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editoriaL

Desde julho, nós, da
revista Aptare, temos
tido o privilégio de
fazer parte do pro-

jeto Profissão Repórter 60+, uma
iniciativa realizada em parceria
com a Associação Centros Etie -
van, voltada para a educação de
crianças, pais e idosos. O projeto
conta com o apoio do Conselho
Estadual do Idoso e da Secre-
taria Estadual de Desenvolvi-
mento Social.

O Profissão Repórter 60+, ou
PR60+, como tem sido carinho -
samente chamado, se propõe a
ensinar jornalismo e ferramentas
tecnológicas para pessoas acima
de 60 anos que tenham vontade
de ser repórter. As aulas aconte-
cem uma vez por semana, por 12
semanas, e nelas o aluno apren -
de a teoria e depois tem a opor-
tunidade de colocá-la em prática.
Serão 40 alunos por módulo e
um total de três módulos até o
final do projeto.

Tivemos uma grata surpresa
quando começamos a divulgar o
curso: o interesse foi imenso, e
em pouquíssimo tempo as vagas
disponíveis já haviam sido pre -
en chidas. Iniciamos o primeiro
módulo no início de julho, e não
há melhor palavra para descrever
nossa experiência até aqui que
não seja “transformadora”.

Os 40 alunos com quem te -
mos tido a sorte de conviver nes-
sas semanas nos inspiram pela

disposição, pela curiosidade e,
principalmente, pela coragem de
encarar o novo. São pessoas com
idade entre 60 e 85 anos, com
formações e bagagens diferentes,
mas que se encontram nas quar-
tas-feiras pela manhã numa
gran de redação para aprender o
que é ser foca (foca, para quem
não conhece o termo, é o re pórter
novinho, ainda inexperiente).

E que focas! Depois de seis
aulas aprendendo o que é notí-
cia, como fazer uma entrevista e
como construir uma reportagem,
e desvendando os mistérios do
Facebook, YouTube e WordPress,
esses novos repórteres mostra -
ram na prática a que vieram. Re-
cebemos matérias bem escritas,
com o lead no lugar certo e títu-
los inteligentes e criativos. Re -
pórteres tão sérios e compenetra-
dos em sua tarefa de trazer a no -
tícia que muitas vezes tiveram
que ser lembrados de que o
curso também é um espaço para
a socialização e a construção de
relacionamentos – por isso nos
esmeramos para oferecer não
apenas conteúdo de qualidade,
mas um café para ninguém botar
defeito. Queremos que a expe -
riên cia seja exatamente a de uma
redação: as matérias e os cafés se
misturam na rotina de qualquer
repórter que se preze. Convido a
todos para conferir a produção
desses repórteres excepcionais
no site www.pr60.com.br.

Tem sido uma experiência
única para todos nós da equipe
editorial. Toda quarta-feira, por
quatro horas, testemunhamos o
poder do aprendizado e dos rela-
cionamentos com esse incrível
grupo 60+. Presenciamos tam-
bém gestos de solidariedade, o
exercício da paciência, o cuidado
com o outro. Trabalhar com o en-
velhecimento tem me proporcio -
nado momentos emocionantes –
fazer parte do PR60+ e conviver
com esses alunos é certamente
uma delas.

Meu desejo é que a vivência
de todos os que se dedicam à
longevidade seja tão bonita e
trans formadora quanto a que es -
se projeto tem nos proporcio -
nado. É fácil ser engolido pela
rotina alucinante, pelos fecha -
mentos, pelos prazos. Mas às
quartas-feiras pela manhã somos
lembradas do real sentido do
que fazemos. Quando é a sua
quarta-feira?

Lilian Liang

Editora

Aos alunos, com carinho
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colóquio

Éo tabu dos tabus. Se
suicídio é um da -
que les temas de que
pouco se fala, o sui -

cídio de idosos é simples-
mente ignorado. E não por -
que seja raro, ao contrário. O
índice de suicídios entre ido -
sos é tão alto quanto o de ado-
lescentes, estes sim, invaria -
velmente nas manchetes, na
esteira de séries como 13 Rea-
sons Why ou do fenômeno Ba -
leia Azul. Ou celebridades,
como a estilista Kate Spade e
o chef e apresentador de TV
Anthony Bourdain. Empre -
sária bem-sucedida, casada,
mãe de uma menina de 13
anos, Kate Spade, de 55 anos,
foi encontrada morta no dia 5
de junho. No ano passado, ela
tinha vendido sua empresa
Kate Spade New York por 2,4
bilhões de dólares. Kate luta -
va havia anos contra uma de-

pressão. Três dias depois, foi
o suicídio do chef, escritor e
apresentador de TV Anthony
Bourdain, de 62 anos, que
chocou o planeta. 

