquanto os outro países demoraram séculos para envelhecer, nós
envelhecemos em 25 anos. Não estamos preparados para revolução da longevidade e a cultura do cuidado”, explicou. “O
tema do congresso – A nova geração de idosos e os desafios
contemporâneos – se propôs exatamente a estimular uma reflexão sobre esse fenômeno que acontece no Brasil.”
Neste congresso, Nezilour cumpriu a promessa que fez no
ano passado em Seul, na Coreia do Sul, por ocasião do XX Congresso Mundial de Gerontologia e Geriatria. Ao observar a
quantidade de idosos trabalhando no evento, se comprometeu
a fazer o mesmo no CBGG 2014. Foi fiel à sua promessa: em
Belém, os idosos foram não apenas tema de estudo, mas protagonistas no próprio evento, em atrações musicais e de dança.
“A proposta do congresso era que fosse um evento que contasse
com o envolvimento de todos”, disse.
O balanço dos dois anos à frente da SBGG é positivo, segundo Nezilour. Os 3 mil quilômetros que separam a capital
paraense da Cidade Maravilhosa, onde fica a sede da SBGG,
castigaram a rotina profissional e familiar da geriatra, mas ela
acredita ter feito avanços em prol da entidade e do conhecimento na área do envelhecimento. “Nosso objetivo principal
era aumentar a visibilidade da SBGG e valorizar o profissional
que trabalha com envelhecimento”, afirmou.
Entre as conquistas, ela enumera como uma das principais
a mudança do porte de classificação da Avaliação Geriátrica
Ampla (AGA) na Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos da Associação Médica Brasileira
(CBHPM/AMB) de 1A (R$ 11,00) para o porte 2B (R$ 72,61).
“A AGA é uma importante ferramenta para avaliar o idoso de
forma global, identificando dessa maneira prováveis alterações

Nezilour Lobato Rodrigues e João Bastos Freire Neto
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Sangue novo

O

próximo presidente da SBGG será o geriatra
cearense João Bastos Freire Neto. Natural de
Fortaleza, a partir de 1o de julho, quando toma
posse, terá que incluir na sua rotina de médico,
marido e pai de três meninos viagens periódicas ao Rio de
Janeiro, onde fica a sede da SBGG. Abaixo, ele fala brevemente
dos planos para sua gestão.

mento em que divulgamos, expandimos o conhecimento para
outros profissionais, naturalmente teremos mais associados e
enriqueceremos as questões discutidas no congresso. Portanto,
precisamos enriquecer a SBGG com mais profissionais, com
mais contextos diferentes, para melhorar a forma de colaboração. É importante que a SBGG busque esse crescimento de
pessoas envolvidas e comprometidas com ela.

aptare – Quais os eixos norteadores da gestão?
João bastos – A SBGG já existe há mais de 50 anos e está em

aptare – Quais as suas expectativas para o próximo biênio na
sbgg?
João bastos – Todos sabem que, apesar de a SBGG estar

processo de crescimento como sociedade de especialistas na
área de envelhecimento. A cada congresso observamos um
franco crescimento da geriatria e da gerontologia, e da responsabilidade que a SBGG tem perante a sociedade civil.
Temos uma situação muito delicada no país: há uma demanda cada vez maior por médicos que saibam atender o idoso
de forma integral, não de maneira segmentada, como acontece
hoje. Sabemos que a população idosa está aumentando e que
nossa especialidade, por si só, é incapaz de suprir as necessidades de especialistas na área. Portanto, nossa grande responsabilidade, como sociedade de especialistas, é colaborar e
incentivar a capacitação de profissionais que estão cuidando de
idosos no dia a dia, para que esses pacientes tenham um atendimento melhor. Esses profissionais não tiveram uma formação
sólida em saúde do idoso durante a graduação, então muitos
estão tratando de idosos sem condições técnicas ou conhecimento suficiente para lidar com as situações que se apresentam.
E não falamos apenas no aspecto médico, mas de todas as áreas
envolvidas na atenção ao idoso. Precisamos diminuir o intervalo de conhecimento nos profissionais de saúde.
Por isso, a SBGG tem a responsabilidade de capacitar essa
melhora na formação e de colaborar com as entidades governamentais, civis, ONGs, para melhorar essa atenção ao idoso,
de forma que o profissional que atende esse paciente esteja
mais preparado.
Esse é o grande sentido da SBGG no contexto da comunidade, da sociedade civil. Precisamos cada vez mais buscar
essa condição. Passamos por uma época em que não havia nem
centros formadores de especialistas. Estamos vendo isso
mudar, com o aumento no número de residências em geriatria.
Passamos por um outro momento atualmente: dentro da SBGG
temos ainda muito a buscar como crescimento. A partir do mo-

crescendo rápido, o lado mais desafiador é também crescer do
ponto de vista da organização, da gestão. O grande desafio é
conseguir gerir nossa sociedade de forma sustentável e, ao
mesmo tempo, incorporar esse crescimento de forma racional,
sem ser atropelado.
aptare – como você avalia o cbgg 2014?
João bastos – O evento deste ano realmente superou as expec-

tativas de todos os congressistas, inclusive na quantidade de
participantes. A estrutura de Belém para o evento foi muito
boa. O tema tem tudo a ver com nossa condição atual de desafios. Observamos que a população está envelhecendo mais
e precisamos entender o que isso significa dentro desse contexto. Não adianta apenas ter pessoas envelhecendo sem
estarem inseridas na sociedade. Realmente são novas gerações
de idosos. Hoje falamos de idosos de 65-70 anos, que têm necessidades e expectativas, não mais apenas aquele idoso passivo. Mas precisamos interpretar essa população, entendê-la
melhor e conduzi-la para que ela tenha, além de uma vida
longeva, uma vida inserida na sociedade.
aptare – de onde veio seu interesse pela geriatria?
João bastos – Durante a minha graduação, tive o privilégio de

cursar uma disciplina optativa em geriatria. Na minha turma
de 30 alunos, quatro optaram por fazer a disciplina. Eu já tinha
uma afeição pela clínica médica, uma visão mais ampla de
atender e conhecer as diversas áreas, e a geriatria trouxe uma
integração dessas áreas. Com ela, podia me manter na clínica
médica integrando todas as áreas num processo dinâmico.