O lado positivo dessas his -
tórias, se é que se pode dizer
isso, é que sua divulgação tira
o suicídio daquele canto es-
curo do armário e o transfor -
ma em objeto de discussão. O
fenômeno é mundial e, segun -
do a Organização Mun dial da
Saúde (OMS), uma prio ridade
para a saúde pú blica. De acor -
do com a OMS, 800 mil pes-
soas cometem suicídio a cada
ano em todo o mundo e 78%
deles ocorrem em países de
renda média ou baixa. Um
suicídio abala pelo menos dez
pessoas. O suicídio é a segun -
da causa de mor te na faixa
dos 15 aos 34 anos, e o princi-
pal fator de risco na popu-
lação em geral é uma pri meira

tentativa. Nos países ricos há
uma associação clara entre
transtornos mentais, notada-
mente depres são e consumo
de álcool, mas muitos casos
ocorrem de for ma impulsiva,
diante de uma situa ção como
perda financeira, perda de um
cônjuge ou a notícia de uma
doença grave. Situações como
desastres na turais, guerra, vio -
lência, abusos e sensação de
isolamento também aparecem
como fatores. Refugiados, imi-
grantes, vítimas de discrimi-
nação e presidiários também
registram índices de suicídio
mais altos que os da popu-
lação em geral. 

Países como Canadá, Grã-
Bretanha e Nova Zelândia im-
plantaram com sucesso pro-
gramas de prevenção. No
Brasil, o Ministério da Saúde
apresentou em 2006 a Es-
tratégia Nacional para Pre-

venção do Suicídio, visando a
diminuir as mortes, as tenta-
tivas, os danos associados e o
impacto na família. No mes -
mo ano foi lançado o Manual
de Prevenção do Suicídio para
Profissionais das Equipes de
Saúde Mental, para detectar
precocemente condições asso-
ciadas ao fenômeno e realizar
medidas de prevenção.

Psiquiatra especializada
em suicídio, Alexandrina Me -
leiro mantém a rotina de con-
sultório, aulas e palestras em
todo o país falando sobre o te -
ma. Aposentada do Instituto
de Psiquiatria (IPq) do Hospi-
tal das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade
de São Paulo (HC-FMUSP), a
especialista ensina bombeiros
e policiais a lidar com os cha -
mados provocados por tenta-
tivas de suicídio.

Um drama silencioso

Por Ruth Bellinghini

Alexandrina Meleiro 
Psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Fala-se muito no suicídio de adolescentes porque os índices aumentaram na última década. 

O de idosos, porém, continua altíssimo e equivale ao de adolescentes. A especialista 

Alexandrina Meleiro fala sobre o assunto e sobre como identificar pacientes de risco
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Aptare – Houve um aumento
nas taxas de suicídio entre
idosos?

Alexandrina Meleiro – Não.
Na verdade, pouco se fala do
suicídio entre idosos, por -
que as taxas são estáveis há
anos – e elas são quatro
vezes maiores que nas de-
mais faixas etárias. O que
acontece é que as taxas de
suicídio entre adolescentes
e adultos jovens, na faixa
dos 15 aos 34 anos, cresce-
ram muito, particularmente
nos últimos dez anos, o que
chamou a atenção das au-
toridades de saúde e do
público em geral. A cada
200 tentativas de suicídio
entre adolescentes, uma têm
êxito, por assim dizer. Mas,
entre idosos, a cada quatro
tentativas uma têm êxito.

Aptare – Por que a letalidade 
é maior entre idosos?

Alexandrina – Porque o idoso
é mais determinado. É pre-
ciso ter sempre em mente
que o suicídio tem múltiplas
causas, ao contrário do que
diz o senso comum, que bus -
ca uma causa imediata para
essa morte, como uma de-
silusão amorosa, a perda de
uma fortuna ou algo assim,
como vimos, aliás, nas re-
portagens sobre o suicídio
das duas celebridades que
você mencionou. Em princí-
pio elas eram ri cas, bem-
sucedidas, famo sas, e as pes-
soas têm uma sensação de
estranheza por que, afinal,
pareciam ter uma vida per-
feita, ao menos na imagem

pública que apre sentavam.
Na vida real, essas histórias
são outras. Existem fatores
sociais que pesam bastante,
como ida de, crença religiosa,
orientação sexual, nível cul-
tural, situação socioeconô -
mica e inclusive a qualidade
de vi da no país em que se
vive. Se é um país pobre, com
altos índices de desemprego,
edu cação de baixa qualida -
de, serviços de saúde pre -
cários, pensões e aposenta-
dorias de valores baixos,
esses índices são mais altos.
Tudo isso con tribui para in-
tensificar a sensação de de-
sesperança, que é um dos
cinco Ds que indicam risco
iminente de suicídio.

Aptare – quais são os outros?