* Colaborou Leandro Siqueira
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Envelhecimento sem fronteiras

U

m balanço do congresso mostrou não apenas a
forte participação da geriatria e da gerontologia nacionais, mas também de especialistas de diversos
países, que puderam compartilhar suas experiências com profissionais brasileiros.

estresse oxidativo
Matteo Cesari, professor do Institute of Aging, University
of Toulouse
Segundo ele, há diversos estudos em andamento sobre o tema
pesquisando etiologia e terapêutica, mas ainda não há evidências de tratamento.
Fratura de fragilidade
David Marsh, professor da University College London
A palestra ressaltou a importância da assistência multiprofissional na fase aguda (no momento da fratura, ainda no hospital)
e o papel da “ortogeriatria”: a cirurgia precoce e a alta com acompanhamento geriátrico/clínico para seguimento. Atenção ainda
à prevenção secundária de novas fraturas e quedas. Como desafio, a implementação dessas medidas em todo o mundo.
características da sarcopenia em uma
população de idosos saudáveis da comunidade
José Ricardo Jauregui, médico do Hospital Italiano de
Buenos Aires
Sua apresentação ressaltou que a alimentação com proteínas
de alto valor biológico, associada a exercícios físicos, são as
chaves para evitar e prevenir a sarcopenia. O desafio está em
evitar que os idosos percam massa magra. Para tanto, é preciso
fazer avaliações sempre de força, função e estrutura muscular.
decisões difíceis: suspensão de hidratação,
nutrição e ventilação mecânica
Frank D. Ferris, Ohio Health Palliative Medicine
O cuidado paliativo é indicado para todos os doentes, não apenas
aqueles próximos da morte – essa é a mensagem que fica. “Indicar cuidado paliativo perto da morte é perder oportunidade de

atender bem o seu doente”, ressaltou o especialista. E a pergunta
é: o Brasil está preparado para isso?

tecnologias emergentes no cuidado do idoso
Sacramento Pinazo Hernandis, psicóloga social da Universidade de Valência
A especialista chamou atenção para o fato de cada vez mais
as pessoas idosas estarem usando os recursos tecnológicos
disponíveis em diversas situações cotidianas. A tecnologia
deve ser utilizada também por especialistas para apoio (inclusão física e reabilitação); inclusão social; prevenção de
doenças; supervisão na saúde e detecção de problemas.
como os gêmeos contribuíram para
a compreensão da velhice e da demência?
Perminder Sachdev, professor de neuropsiquiatria e codiretor do Centre for Healthy Brain Ageing in the School of
Psychiatry, University of New South Wales
O estudo mostrou que funções cognitivas da estrutura cerebral
têm de moderada a alta hereditariedade nos jovens. Quanto mais
idosa a pessoa, menos influência da genética e mais do estilo de
vida. Como desafio, ele sugeriu fazer um banco de informações
sobre gêmeos na Austrália e comparar com outras populações.
terminalidade da vida: ensinando cuidados paliativos
Frank D. Ferris, Ohio Health Palliative Medicine
Em relação a esse assunto, para o médico, “menos é mais”. A
mensagem passada foi a de usar palavras simples, focar no
olhar das pessoas e mover-se pela plateia durante as aulas.
E ressaltou que o professor deve levar em consideração três
componentes quando for proferir uma aula: conteúdo,
paixão e aparência.
efeito do uso de antipsicóticos em geriatria
Daniel Martinez, geriatra da Universidade de Buenos Aires
O estudo apontou as medicações utilizadas especialmente para
tratar demências.
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A importância da
gerontologia no debate

A

ntônio de Toledo Nóbrega, professor da Universidade de Brasília, juntamente com a nutricionista
Ana Paula de Oliveira Marques, da Universidade
Federal de Pernambuco, falou sobre os destaques
na área da gerontologia.
Segundo ele, vivemos atualmente um cenário bastante peculiar, com o empoderamento econômico dos idosos, a celebração
de dez anos do Estatuto do Idoso e a proximidade crescente de
um importante marco temporal. “Estimamos que em 2020 o contingente geriátrico superará o de jovens”, lembrou.
Em relação ao Estatuto do Idoso, ele ressaltou que ainda há
muito a ser feito no sentido de assegurar o respeito à pessoa
idosa, mas reconheceu o instrumento como um “importante
ponto de inflexão, um momento histórico”.
Para Nóbrega, há muitas conquistas favoráveis aos idosos
acumuladas, mas ainda há uma enorme inoperância do Estatuto em diversas questões. Ele chamou atenção para o fato
de a Política Nacional do Idoso não ter sido ainda implementada. “O envelhecimento ainda é pouco prioritário na agenda
do governo, quando deveria ser uma preocupação transversal do Estado”, declarou.
No que diz respeito aos trabalhos apresentados no evento,
ele destacou especialmente os que podem contribuir para essa
mudança de mentalidade: “Educação, solidariedade intergeracional, cultura do cuidado e pesquisas em gerontologia foram
temas abordados de grande importância”.
Mas é preciso mais, ressaltou. “Precisamos de mais estudos
delineadores de estratégias suficientes capazes de promover a
atenção integral ao idoso”, disse.
Ana Paula provocou a plateia instigando a reflexão sobre
o tema que norteou o congresso: “Quem serão os novos
idosos? Conhecemos essa população?”. Para a especialista, há
um grande desafio pela frente, que é conhecer melhor esse

novo cenário. Ela afirmou também que o compromisso com
a cultura do cuidado sai fortalecido do evento.
Para ela, existem inúmeros pontos que ainda precisam de
profunda discussão, entre eles:
• o cuidar multidimensional da pessoa idosa,
• a interdisciplinaridade como tema transversal – saberes
em diálogo,
• a valorização da funcionalidade – saúde mental e social da
pessoa idosa corresponde ao conceito de envelhecimento ativo,
• a incorporação de novas tecnologias como ferramentas para
avaliação, inclusão e reabilitação,
• a educação para o envelhecimento como proposta pedagógica, na formação/capacitação de recursos humanos e
prestação de serviços,
• o suporte familiar, a qualidade de vida e o olhar para o cuidador
do idoso com limitações em termos de funcionalidade,
• modelos assistenciais centrados nas ILPIs (em prática em
outros países) como experiências inovadoras e positivas,
• o desenvolvimento de habilidades (capacitação para o cuidar
de idosos residentes em ILPIs brasileiras),
• a assistência domiciliar no lócus da saúde pública: perspectivas e desafios,
• odontogeriatria: ensino nas instituições de ensino superior,
assistência domiciliar e hospitalar, saúde bucal e interdisciplinaridade.
Ao finalizar, Nóbrega afirmou que a área está mais madura e
competente. Mas enfatizou a necessidade de os gerontólogos assumirem posturas de comprometimento que identifiquem estratégias de intervenção e mudanças em importantes aspectos.
“É preciso integrar o estado, a família, o autocuidado, o ambiente,
as relações interpessoais, a formação de recursos humanos”, disse.

Para conferir outras matérias, entrevistas e fotos, acesse: www.revistaaptare.com.br.
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A importância da reabilitação
cognitiva para idosos

3

Take home message
- Queixas de esquecimento em idosos podem ser referentes a síndromes demenciais ou outros comprometimentos neurológicos a partir do momento em que eles começam a apresentar limitações funcionais decorrentes de tais esquecimentos.
- A avaliação cognitiva tem papel fundamental no diagnóstico precoce e diferencial, juntamente com exames
clínicos e de imagem solicitados pelo médico responsável.
- A reabilitação cognitiva contribui na melhora de alguns aspectos cognitivos, retardando a progressão de
doenças neurodegenerativas e resultando na melhora do desempenho funcional ou na qualidade de vida dos
idosos e de seus cuidadores e/ou familiares.