Alexandrina – Desesperança,
desespero, delírio, desam-
paro e depressão. E há tam-
bém três Is que qualificam o
sofrimento dessa pessoa: pa -
ra ela, esse sofrimento é in-
tolerável, parece interminá -
vel e insuportável. Transtor -
nos como depressão, por
exem plo, estão presentes em
94% dos suicídios, mas não
são condição suficiente para
provocá-los. No caso da de-
pressão, por exemplo, 85%
dos pacientes não pensam
em morrer, mas 15% não só
pensam como tentam. No
adolescente, por exemplo, a
dinâmica familiar pesa bas-
tante, bem como a incapaci-
dade de lidar com dificul-
dades. No idoso, são outros
os fatores que pesam.

Aptare – que fatores são 
importantes quando se trata
do suicídio do idoso?

Alexandrina – Vamos consi -
derar como idosa aqui aque -
la pessoa acima dos 65 anos.
Nesses casos, temos depres -
são, dor física e problemas
familiares, como a perda de
um cônjuge, a notícia de que
ele sofre de uma doença gra -
ve como câncer ou Alzhei -
mer, por exemplo, e o isola-
mento social. Um fator vai
se somando aos outros e po-
tencializando cada um de -
les. Quando se pensa em
risco de suicídio, para qual-
quer faixa etária, se pensa
em algumas características
importantes, começando pe -
lo desejo de morte. É impor-
tante levar a sério quando
alguém diz que preferia
estar morto, que quer mor-
rer e, no caso dos idosos,
eles podem dizer que não
querem mais ser um “fardo”
para a família. Esse é outro
sentimento comum aos sui-
cidas, a menos valia, a im-
pressão de que eles pouco
importam, de que são inú -
teis, o que não é incomum
num idoso que passou a vi -
da trabalhando e, de repen -
te, se vê aposentado sem ter
o que fazer e sem se sentir
necessário para nada. Não
são raros os que vivem com
filhos e netos e se sentem
um estorvo. E a família nem
percebe que seu idoso está
com problemas.

Aptare – como assim?

Alexandrina – Para a família,

ele é um velho bonzinho,
que não dá trabalho ne -
nhum, pouco fala, não inco-
moda, não se queixa, fica ali
“no canto dele”, sossegado, o
dia inteiro no computador
ou na frente da TV. E isso
pode ser um sinal de alerta,
curiosamente tanto no idoso
quanto no adolescente.

Aptare – Você se refere 
às redes sociais?

Alexandrina – Também. Nas
redes sociais, todo mundo
parece levar uma vida mara -
vilhosa e extremamente fe -
liz e, de certa forma, as redes
sociais escondem a depres -
são. Para quem não está
bem, isso é o mesmo que ver
que todo mundo está feliz,
menos você. Essa é uma ca -
racterística dessas relações
virtuais. Um contato frente a
frente com um amigo real,
uma conversa cara a cara,
deixaria perceber que aque -
la pessoa não está bem.
Tanto adolescentes com
ideação suicida como idosos
passam muito tempo no
computador lendo o que
seus amigos virtuais estão
postando, mas raramente
eles mesmos pos tam ou in-
teragem com as pessoas de
suas relações. E eles também
estão buscando na internet
meios e métodos para come-
ter suicídio, estão pesqui -
sando, procurando. A outra
coisa que vale a pena men-
cionar é que eles vão atrás
de conteúdos depressivos,
tanto em posts e notícias co -
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mo quando assistem a um
filme ou série de TV que 
reforça a sensação de deses -
pe rança, de que a vida não
vale a pena. Essas pessoas
nunca vão atrás de um filme
com uma bela história de
supe ração.

Aptare – o que as pessoas
próximas podem fazer para
perceber sinais de risco, 
por exemplo?

Alexandrina – A primeira
coisa é tirar da cabeça essa
ideia de que o idoso é uma
pessoa normalmente triste e
isolada. Quem convive com o
idoso deve estar atento a mu-
danças de comporta men to,
inclusive em coisas cotidi-
anas, como não tomar banho
ou não trocar de rou pa, ou
aquela pessoa que costu-
mava ser tranquila e passa a
se mostrar nervosa e agitada.
É importante dar atenção
quando o idoso, ou qualquer
pessoa, diz que a vida não
vale a pena, que gostaria de
sumir, desaparecer, ou que
seria melhor para todos se
ela morresse. Ido sos que
pensam em suicídio tendem
a deixar tudo em sua vida ar-
rumado: a casa, a papelada
da casa, documentos... eles
chegam a fazer testamento.
Outra coisa importante é dar
apoio em casos de diagnós-
tico de doenças como câncer
ou Alzheimer, especialmente
nos três pri meiros meses,
quando a pessoa fica mais
vulnerável. Depois desse pe -
ríodo começa o tratamento, e
o paciente se sente melhor e
mais fortalecido. 