Introdução
o cotidiano do proﬁssional que trabalha com
idosos, observa-se que o “esquecimento” e as “falhas
da memória” são as queixas mais frequentes nessa
população. Essa queixa geralmente é acompanhada
da preocupação, por parte do idoso e de sua família, em relação
à perda da autonomia e ao risco de dependência. Por ser asso-

N

ciado ao envelhecimento, o esquecimento é comumente interpretado como algo grave pela população.
Existe, no senso comum, uma ideia equivocada de que a ve lhice é uma etapa da vida que evolui apenas com perdas, problemas e dependência. Isso ocorre por não haver uma distinção entre
velhice e doença, entre senescência e senilidade e entre queixas
benignas de esquecimento e o início de um processo demencial.
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Entende-se como memória uma função cognitiva na qual
ocorre o mecanismo de registro, consolidação e restituição
das informações. Para que essas operações ocorram, são necessárias outras funções cognitivas associadas à memória. As
principais funções são percepção, atenção, linguagem e
funções executivas.
As funções cognitivas desempenham um papel importante
no processo de aprendizagem e, consequentemente, na vida
das pessoas. Todos os comportamentos são decorrentes desse
processo, que prepara o homem ao longo da vida para o autocuidado, a autonomia e a independência.
Diversas mudanças no funcionamento da memória já
foram bem documentadas e são esperadas durante o envelhecimento saudável. Sabe-se hoje que a velocidade do
processamento das informações, importante para a formação
de novos traços da memória, é menor nos adultos mais velhos do que nos jovens. Além disso, os idosos têm um estilo
cognitivo menos eficiente, pois tendem a usar menos estratégias de memorização, apresentam dificuldade de inibir o
processamento de informações irrelevantes e têm menor
controle sobre sua atenção.
Algumas hipóteses foram levantadas para explicar esse declínio. Uma delas é conhecida como hipótese do desuso, que
aponta que o estilo de vida do idoso pode não favorecer o bom
funcionamento da memória. Em função da aposentadoria e de
mudanças nos papéis sociais, os idosos podem se afastar da
estimulação cognitiva necessária, o que levaria ao desuso das
habilidades da memória.
Uma hipótese mais recente e que tem atraído a atenção dos
pesquisadores refere que o desempenho dos idosos em tarefas
de memória pode também ser negativamente inﬂuenciado por
suas atitudes e crenças a respeito de sua capacidade de memorizar. Esse conjunto de ideias e sentimentos a respeito da
memória é chamado de metamemória. Ele aﬁrma que alterações particulares na metamemória do idoso, como crenças
mais negativas sobre a memória, podem inﬂuenciar importantes variáveis moduladoras do desempenho, tais como esforço despendido, motivação e uso de estratégias.
A partir do momento em que as queixas de esquecimento
vêm acompanhadas de comprometimento no desempenho
funcional e, consequentemente, na autonomia e independência do idoso, torna- se necessária a indicação de uma avaliação clínica e cognitiva para a identificação de possíveis
síndromes demenciais ou déficits decorrentes de outros
acometimentos neurológicos.

avaliações
Nesse processo de avaliação é necessário um olhar direcionado
e capacitado para veriﬁcar se as alterações observadas no dia a
dia são normais e podem ser contornadas com conscientização
e estratégias facilitadoras, ou se a origem é patológica, exigindo
tratamentos especíﬁcos, farmacológicos e não farmacológicos.
A aplicação de instrumentos de avaliação para o rastreio cognitivo já é consolidada, tais como o Miniexame do Estado Mental, o Teste de Fluência Verbal e o Teste do Relógio. O uso de
tais instrumentos não é exclusivo de uma categoria proﬁssional
e possibilita, através da análise dos escores e do desempenho
nos testes, sugerir a ocorrência de declínio cognitivo e a partir
disso encaminhar o caso para avaliações mais especíﬁcas.
Sabe-se que pessoas com maior nível de escolaridade,
acesso cultural e participação social constroem redes neuronais de atividade e consolidação tão importantes no decorrer
da vida que, com o envelhecimento, funcionam como uma
reserva cognitiva. Essa reserva possibilita que, mesmo com
algum tipo de alteração neurológica, seja possível solucionar
problemas, ter acesso a maior número de vocábulos, mantendo
praticamente o mesmo nível de desempenho nas atividades
por mais tempo – fato que resulta no chamado “mascaramento”
de problemáticas degenerativas das funções cognitivas. Nesses
casos, os instrumentos de avaliação para rastreio já citados são
insuﬁcientes para capturar essa população precocemente.
Sendo assim, é de suma importância que a avaliação cognitiva leve em conta o histórico de funcionalidade do paciente
e inclua também a busca ativa por alterações do comportamento no decorrer do tempo. Recomenda-se realizar um levantamento sobre o desempenho nas atividades humanas mais
complexas, como também nas atividades ocupacionais e de
lazer, e em seguida as instrumentais e básicas da vida diária.
Para tal propósito, o proﬁssional deve lançar mão de instrumentos como o Formulário de Atividades Funcionais de Pfeﬀer
e o Índice de Lawton, Katz, entre outros.
A avaliação neuropsicológica, realizada por psicólogos especializados, é indicada em casos especíﬁcos para a análise
mais precisa das alterações cognitivas do paciente, a partir de
diversos testes realizados em consultórios. Tal avaliação tem
papel fundamental no diagnóstico precoce e diferencial, conjuntamente com exames clínicos e de imagem solicitados pelo
médico responsável.
Em todos os casos, uma avaliação atenta para esses tipos de
acometimento na população idosa, com tratamentos adequados,
pode promover uma qualidade de vida bastante satisfatória.
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reabilitação cognitiva
Além dos possíveis déficits próprios de cada faixa etária,
comprometimentos cognitivos podem ocasionar limitações
funcionais, provocando mudanças em várias áreas do desempenho ocupacional. Tais comprometimentos podem ser
decorrentes de traumatismos cranianos, acidente vascular
cerebral e doenças progressivas e neurodegenerativas, como
a doença de Alzheimer e outras síndromes demenciais.
Para esses tipos de comprometimento existe a indicação
terapêutica da reabilitação cognitiva. Uma das deﬁnições mais
utilizadas sobre esse tratamento foi apresentada pela neuropsicóloga Barbara Wilson, que a conceitua como “um processo em
que pessoas com lesão cerebral cooperam com proﬁssionais da
saúde, familiares e membros das comunidades para tratar ou
aliviar deﬁciências cognitivas resultantes de danos neurológicos. O objetivo da reabilitação cognitiva é capacitar pacientes
e familiares a conviver, lidar, contornar, reduzir ou superar as
deﬁciências cognitivas”.
Devido à natureza progressiva das doenças neurodegenerativas, as intervenções devem ser continuamente adaptadas
às mudanças nas condições do paciente e diretamente focadas em situações de vida diária, com propósito de eficácia
a curto prazo.
O objetivo da intervenção terapêutica é maximizar o nível
de desempenho do idoso e minimizar o grau de confusão mental, bem como desenvolver estratégias de manejo de alterações
de comportamento, que também orientam o cuidador.
A reabilitação cognitiva consiste, basicamente, em estratégias desenvolvidas e aplicadas em técnicas cognitivas, primeiramente para a restauração clínica de funções e, depois,
para a compensação das funções. Com isso, procura-se minimizar os distúrbios de atenção, linguagem, processamento visual, memória, raciocínio e resolução de problemas, além dos
distúrbios de funções executivas.

Os princípios do treino cognitivo que facilitam a reabilitação são o uso de compensação para contornar o déﬁcit, o uso
de substituição por meios alternativos para resolver problemas
e o retreino de funções cognitivas lesadas. Na reabilitação cognitiva são usadas diferentes abordagens, com a ﬁnalidade central de melhorar o desempenho do paciente nas suas atividades
do dia a dia. No tratamento são utilizados recursos para a estimulação da cognição, como jogos, atividades expressivas,
artesanais e corporais e outras atividades especíﬁcas para o
treino de algumas funções. Além disso, o trabalho envolve
treino e orientações sobre as atividades de vida diária.
A principal preocupação da terapia ocupacional é como envolver um paciente com déﬁcits cognitivos em uma rotina de
atividades signiﬁcativas. Dessa maneira, o terapeuta auxilia o
idoso a utilizar suas capacidades remanescentes, a manter a
orientação em seu ambiente e a ter um senso de utilidade, realização e prazer. Vale ressaltar a necessidade de o terapeuta
adaptar continuamente o tratamento de acordo com as mudanças no estado do paciente e no ambiente.
Além disso, o grande desaﬁo é intervir também com a
família ou o cuidador. É necessário que o terapeuta atue no sentido de ensinar o cuidador a estimular o paciente durante o
dia, já que o tempo em que este ﬁca em terapia acaba sendo
restrito. A intervenção também aborda a sobrecarga do cuidador, pois a qualidade de vida dos pacientes depende primordialmente daqueles que são responsáveis por seu cuidado.
Diversos estudos apontam os benefícios da reabilitação
cognitiva para idosos com diferentes patologias, seja na melhora de alguns aspectos cognitivos, seja retardando a progressão
de doenças neurodegenerativas, resultando na melhora do desempenho funcional ou na qualidade de vida desses idosos e
de seus cuidadores e familiares. Nos casos das síndromes demenciais, a associação entre a reabilitação cognitiva e o tratamento farmacológico mostra-se mais eﬁcaz.

Referências bibliográficas
1. Abreu, V.P.S., Tamai, S.A.B. Reabilitação Cognitiva em Gerontologia. In: Freitas et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006. p.1162-1169.
2. Pinto, A.L.F. Memória: um desaﬁo à autonomia do idoso. Fam. Saúde De-

senv., Curitiba, v. 1, n.1/2, p. 39-48, jan./dez. 1999.
3. Yassuda, M.S., Lasca, V.B., Neri, A.L. Meta-memória e auto-eﬁcácia: Um Estudo de Validação de Instrumentos de Pesquisa sobre Memória e Envelhecimento. Psicologia: Reﬂexão e Crítica, 2005.

p29-33 gastro_aptare 06/06/14 14:29 Page 29

junho/julho 2014 aptare 29

gasTroenTerologIa
antonio Carlos Pereira Barretto Filho
Médico assistente do Serviço de Geriatria do HCFMUSP;
coordenador horizontal dos Ambulatórios do Serviço de
Geriatria do HCFMUSP
Contato acpbf@uol.com.br

Obstipação intestinal no paciente idoso

3

Take home message
- Todo quadro de obstipação deve ser abordado, o que não significa medicado. Orientações e intervenções não
farmacológicas podem ser suficientes para os casos leves.
- Para pacientes idosos, a maneira mais adequada é receitar um laxativo hiperosmolar, em doses diárias e iguais,
ajustadas para se obter uma evacuação tipicamente a cada 2-3 dias.
- Em casos leves, pode-se também optar por um laxativo formador de massa, também em doses diárias e iguais.

Introdução
A obstipação, ou constipação intestinal, é uma condição muito
frequente na população idosa. Até 26% dos idosos e 34% das
idosas apresentam obstipação. Até 75% dos idosos hospitalizados recebem laxativos.
A obstipação é um sintoma, não uma doença, e não é associada ao envelhecimento normal. Idosos saudáveis têm o mesmo hábito intestinal dos jovens. Entretanto, os fatores e as
doenças que a causam são muito mais comuns nos idosos.
Podemos deﬁnir obstipação no idoso como a presença de um
hábito intestinal de menos do que três evacuações por semana.
Entretanto, muitas vezes o termo é usado por pacientes e
médicos quando as fezes são difíceis de expelir, muito endurecidas, em pouca quantidade, ou quando há sensação de evacuação incompleta.
abordagem inicial
De uma forma geral, considera-se obstipação crônica aquela
cujo ritmo evacuatório se mantém razoavelmente constante há
pelo menos dois anos. Nesses casos, a abordagem do paciente
somente com anamnese e exame físico geralmente é suﬁciente
para descartar as causas mais comuns de obstipação se-

cundária a outras doenças. Somente quando há suspeita da presença de uma dessas doenças na anamnese e/ou exame físico
deve-se prosseguir com exames complementares.
Entretanto, é importante lembrar que todo idoso deve realizar exames complementares periódicos para uma adequada
promoção de saúde. Alterações nos exames periódicos, como
anemia, serão importantes para a abordagem da obstipação.
Quando o quadro de obstipação se iniciou há menos de
dois anos ou mudou suas características nesse período, a investigação com exames complementares é necessária. Deve-se
descartar enfermidades como obstruções do trato, tumores,
megacólon, contraste radiológico impactado (Bário), afecções
da mastigação e deglutição, doenças neurológicas, diabetes,
hipotireoidismo, depressão, enterocolite isquêmica, hipercalcemia, entre outras.
Na anamnese é fundamental questionar sobre:
• sangramentos intestinais (melena e/ou enterorragia),
• aﬁlamento das fezes,
• emagrecimento,
• presença de obstipação intercalada com diarreia,
• histórico e sintomas de doenças neurológicas, como acidentes vasculares cerebrais e doença de Parkinson,
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• realização recente de exames radiológicos com contraste
de Bário,
• epidemiologia para doença de Chagas,
• uso de medicações constipantes (principal causa iatrogênica de obstipação).
No exame físico, devemos realizar principalmente uma palpação abdominal cuidadosa e um exame neurológico. O toque
retal deve ser realizado quando o paciente não evacua há
muitos dias (5-7 dias ou mais).

Fonte: Wikipedia

Por que tratar?
Pacientes que evacuam menos de três vezes por semana devem
ser tratados inicialmente com abordagem não farmacológica,
seguida de farmacológica se necessário, devido às complicações da obstipação:
• Impactação fecal: a maior complicação, com risco de vida.
• Megacólon: principalmente quando há abuso de laxativos.
• Carcinoma de cólon: obstipação é fator importante.
• Síncope e ataques isquêmicos transitórios: podem ser precipitados pela diminuição da irrigação cerebral que ocorre durante a manobra de Valsalva usada na evacuação difícil.

Imagem 1 Radiograﬁa abdominal simples de
paciente admitido em emergência, mostrando
volumosa impactação fecal.

Todo quadro de obstipação deve ser abordado (o que não
signiﬁca medicado), por ser queixa frequente e muitas vezes
negligenciada pelos médicos.

Diretrizes do tratamento
O objetivo do tratamento será obter ao menos três evacuações
não endurecidas por semana, e que sejam expelidas sem esforço.
Em pacientes com hemorroidas, ﬁssuras anais, hérnias in-

guinais ou incisionais etc., pode-se indicar o ajuste do hábito
intestinal para quase diário.
No início do tratamento, quando o paciente ainda não evacua
na frequência desejada, pode-se indicar uma aplicação de enema
se ele não evacuar por sete dias ou mais, devido ao risco de impactação fecal. Caso o paciente relate não ter evacuado nos últimos sete dias no momento da consulta, é adequado realizar o
enema antes do início das medicações, devido ao risco de elas
precipitarem um quadro de impactação fecal.
Em pacientes acamados e debilitados, pode-se optar pelo
uso de um enema a cada três dias, pelo conforto e facilidade
de cuidado que traz a evacuação programada.