Aptare – Existem estratégias
para lidar com essa sensação
de menos valia a que você se
referiu?

Alexandrina – Existem, claro.
São coisas até bem simples,
como permitir que o idoso se
sinta útil na família, rea li -
zando pequenas tarefas, e es-
timular seu convívio social, a
participação nos encontros
de família, a convi vência
com antigos amigos de tra-
balho, a presença em grupos
da igreja – se a pessoa for re-
ligiosa –, acompa nhar numa
caminhada, que é uma boa
oportunida de pa ra conver-
sar, manter um hobby, enfim,
manter o idoso ativo e parti -
cipativo em coisas que lhe
deem prazer.

Aptare – qual o papel do
médico que acompanha 
esse idoso na questão da 
depressão e tendência 
ao suicídio?

Alexandrina – Um dos prin-
cipais fatores que arrastam o
idoso para esse quadro é sua
saúde e, principalmente, a
dor. Conviver com dor, e me
refiro à dor física, não é fácil,
e o idoso tende a apresentar
condições crônicas que tor-
nam, sim, a vida dele mais
difícil, às vezes até com limi -
tação de alguns movimen-
tos. É importante que o mé -
dico dê atenção às queixas
desse paciente e faça o pos-
sível para tornar sua vida
mais confortável, especial-
mente se ele estiver numa
fase mais difícil de alguma
doença. Se alguém está em
sofrimento, precisa ser cui -
dado. Em sofrimento, nin -

guém quer viver. E, se detec-
tar sinais de depressão, en-
caminhar o paciente a um
psiquiatra. 

Aptare – Existe uma certa 
resistência, por parte do
médico, a indicar um 
psiquiatra, e, por parte 
do idoso, a aceitá-la?

Alexandrina – Não se o mé -
dico abordar o assunto com
naturalidade. O que muitas
vezes causa resistência no
paciente à ideia de consultar
um psiquiatra é justamente
a atitude do médico que faz
a recomendação. Se ele tiver
preconceito contra a psi -
quiatria, o paciente vai mes -
mo ser refratário à ideia. O
papel do médico é descon-
fiar de uma depressão e en-
caminhar para tratamento,
porque é difícil para o geria -
tra, o clínico ou mesmo o pe-
diatra perceber ideação sui-
cida numa consulta que cos-
tuma ser muito breve e fo-
cada nos aspectos físicos do
paciente. Existem pesquisas
que mostram que 70% dos
suicidas passaram por algu -
ma consulta médica 30 dias
antes de cometer suicídio e
esse profissional não perce-
beu sinais de que algo esta -
va errado. É preciso que o
médico também seja trei -
nado para reconhecer os
sinais de depressão.

Aptare – Existem programas
governamentais focados na
prevenção e na redução das
taxas de suicídio?

Alexandrina – Existem. Grã-
Bretanha, Austrália, Nova
Zelândia e Canadá são al-
guns exemplos, e esses pro-

gramas de prevenção come -
çaram justamente por cau -
sa do aumento do número
de suicídios entre jovens.
Eles envolvem controle rí -
gido do acesso a meios de
suicídio, como pesticidas,
armas e determinados me -
dicamentos, introdução de
políticas que reduzam o
uso abusivo de bebidas al-
coólicas, treinar jornalistas
para noticiar o suicídio de
forma responsável, identi-
ficar e atender pessoas com
transtornos psiquiátricos e
dependência química, do -
res crônicas e que estejam
passando por momentos
de grande dificuldade, trei -
nar pessoal não especiali -
zado, como bom beiros, po -
liciais e paramédicos, para
identificar e saber lidar
com suicidas, e manter pro-
gramas de acompanha men -
to para pessoas que já ten-
taram suicídio. Há ainda
intervenções pontuais mui -
to interessantes, como a da
ponte Mapo, em Seul, na
Coreia do Sul. Muita gente
se suicidava ali. Então a
Samsung Life Insurance,
com a ajuda de psicólogos
e psiquiatras, instalou sen -
so res no corrimão da ponte
de modo que, quando a
pessoa se apoia ali, frases e
ima gens para desencora -
já-la aparecem. E a estraté-
gia funcionou. Por aqui, in-
felizmente, o projeto de
prevenção do suicídio, ela -
borado em 2006, continua
engavetado no Ministério
da Saúde.
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quem faz :: Profissionais que fazem a diferença no envelhecimento

Paula PamPlona CosTa lima
Fundadora do Clube Viva – Centro-dia para idosos; psicóloga pela Universidade de Fortaleza (Unifor),
com mestrado em psicologia pelo PPGPsi da mesma instituição, estudando a temática do envelhecimento
e políticas sociais; bolsista FEQ (Fundação Edson Queiroz, 2016-2018); membro do Laboratório 
de Estudos sobre Ócio, Trabalho e Tempo Livre

Otrabalho focado no público idoso acon-

teceu na minha vida profissio nal há

quase quatro anos, quando assumi a gerên-

cia de marcas da franquia musculoesque -

lética na Apsen Farmacêutica. Trabalhar com

a mobilidade e gerenciar marcas que foram

desenvolvidas para a prevenção, o trata-

mento e os cuidados com os idosos tem sido

um presente especial.