Tratamento não farmacológico
Deve ser oferecido a todos os pacientes com queixa de obstipação, podendo muitas vezes resolver o problema e/ou as
queixas dos pacientes, evitando o uso de laxativos.
1. Esclarecimentos
O paciente deve ser orientado sobre a fisiologia normal
das evacuações, principalmente para o fato de que não é
necessário evacuar todos os dias, e sobre os problemas do uso
crônico de laxativos.
Deve-se explicar que os laxativos provocam um amplo esvaziamento dos cólons, e portanto, após seu uso, transcorrem
vários dias antes de uma nova evacuação (dando a falsa sensação de “prisão de ventre”), o que perpetua o uso crônico. Ao
utilizar laxativos, a maneira mais adequada é usar a mesma
dose todos os dias, mesmo no dia em que o paciente evacuar,
sendo que essa dose é geralmente menor do que aquela utilizada no uso esporádico. Objetiva-se gerar uma evacuação a
cada dois ou três dias, e não uma evacuação a cada dose. Dessa
forma, obtém-se uma “regularização” do hábito intestinal.
2. Orientações
Várias medidas são importantes para um hábito intestinal sadio:
• Rotina evacuatória: o paciente deve ser encorajado a sentarse ao vaso uma vez por dia (ou a cada dois dias), logo após uma
grande refeição (para utilizar o potente reﬂexo gastrocólico),
de forma a gerar hábitos e ritmos circadianos. Também deve
evacuar tão logo sinta a repleção retal, e não ﬁcar “segurando”,
pois isso gera uma habituação, de forma que, progressivamente, são necessários maiores volumes de fezes na ampola
retal para desencadear o reﬂexo evacuatório.
• Líquidos: não havendo nenhuma contraindicação, o paciente
deve ser estimulado a ingerir de 2 a 3 litros de líquidos ao dia.
• Fibras: devem ser adicionadas progressivamente à dieta do
paciente (não abruptamente, devido à formação de gases).
Instruir apenas a ingesta de frutas e vegetais é muitas vezes
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Fonte: Wikipedia

insuficiente. Devem-se considerar suplementos (como cereais
ou farelo de trigo), exceto em pacientes quase sem dentes
(que ingerirão as fibras sem mastigar), com megacólon ou
imobilizados no leito.
• Exercícios regulares: caminhadas quase diárias, ou exercícios
de mobilização no leito (para pacientes imobilizados), que estimulam o funcionamento intestinal.

Imagem 2 Dieta rica em ﬁbras é importante para pacientes com
obstipação, mas a adição de ﬁbras na dieta deve ser progressiva.

3. Retirar medicações constipantes
Podem causar obstipação, entre outros:
• Sais de alumínio: hidróxido de alumínio e sucralfate,
• Anticonvulsivantes: fenitoína, fenobarbital, carbamazepina,
• Antidepressivos: tricíclicos e venlaﬂaxina,
• Antiparkinsonianos: bromocriptina, amantadina, levodopa,
• Antipsicóticos: haloperidol, risperidona,
• Antiespasmódicos: oxibutinina, escopolamina,
• Bloqueadores de canais de cálcio: principalmente verapamil,
• Cálcio: suplementos,
• Ferro: suplementos,
• Opioides: codeína, morﬁna.

Tratamento farmacológico
As principais diretrizes para a utilização de laxativos em
idosos são:
I. Utilizar medicamentos puros, e não associações de várias
drogas
Muitos dos laxativos à venda nas farmácias contêm vários
agentes em sua composição, de diferentes classes e mecanismos de ação, dificultando a prescrição. Frequentemente,
esses agentes se encontram em doses baixas para permitir a
acomodação de várias drogas em um único comprimido.
Além disso, a utilização de várias drogas juntas amplia a ocorrência de efeitos colaterais sem nenhum benefício adicional.
Deve-se preferir os laxativos que contêm uma única medicação, que são amplamente disponíveis.

II. Receitar doses diárias e iguais
Os laxativos devem ser utilizados todos os dias, mesmo nos
dias em que o paciente já evacuou. A dose utilizada é menor
do que aquela necessária para desencadear uma evacuação
no mesmo dia, e tem o objetivo de manter um trânsito intestinal adequado e contínuo, para que o paciente evacue a cada
dois ou três dias. A utilização de laxativos somente quando
não houve evacuação naquele dia ou nos últimos dias é inadequada: o laxativo irá causar um amplo esvaziamento dos
cólons, e o paciente demorará vários dias para evacuar de
novo, perpetuando o ciclo de obstipação e o uso de laxativos.
III. Utilizar laxativos formadores de massa ou laxativos
hiperosmolares sempre que possível
Sempre que possível, recomenda-se receitar para os idosos
laxativos formadores de massa ou laxativos hiperosmolares,
pois causam poucos efeitos colaterais. Os laxativos mais antigos, chamados estimulantes ou irritativos, causam vários
problemas com seu uso crônico. Os laxativos formadores
de massa são pouco potentes e são reservados aos casos
mais leves de obstipação. Já os laxativos hiperosmolares
conseguem ser bastante potentes dependendo da dose
empregada, de forma que servem tanto para os casos leves
(em doses pequenas) como para os casos mais graves (em
doses mais altas).
Assim, a maneira mais adequada é receitar um laxativo
hiperosmolar, em doses diárias e iguais ajustadas para se obter
uma evacuação tipicamente a cada dois ou três dias. Em casos
leves, pode-se também optar por um laxativo formador de
massa, também em doses diárias e iguais.
Abaixo, listamos os laxativos mais comuns:
a) Laxativos formadores de massa
São polissacarídeos hidrofílicos que absorvem água e aumentam o volume das fezes. Necessitam, portanto, de uma boa ingesta de água. Também são metabolizados pelas bactérias
intestinais, gerando metabólitos osmoticamente ativos.
O principal efeito colateral é a ﬂatulência. Assim, o aumento da dose deve ser gradual. O efeito pode demorar muitos
dias, e até 50% dos pacientes simplesmente não respondem à
medicação, o que explica a preferência de muitos médicos em
iniciar o tratamento com laxativos hiperosmolares, que conseguem provocar a evacuação em praticamente qualquer paciente, dependendo da dose utilizada e tolerada.
São uma das escolhas para casos leves de obstipação, exceto em pacientes acamados, portadores de megacólon, obstrução conhecida ou suspeitada do trato digestivo, ou
alterações da deglutição.
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Alguns laxativos formadores de massa:
I) Plantago: é a semente seca do Plantago ovata, também
chamada de Psillium.
II) Policarboﬁla: ﬁbra sintética com alto poder de absorção
de água. Causa maior efeito num menor volume, estando
disponível em comprimidos.

Imagem 3 Molécula de Policarboﬁla.

b) Laxativos hiperosmolares
São sais ou açúcares pouco absorvidos pelo trato gastrointestinal, agindo como soluções hiperosmolares, ou seja, causam a
secreção ou a manutenção da água nos cólons, aumentando o
volume das fezes. Também estimulam a secreção da colecistocinina, que aumenta o trânsito. Estão disponíveis em uso oral
e retal. Essa classe de medicação resolve praticamente todos
os casos e tem poucos efeitos colaterais, daí sua escolha preferencial nos idosos.
A escolha entre um sal ou um açúcar deve ser baseada nos
parâmetros listados abaixo:

1) SABOR
2) AÇÃO
3) FLATULÊNCIA
4) ESPOLIAÇÃO
5) DOSE TETO
6) PREÇO

saIs

açúCares

salgado
rápida
+
++++
sim, sobrecarga
mais baratos

muito doce
mais lenta
+++
++ / ++++
não
mais caros

Alguns pacientes não gostam do sabor dos açúcares hiperosmolares, por ser muito doce. Pacientes diabéticos devem
estar cientes de que, apesar do gosto doce, esses medicamentos
não contêm açúcar nem interferem com a glicemia, por não
serem absorvidos.
Os sais hiperosmolares têm um início de ação mais rápido,
mas por isso mesmo podem espoliar mais líquidos e sais mi nerais. Os açúcares hiperosmolares têm uma ação mais lenta
(mas que pode ser rápida em doses maiores), causam mais

ﬂatulência, e são mais caros.
Finalmente, a diferença mais importante entre os sais e os
açúcares reside no fato de que os sais têm uma dose máxima
acima da qual causam sobrecarga, enquanto os açúcares hiperosmolares praticamente não têm dose máxima, por não
serem absorvidos. Pacientes portadores de insuﬁciência renal
ou insuﬁciência cardíaca, entre outras condições, são particularmente sensíveis à sobrecarga por sais e, portanto, devem evitar seu uso.
Conclusão: de uma maneira geral, os sais hiperosmolares são
uma boa escolha para casos leves a moderados, não havendo
contraindicações. Os açúcares são uma boa escolha em pacientes
mais frágeis e doentes, e nos casos moderados e graves.
Alguns açúcares hiperosmolares:
I) Lactulose: dissacarídeo metabolizado em ácido lático.
Também moderadamente formador de massa, pois é hidrofílico.
II) Glicerina: é o glicerol. Usado na forma de supositórios.
Não há preparações orais puras. É uma medicação interessante
para casos leves de obstipação, em que o uso de um supositório
deﬂagrará a evacuação no momento desejado.
III) Macrogol: é um polietilenoglicol, um polímero sintético
com efeito hiperosmolar. Contém cerca de 1 grama de cloreto
de sódio para cada três sachês, sendo seguro em doses baixas
para pacientes que necessitem de restrição de sódio.
Fonte: Wikipedia
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Imagem 4 Fórmula geral dos polietilenoglicóis, como o Macrogol.

IV) Manitol: açúcar inabsorvível. Por ser barato, é utilizado
em preparos para colonoscopia, quando se ingerem grandes
quantidades. É particularmente útil em casos graves, que necessitam de grandes quantidades, por ser barato. Entretanto,
não está disponível para venda em farmácias ao consumidor, e
geralmente só é encontrado em hospitais ou serviços de saúde.
Alguns sais hiperosmolares:
I) Fosfato de sódio: embora seja usado por via retal no
Brasil, seu uso por via oral é muito disseminado nos Estados
Unidos. Deve ser evitado em pacientes que não podem ingerir
muito sódio. O enema é muito pouco absorvido e é seguro para esses pacientes. No Brasil, somente o enema está
disponível nas farmácias.
II) Sais de magnésio: sulfato e hidróxido. Só o último é en-
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contrado puro. Vale a pena manipular o sulfato de magnésio
quando não se deseja a alcalinização do estômago. As necessidades nutricionais diárias de magnésio são alcançadas com 1
a 2 gramas de hidróxido de magnésio e 2 a 4 gramas de sulfato
de magnésio. Doses mais elevadas do que isso podem causar
hipermagnesemia, principalmente em pacientes mais idosos
e frágeis, mas são geralmente bem toleradas por pacientes com
função renal normal. Esses sais devem ser evitados na presença
de insuﬁciência renal.
c) Laxativos emolientes
Alteram a consistência das fezes, podendo melhorar o trânsito.
De uma forma geral, devem ser evitados nos idosos, devido
ao risco de aspiração (e pneumonite lipídica), à interferência
com a absorção das vitaminas lipossolúveis e à saída do material pelo esfíncter anal que por vezes ocorre (com irritação anal).
Há estudos que não encontraram alteração no peso e hidratação das fezes, bem como na frequência das evacuações com
o uso do óleo mineral. Isso indica que uma maior ingesta de
água talvez tenha efeito melhor no amolecimento fecal, e que
um supositório de glicerina seja uma opção mais segura e eﬁciente para a lubriﬁcação do canal anal antes da evacuação.
Estão indicados para pacientes acamados com fezes endurecidas, pacientes que não devem fazer esforço evacuatório,
ou como adjuvante do tratamento com formadores de massa.
Em pacientes com grande quantidade de fezes pastosas na ampola retal, essa medicação não terá utilidade e deve ser evitada.

obstipação. Também causam perdas de eletrólitos e má absorção de cálcio e vitamina D. Em idosos constipados crônicos,
essas drogas podem ainda causar impactação fecal dado o
súbito acúmulo de fezes na ampola de um paciente cujo reﬂexo
para evacuação é inibido.
Podem ser utilizados por períodos curtos com relativa segurança, como por exemplo em internações, quando o paciente
apresenta obstipação importante e esta é transitória ou reversível. Mas, mesmo nesses casos, é preferível a utilização de um
laxativo hiperosmolar em idosos, se for possível. Na necessidade do seu uso, deve-se preferir o bisacodil ou, na sua falta, a
cáscara sagrada, que é menos irritativa que a sena.
I) Bisacodil: é um composto difenilmetano. É metabolizado
pelas bactérias colônicas em picossulfato de sódio, seu
metabólito ativo. O picossulfato está disponível em gotas, o
que é muito útil para a titulação de doses pequenas e diárias.
II) Cáscara sagrada: casca seca de Rhamnus purshianus. É vendida na forma de extratos (secos ou ﬂuidos). Está presente em
vários “remédios para o fígado”, ou em associação com vários
outros produtos em laxativos de laboratórios independentes.
III) Sena ou sene: pó das folhas de Pulvis sennae. É vendido
na forma de extrato seco. Consta ainda de inúmeros laxantes populares. O uso como preparado para chá não tem respaldo
acadêmico, apesar de apresentar algum efeito. A forma correta de
utilização é a ingestão do preparado seco, vendido em cápsulas.

d) Laxativos estimulantes (ou irritativos)
Estimulam diretamente o plexo nervoso intramural (plexo
mioentérico), aumentando o peristaltismo.
Devem ser muito raramente usados nos idosos, apesar da
sua popularidade e eﬁciência, pois causam dano ao plexo
mioentérico com o uso crônico, agravando e perpetuando a

e) Orlistate
O orlistate inibe parcialmente a ação das lipases gastrintestinais, fazendo com que cerca de 30% da gordura ingerida deixe
de ser absorvida pelo organismo. É usado no tratamento da
obesidade, e pode ser um adjuvante no tratamento da dislipidemia. A droga praticamente não é absorvida, sendo eliminada
juntamente com as fezes.
É uma opção no tratamento da obstipação em pacientes
obesos e/ou dislipidêmicos. Causa aumento da ﬂatulência e
fezes com odor desagradável, além de ser bastante caro.
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I) Óleo mineral: ou paraﬁna líquida. Praticamente não é absorvido.
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em movimeNto :: ideias e recursos para o paciente e o cuidador