Melhorar a mobilidade das pessoas é hoje

uma das nossas principais metas.

O envelhecimento da população brasi -

leira torna mais comuns condições como

osteoartrite, artrose, perda de massa,

função e força muscular – essas últimas,

características de um quadro conhecido

como sarcopenia. Estima-se que 50 milhões

de pessoas sejam atingidas pela sarcopenia

no mundo todo. 

Diante desse contexto, desenvolvemos

um produto específico para essa condição,

com uma comunicação abrangente de pre-

venção e cuidado voltada tanto para pa-

cientes como para a classe médica. Esse tra-

balho envolve componentes como promo -

ção conceitual, simpósios em congressos

médicos, treinamento em redes de farmá-

cias e forte presença nas redes sociais.

Nosso maior objetivo hoje é pensar em

como podemos impactar e apoiar a qualidade

de vida da população idosa e adulta, que sofre

com a perda de massa muscular. Há grandes

desafios e temos muito a fazer por esse tema.

Porém, idealizar esse projeto e realizar esse

trabalho diário é o início de uma grande jor-

nada, que está apenas começando. 

Telma Guimarães sanTos
MBA em gestão empresarial pela Universidade Anhembi Morumbi. 
Atua como gerente de marcas sênior da franquia musculoesquelética na Apsen Farmacêutica

Atemática do envelhecimento sempre
me perpassou, tanto no âmbito pes-

soal quanto profissional. Desde criança
convivi de maneira ativa com os meus avós,
ajudando no acompanhamento e nos cui -
dados diários. Também participei de diver-
sos projetos voluntários voltados ao pú -
blico idoso em contexto de maior vulnera-
bilidade, buscando aliviar algum sofrimen -
to e escutar a fala dessas pessoas tão ricas
em experiência. Ao ingressar no curso de
psicologia e, posteriormente, no mestrado,
me deparei com o envelhe cimento popula-
cional no Brasil e no mun do, a heterogenei-
dade do processo de envelhecimento e a ne-
cessidade de novos espaços que quebras -

sem estigmas e preconceitos ligados ao
idoso e criassem oportunidades de maior
convívio e bem-estar nessa fase da vida.

A partir disso, depois de muito estudo e
dedicação, surgiu o Clube Viva, um espaço
que, como o nome sugere, busca, principal-
mente, a vivacidade dos idosos. Oferecemos
uma equipe de fisioterapeuta, psicólogo,
tera peuta ocupacional, fonoaudiólogo, pro-
fessor de dança, além de oficinas de pintura,
culi nária, jardinagem, entre outras. Nesse
centro-dia, o grande diferencial é a flexibi -
lidade de pacotes, horários e atividades,
buscando atender a demanda dos idosos e
dos seus fami liares, que muitas vezes estão
em uma rotina atarefada de trabalho. O

“Viva”, como os ido sos costumam chamar,
aparece para eles como uma oportunidade
de trocar experiências, fazer amizades, se di-
vertir, praticar atividades de lazer e estimu-
lar a saúde, buscando o envelhecimento
ativo em um local que oferece segurança e
acessibilidade tanto para os idosos como
para a família.

Assim, com o meu trabalho no Clube
Viva, percebi que é possível manejar e procu-
rar técnicas para alcançar maiores potencia -
lidades de vida no envelhecer, trazendo adap-
tações pessoais, sociais, estruturais e culturais
para, aos poucos, transformar a visão negativa
do processo de envelhecimento e buscar ino-
vações nas políticas sociais já existentes.
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leônidas PorTo
Formado em desenho industrial pela PUC-RJ. Tem MBA executivo em finanças pelo Ibmec-RJ e mestrado
em administração internacional pela Thunderbird – The American Graduate School of International 
Management. É criador e CEO do Gero360

Pensar em soluções voltadas para o enve -
lhecimento aconteceu de forma muito

natural na minha vida.
Venho de uma família grande, de raízes

mineiras. Somos oito irmãos e muitos primos.
Minha criação sempre valorizou a família e
nossos ancestrais. Minha mãe escreveu quatro
livros a partir de pesquisas sobre a genealogia
da família. Além de pesquisar e escrever sobre
suas raízes materna e paterna, pesquisou e es-
creveu sobre a história de minha avó paterna
– a quem considerava como mãe.