Novidades promissoras
Todo ano a AARP,
organização cujo
objetivo é ajudar na
qualidade de vida
da população 50+,
promove uma convenção que traz
novidades promissoras em todas as áreas, desde previdência até saúde. Neste ano, algumas das melhores
invenções estavam no evento Health Innovations
LivePitch, onde inventores apresentaram suas engenhocas e o público, incluindo jurados e potenciais investidores, foram encorajados a dar notas de 1 a 10. A
seguir, alguns destaques da convenção:
- Liftware: um dispositivo inovador para pessoas
com doença de Parkinson ou tremor essencial. É um
utensílio que pode se prender a um garfo ou a uma
colher e, através de um circuito embutido em seu
cabo, ajuda pessoas incapacitadas pelo tremor a se
alimentar sozinhos sem derrubar a comida. O aparelho inteligente detecta vários tipos de movimento
e consegue notar a diferença entre o movimento desejado da colher até a boca e o tremor não intencional. Ele faz um contrabalanço dos tremores se
movendo na direção oposta, permitindo maior independência a pacientes.
- Healthspek: um aplicativo gratuito de iPad que organiza todos os registros médicos em um único
lugar. Ele resolve o problema de múltiplos médicos
não terem ideia do que os outros estão fazendo e
prescreverem medicações conflitantes, além de ajudar o paciente a saber onde estão todas as suas informações médicas. Com o aplicativo, o usuário recebe um único endereço de e-mail Healthspek e
página da web, permitindo que médicos e laboratórios consigam enviar ou carregar documentos
diretamente no registro Healthspek do paciente. O
aplicativo faz muito mais, como ajudar a acompanhar os remédios e lembrá-lo de quando tomá-los.

podemos mudar de assuNto?
A cartunista Roz Chast, da revista New Yorker,
é uma das mais reconhecidas ilustradoras
nos EUA. Seus desenhos reproduzem de
forma precisa e engraçada nossos maiores
medos e neuroses.
Dona de um humor mordaz, ela acaba
de lançar seu último livro, intitulado Can’t
We Talk About Something More Pleasant?
(“Não podemos falar de algo mais agradável?”, em tradução livre). Nos desenhos, aborda o envelhecimento
de seus pais, com o mesmo humor aﬁado que caracteriza suas tiras.
Suas histórias sobre a infância no Brooklyn como ﬁlha única e seus
esforços, décadas depois, para ajudá-los a navegar pela velhice e
doenças alternam tons graves e absurdos com tiradas mordazes e incrivelmente engraçadas.

a hora da mudaNça
A ideia inicial era registrar
uma espécie de filme caseiro, mas a história era tão
universal que acabou se tornando um documentário.
A idade avançada dos
pais e a demência cada vez
mais grave da mãe levaram o jornalista e âncora norte-americano
Stone Phillips, juntamente com seus irmãos, a pensar em alternativas para que seus pais ficassem mais seguros e assistidos. A
solução, discutida em família, foi mudar os pais da casa de repouso
onde moravam, em St. Louis, Missouri, para uma outra similar na
Carolina do Norte, onde mora uma das filhas, que é médica.
O processo de mudança foi registrado pela câmera de Phillips.
“Eu queria registrar a mudança. E eu queria capturá-la antes de a
demência se tornar muito grave”, disse o jornalista. Ele acompanhou os pais na despedida dos amigos da igreja, de seus vizinhos
e amigos e até mesmo da caixa do banco.
O documentário que resultou dessas filmagens, Moving with
Grace (“Mudando com Graça”, numa brincadeira com o nome da
mãe, Grace), estimula a discussão sobre o envelhecimento, a dificuldade de mudanças e como ela pode ser conduzida com graça.
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doCumeNtos à mão
O testamento vital é um
dos documentos mais importantes que alguém pode ter. É ele que estabelece o tipo de cuidado
que a pessoa gostaria de
receber caso estivesse
impossibilitada de se expressar. O problema é
que muitas vezes o documento não está à mão quando
se precisa dele.
Por causa disso, a American Bar Association, organização que congrega 400 mil advogados e mais de 3,5 mil
entidades jurídicas nos EUA, desenvolveu um aplicativo
que permite ter todos esses dados no celular. O aplicativo,
chamado my health Care Wishes (Meus Desejos de Cui dados em Saúde, em tradução livre), permite que as diretivas antecipadas do usuário ou de membros da família
sejam armazenadas no iPhone ou no Android. Quando se
necessita delas, o aplicativo possibilita a apresentação
desses documentos – além de outras informações de
saúde e contatos – via e-mail ou Bluetooth. Os documentos transmitidos digitalmente têm o mesmo peso legal de
documentos assinados em papel e com testemunhas.
O aplicativo vem em duas versões. A versão gratuita
permite o armazenamento de informações de uma pessoa; a versão Pro oferece espaço para armazenamento
ilimitado para qualquer número de pessoas e inclui recursos “clique para ligar” e “clique para enviar e-mail”, o que
permite enviar a informação instantaneamente.

CoNstruiNdo poNtes
Um programa no
Canadá pretende
diminuir a distância entre gerações através da
internet. CyberSeniors começou
como um projeto
de ensino médio em Toronto, cujo objetivo era estimular estudantes a ensinar idosos a usar o computador e a internet. Os
jovens tutores ensinam desde o que é um mouse até a criar uma
conta no Facebook e subir vídeos no YouTube. A iniciativa foi
tão bem-sucedida que se transformou em um documentário
homônimo, que já está em exibição em algumas cidades nos
EUA. Para assistir ao trailer, acesse www.cyberseniorsdocumentary.com.
No Brasil, a rede de escolas de inglês CNA também resolveu fazer uso da tecnologia para aproximar jovens e idosos.
O programa Speaking Exchange conectou estudantes da rede
com idosos em uma casa de repouso em Chicago, no estado de
Illinois, criando uma dupla oportunidade: alunos melhoram
seu inglês e idosos têm com quem conversar. Os bate-papos
são gravados para que os professores possam avaliar o desempenho dos alunos. Os vídeos se tornaram virais rapidamente
e em pouco mais de uma semana já haviam passado de 1 milhão de visualizações.

Estreitando o relacionamento
entre a Indústria Farmacêutica
e os Profissionais de Saúde
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rAdAr :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

AVC e sono em pAutA
Acaba de ser lançado o livro AVC e Sono, de autoria do neurologista Fernando Morgadinho
Santos Coelho, em parceria com o médico
canadense Brian James Murray. Publicado pela
editora Manole, o livro aborda acidente vascular
cerebral (derrame), sono e doenças do sono,
tratamento de algumas doenças do sono, e a interação entre o AVC e as doenças do sono.
“O acidente vascular cerebral é a primeira causa de morte e de
invalidez no Brasil. É uma doença de alta prevalência em população
idosa, assim como as doenças do sono. Assim, há grande interesse
em divulgar esses temas para o manejo da população idosa”, explicou
Fernando Morgadinho.
O livro foi patrocinado pela Philips e não está à venda. Para
receber a publicação gratuitamente, basta escrever para
comunicacaorespironics@philips.com.

mediCAmento pArA dor neuropátiCA
O Aché lançou em abril Dorene, que tem como
princípio ativo a molécula pregabalina, tratamento
de primeira opção em casos de dor neuropática e
síndrome de fibromialgia.
Dorene atua regulando a transmissão de mensagens excitatórias entre as células nervosas, diminuindo a sensibilização
central e restaurando as vias inibitórias da dor (noradrenérgicas e serotoninérgicas). O medicamento é indicado para o tratamento da dor neuropática em adultos – seja dor devido a lesão e/ou mau funcionamento dos
nervos e/ou do sistema nervoso – e controle de fibromialgia.
Além disso, o produto age como terapia adjunta das crises epiléticas
parciais (convulsões), com ou sem generalização secundária; e no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG) em adultos.
“Estudos indicam que a ação do medicamento é geralmente percebida
cerca de uma semana após o início do tratamento, trazendo o alívio da dor
ao paciente”, explica Lenir Silveira Junior, gerente de marketing.