Um exemplo da força dessa cultura em
minha família é o fato de minha mãe e meus
tios se reunirem todos os anos no aniversário
de minha avó materna, já falecida, para cele -

brar sua vida e sua família.
Em paralelo a essa questão familiar, mi nha

trajetória profissional sempre me estimulou a
ter foco na solução de problemas. Eu me formei
em design, que é uma área conhecida por, entre
outras coisas, pensar na solução de problemas
complexos e na criação de arte fatos que aten-
dam a demandas sociais.

Quando minha mãe, aos 84 anos, foi diag -
nosticada com Síndrome de Sjögren e começou
a perder sua independência, sur giu a necessi-
dade de desenvolver uma so lução capaz de fa-
cilitar sua rotina de cuidados, sem interferir em
sua autonomia e, ao mesmo tempo, que fosse
adaptável para todas as etapas de sua vida.

Diante desse desafio, minhas caracte -

rísticas pessoais e profissionais se combina-
ram naturalmente e nasceu o aplicativo gra-
tuito Gero360, uma agenda de cuidado com-
pleta que organiza o dia-a-dia e simplifica a
comunicação entre todos os envolvidos na
rotina de cuidados.

Ao mergulhar no universo da longevi-
dade e começar a interagir com pessoas e
profissionais que cuidam do idoso, percebi
que era preciso desenvolver um conjunto de
soluções. Assim, além do aplicativo gratuito,
hoje estamos implementando uma solução
para as instituições de longa permanência
(ILPIs) e prototipando duas novas soluções
(uma para centros-dia e outra para empresas
de cuidadores).

Gislaine Gil
Neuropsicóloga pelo Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP. Mestre em gerontologia social pela PUC-SP.
Doutoranda em ciências médicas pela FMUSP. Titulada em gerontologia pela SBGG. Coordenadora do
Programa Cérebro Ativo do Hospital Sírio-Libanês e do Curso de Capacitação em Estimulação Cognitiva
Intergeracional pelo mesmo hospital

Minha história com o envelhecimento

começou muito cedo. Eu tinha uma avó

portuguesa, a dona Maria Isabel, que foi mo -

rar conosco quando eu ainda era muito crian -

ça. Lembro de chegar da escola e sentir na

porta de casa o cheirinho de pão português,

que já dava água na boca. 

Quando mais velha, minha avó teve de -

mência por doença de Alzheimer. Nessa época

eu já estava me graduando em neuro psi -

cologia na Faculdade de Medicina da USP e já

atendia pacientes com a mesma doença no

Projeto Terceira Idade, do Instituto de Psiquia-

tria, que era coordenado pelo sau doso dr. Cás-

sio Bottino. Tinha o desejo de ajudar pacientes

e familiares a encarar a nova realidade de

maneira positiva. Com o passar dos anos pen-

sei: por que não traba lhar na prevenção? 

Foi aí que criei o Vigilantes da Memória,

que é um programa de estimulação cognitiva

intergeracional com o objetivo de promover a

saúde cerebral com as melhores técnicas cien-

tíficas de estimulação, unindo adultos e idosos

nessa mesma causa. O programa foi minha

tese de mestrado na gerontologia da PUC-SP

e me rendeu muitos frutos, como rea lizá-lo no

Hospital Alemão Oswaldo Cruz e na Danone.

Em 2016 começamos as negociações no Hos-

pital Sírio-Libanês, onde o Vigilantes da

Memória é intitulado Cérebro Ativo. Além de

promover a saúde cerebral, o programa se

propõe a capacitar profissionais da área da

saúde a aprender essas técnicas.
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fYi  ::  novos estudos e pesquisas

O que nãO te mata te tOrna mais fOrte: 
as cOnsequências de lesões nãO fatais
em idOsOs nO lOngO prazO

A maioria dos esforços de pesquisa voltados

para lesões entre idosos se concentra em

lesões relacionadas a quedas e consequên-

cias de curto prazo da lesão. Pouco se sabe sobre as consequências

a longo prazo de todas as causas de lesões não fatais, incluindo

ferimentos leves. Usando uma amostra recente, grande e nacional-

mente representativa da população civil não institucionalizada dos

EUA, o presente estudo, publicado no periódico The Gerontologist
de julho de 2018, examina se os idosos que sofreram uma lesão

não fatal (grave e secundária) apresentam maior risco de resulta-

dos de morbidade e mortalidade a longo prazo quando compara-

dos com idosos sem lesões.

Foram utilizados os dados associados da Pesquisa Nacional de

Entrevistas de Saúde – Pesquisa de Gastos Médicos (NHIS-MEPS)

para ajustar modelos logísticos e de duas partes para estimar asso-

ciações entre a incidência de lesões e lesões posteriores, a incidência

de hospitalização e o tempo de internação durante os dois anos e

meio seguintes. Foram entrevistados 16.109 idosos. Os dados dos

arquivos National Health Interview Survey-National Death Index

(NHIS-NDI) foram usados para estimar um modelo de riscos propor-

cionais de Cox para examinar a associação entre a incidência de

lesões e a mortalidade por até 11 anos após a entrevista inicial com

79.504 idosos

Em relação à ausência de lesão, a lesão grave não fatal foi signi-

ficativamente associada ao aumento do risco de outra lesão, hospi-

talização e mortalidade. Lesões menores foram significativamente

relacionadas ao maior risco de lesão tardia e mortalidade.

Os pesquisadores observaram que, como até ferimentos leves

estão fortemente associados ao aumento dos riscos de lesões e mor-

talidade posteriores, a prevenção de lesões entre idosos pode ser

uma maneira eficaz de melhorar a qualidade de vida e reduzir o de-

clínio da capacidade funcional.

a avaliaçãO da fragilidade e dO estadO
cOgnitivO pOde predizer melhOr 
a mOrtalidade em idOsOs?

O objetivo do estudo, publicado na revista

Archives of Gerontology and Geriatrics de

julho/agosto 2018, foi avaliar a melhora 

na predição de mortalidade em um ano após a adição de uma

triagem cognitiva de 2 minutos a um simples instrumento de de-

tecção de fragilidade de 1 minuto.

Foi conduzido um estudo prospectivo de coorte em um hospital-

dia geriátrico para cuidados intermediários. Participou do estudo um

total de 701 idosos com doença aguda ou descompensada (média

79,5 anos, 64% mulheres).

Uma avaliação rápida e simples da fragilidade foi realizada usan -

do o questionário FRAIL. A presença de comprometimento cognitivo

foi definida pelo diagnóstico prévio de demência ou um escore de

cinco ou menos em uma ferramenta de triagem cognitiva de dez

pontos corrigida pela educação.

Os participantes frágeis com cognição normal (risco de risco [HR]

4,0, intervalo de confiança de 95% [IC], 1,73-9,25) e prejudicada

tiveram um maior risco de morte (HR 4,38, 95% CI, 1,95-9,87) do que

os participantes robustos. A presença de comprometimento cogni-

tivo aumentou o risco de morte em pacientes pré-frágeis (HR 3,60,

IC 95%, 1,55-8,34) e participantes robustos (HR 3,49, IC 95%, 1,22-

9,96). O comprometimento cognitivo foi associado a um risco au-

mentado de incapacidade incidental de AVD em todas as categorias

de fragilidade. A presença de comprometimento cognitivo foi asso-

ciada a um risco significativamente maior de queda em idosos robus-

tos. A acurácia preditiva da escala FRAIL foi menor que a esperada

(entre 0,58 e 0,69), e uma pequena melhora foi observada após a

adição da triagem cognitiva (entre 0,61 e 0,72).

Os especialistas concluíram que, apesar dos resultados sig -

nificativos na previsão de eventos clínicos relevantes, a combi-

nação atual das escalas FRAIL e 10-CS pode não ser ideal na prá -

tica clínica.

pOlifarmácia e medicamentOs 
pOtencialmente inaprOpriadOs 
em idOsOs admitidOs em um 
hOspital terciáriO

No Brasil, 70% dos idosos possuem ao menos uma

patologia crônica e, destes, 60% usam mais de

quatro medicamentos regularmente, constituindo

a polifarmácia. Medicamentos potencialmente inapropriados (MPI)

são utilizados por 40% dessa população. Tanto a polifarmácia quanto

os MPI estão associados a desfechos negativos, como maior frequên-

cia de interação medicamentosa, quedas, fragilidade, desnutrição e,

em alguns casos, mortalidade.

Foi realizado um estudo transversal retrospectivo, publicado no

v.12, n.1 da revista Geriatrics, Gerontology and Aging, em que foram

incluídos idosos internados por motivo clínico no hospital da Santa

Casa de Misericórdia de Maceió (SCMM) entre março de 2015 e

fevereiro de 2016. Foi avaliada a presença de polifarmácia e MPI, cor-
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relacionando-os com outras variáveis de dois interesses.

Foram analisados 456 prontuários eletrônicos de pacientes com

idade média de 83 anos, sendo 71,3% do sexo feminino. O índice de

comorbidade de Charlson (ICC) médio foi de 2,38, sendo demência a

morbidade mais prevalente (36,6%). A polifarmácia esteve presente

em 56,5% dos pacientes, e 46,4% tinham ao menos um MPI, sendo

mais frequente o uso de antipsicóticos (46,2%), seguidos por benzo-

diazepínicos (33%). A interação medicamentosa foi detectada em

53,5% dos pacientes. A presença de polifarmácia se correlacionou

com MPI (p < 0,001). Além disso, polifarmácia e MPI se correla-

cionaram com interação medicamentosa (p < 0,01), pior funcionali-

dade (p < 0,01) e maior ICC (p = 0,015).