BigfrAl no CBgg 2014

A Bigfral participou do Congresso
Brasileiro de Geriatria e Gerontologia,
realizado no fim de abril em Belém (PA),
numa ação inédita com a 3M, com a
linha Cavilon. No estande foram discutidas melhores práticas para o atendimento do público idoso com incontinência urinária e prevenção de lesões
de pele em idosos acamados.
Desde 2012 a Bigfral e a 3M vêm
realizando uma série de ações conjuntas
para incentivar melhores práticas no
cuidado de idosos acamados e hospitalizados. Entre as ações se incluem educação médica continuada, participação
conjunta em congressos e capacitação
para profissionais de equipes multidisciplinares.
A marca também aproveitou a oportunidade para promover o lançamento
da Bigfral Confort e da nova Bigfral Plus
com controle de odor.
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soBre CuidAdos pAliAtiVos
Foi lançado durante o Congresso
Brasileiro de Geriatria e Gerontologia
o livro Cuidados Paliativos com Enfoque Geriátrico – A Assistência Multidisciplinar, da editora Atheneu. A
tiragem inicial foi de mil exemplares.
A publicação, um projeto da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da Escola Paulista de
Medicina/Universidade Federal de São Paulo (EPM/
Unifesp), apresenta uma revisão das evidências científicas dos últimos dez anos em cuidados paliativos, em especial em idosos. A ideia do livro veio da necessidade
de aprofundar o conhecimento acerca dos cuidados
paliativos em geriatria e da vontade de dividir as experiências adquiridas desde a criação da equipe de Cuidados Paliativos da Geriatria em 2010, no Hospital São
Paulo/Unifesp.

VitAminA d em noVA ApresentAção
A Hypermarcas lança no
mercado uma nova apresentação da marca ADDERA,
atendendo a uma solicitação da classe médica de
novas concentrações e flexibilidade de tratamento da
hipovitaminose D. O suplemento vitamínico agora vem em comprimidos com 1.000 UI (branco), 7.000 UI (laranja) ou 50.000 UI
(vermelho escuro), com diferencial de cores por concentração.
A vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio pelo
organismo. Na falta dela, os ossos sofrem desmineralização e
tornam-se mais frágeis. A vitamina D pode ser obtida por meio
de um grupo limitado de alimentos, como peixes gordurosos
e óleo de peixe, mas em quantidades pequenas.
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programe-se :: cursos, congressos e simpósios

jun/jul/ago

12 International Federation
3
of ageing global Conference

XVI Jornada de Inverno da
3
sBgg-rs

eNage 2014
3
11 a 15 de agosto • CRI Norte

10 a 13 de junho • Hyderabad, Índia •
www.ifa2014.in

25 e 26 de julho • Veranópolis, RS
www.ccmew.com/sbggrs2014

www.crinorte.org.br

3 9 World Conference of
gerontechnology (Isg 2014)

Health & aged Care Blended
3
Learning Conference 2014

18 a 21 de junho • Taipei, Taiwan •
isg2014.org

29 e 30 de julho • Sydney, Austrália
www.probonoaustralia.com.au

th

th

3

sIgg 2014
22 e 23 de agosto • Hotel Matsubara
• São Paulo, SP • www.unifesp.br

3 10 Congresso de Cérebro,
Comportamento e emoções
o

28 a 30 de agosto • Hotel Serrano •
Gramado, RS •
www.ccmeventos.com.br

set

VII Congreso Internacional
3
de geriatría Y gerontología

XVI Jornada Nacional
3
de Imunizações

10 International Congress
3
of the european Union geriatric

3 a 5 de setembro • Quito, Equador
coordinadora@groupdmc.com

10 a 13 de setembro • Hotel Royal
Tulip • Rio de Janeiro, RJ •
www.sbim.org.br

medicine society (eUgms)
17th Congress Dutch society
of geriatric medicine
12th Congress Dutch society
of gerontology
17 a 19 de setembro • Rotterdam,
Holanda • www.eugms2014.org

III global Congress da Fragility
3
Fracture Network
4 a 6 de setembro • Madri, Espanha •
www.ﬀn-congress.com
gero 2014
3
5 e 6 de setembro • Centro de Con-

2014 Chinese Congress and
3
exposition on gerontology and
Health Industry
12 a 14 de setembro • Suzhou, China
www.szaae.cn

venções Rebouças • São Paulo, SP •
www.clceventos.com.br

out/nov

th

XIV Fórum Brasileiro
3
de Neuropsiquiatria geriátrica
25 a 27 de setembro • Minascentro •
Belo Horizonte, MG •
www.ccmeventos.com.br

British geriatrics society (Bgs) 3 gerontological society of
3
autumn meeting 2014
america 67 annual scientiﬁc

XXVI Congresso Brasileiro
3
de Neurologia

15 a 17 de outubro • Brighton, Reino
Unido • www.bgsevents.org

meeting
5 a 9 de novembro, 2014 • Washington, D.C. • www.geron.org

9 a 12 de novembro • Expo Unimed •
Curitiba, PR •
www.neuro2014.com.br

XI Congresso Brasileiro
3
de Cardiogeriatria

IoF 5 asia paciﬁc
3
osteoporosis meeting

7 e 8 de novembro • Centro de Convenções UFOP • Ouro Preto, MG
www.decage2014.com.br

14 a 16 de novembro • Taipei,
Taiwan • China •
www.iofbonehealth.org/taipei2014

th

sIog 2014 – International
3
society of geriatric oncology
23 a 25 de outubro • Lisboa, Portugal
• siog.org

th

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

XV Simpósio Anual
do Serviço de
Geriatria do HC-FMUSP
XXXII Curso de Atualização
em Geriatria e Gerontologia
X Encontro para o
Envelhecimento Saudável
05 e 06 de Setembro de 2014
Centro de Convenções Rebouças – SP

Gestão em cuidados ao idoso nos
diferentes cenários de assistência:
O Público e o Privado

Temas abordados:
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VAGAS LIMITADAS
Local:
Centro de Convenções Rebouças - Auditório vermelho
Av. Rebouças, 600 (Estacionamento)
ou Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 (Portaria 1)

Promoção e Realização

Informações:
www.clceventos.com.br
(11) 5543-1141 e 5542-8216
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Incontinência urinária é mais comum do que você imagina.
São milhões de brasileiros com essa condição.
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Bigfral é líder de vendas no Brasil. Uma linha completa de fraldas, absorventes
e complementos adultos, desenvolvida com alta tecnologia,
performance, segurança e qualidade comprovada.
www.bigfral.com.br