Na população estudada, a presença de polifarmácia foi de

56,5% e a de MPI, 46,5%. Ambas se correlacionaram positiva-

mente com a presença de interação medicamentosa, pior fun-

cionalidade e maior ICC.

pensamentOs e planOs dO fim da vida 
dOs centenáriOs: sua rede sOcial 
está na mesma página?

Explorar como os centenários pensam e plane-

jam o fim da vida (FDV) e até que ponto seus

contatos principais ou procuradores estão

cientes desses pensamentos é o propósito desse estudo, publicado

em maio no Journal of the American Geriatrics Society.

Foi realizado um estudo de base populacional com entrevistas

semiestruturadas feitas pessoalmente numa região geográfica 

de finida de aproximadamente 60 quilômetros em torno de Heidel-

berg, na Alemanha. A subamostra foi retirada de um estudo 

maior de centenários (N=78) com dados sobre os pensamentos 

a respeito de final de vida dos próprios indivíduos e de suas pes-

soas mais próximas.

Os centenários relataram seus pensamentos sobre FDV, per-

cepção do FDV como ameaçadora, anseio por morte, envolvimento

em qualquer planejamento de FDV e tipo de plano de FDV (testa-

mento, testamento vital, procurador) no lugar. Seus procuradores

responderam ao mesmo conjunto de perguntas com base no que

achavam ser a perspectiva dos centenários.

Em quase metade dos casos, os procuradores avaliaram erronea-

mente se o idoso pensava sobre FDV. Embora apenas alguns cen-

tenários tenham percebido o FDV como ameaçador, e aproximada-

mente um quarto tenha relatado anseio por morte, os procuradores

superestimaram os relatos dos centenários sobre o primeiro item e

subestimaram os relatos sobre o segundo. Os procuradores também

relataram mais planejamento sobre FDV que os próprios centenários.

Embora os procuradores fossem em sua maioria pessoas muito

próximas do centenário, muitos deles não pareciam estar bem in-

formados sobre os pensamentos e planos dos centenários em re-

lação ao FDV, sugerindo uma falta de comunicação entre os cen-

tenários e os membros da rede social a esse respeito. Os profissio -

nais de saúde devem estar cientes de que, mesmo para adultos

muito velhos que se aproximam do fim da vida, as discussões sobre

o planejamento de FDV podem precisar ser ativamente encorajadas

e apoiadas.

impactO da fragilidade na dOr crônica,
atividades da vida diária e atividade
física em idOsOs da cOmunidade: 
um estudO transversal

O presente estudo transversal, publicado

em março na revista Geriatrics and Geron-
tology International, investigou a relação

entre fragilidade e dor crônica, atividades da vida diária (AVD) e ativi-

dade física em idosos da comunidade.

Os participantes foram 379 idosos da comunidade que fizeram

aulas de exercícios. As medidas de desfecho foram fragilidade, con-

forme determinado pela Lista de Verificação Kihon, avaliação com-

pleta da dor (incluindo os aspectos sensoriais, emocionais e cogni-

tivos da dor), AVD e atividade física. Esses resultados foram avalia-

dos usando testes e instrumentos validados. As avaliações foram

realizadas antes do início das aulas de exercício. As medidas de re-

sultado foram comparadas para participantes com e sem fragili-

dade. A fragilidade foi definida como um escore total do Kihon

Checklist ≥7, e dor crônica como a presença de sintomas relaciona-

dos no mês anterior que continuaram por pelo menos seis meses e

corresponderam a um escore da escala de classificação numérica de

≥5 no local de máxima dor.

No total, 134 (35,4%) participantes preencheram os critérios de

fragilidade; 60,4% desse grupo tinha dor crônica. O grupo frágil apre -

sentou escores significativamente piores para os aspectos sensoriais,

emocionais e cognitivos da dor, AVD e atividade física do que o grupo

não frágil (P <0,05). A análise de regressão logística ajustada por

idade e sexo mostrou que os aspectos sensoriais e emocionais da dor

estavam associados à fragilidade.

Para idosos residentes na comunidade com fragilidade, a dor

crônica pode influenciar negativamente os aspectos sensoriais, emo-

cionais e cognitivos da dor, levando a um declínio nas AVD e menor

atividade física. A avaliação completa da dor, focada nos seus aspec-

tos sensoriais e emocionais, é importante para identificar a fragili-

dade entre os idosos.
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CApA 

Por Renata Costa

O CBGG 2018 trouxe discussões que permitiram a reflexão sobre o envelhecimento de maneira 
mais ampla. Confira, a seguir, uma seleção de aulas que contribuíram para essa nova forma 
de encarar a longevidade. A cobertura completa você encontra em www.revistaaptare.com.br

CIDADE MARAVILHOSA

Acapital do Rio de Janeiro, estado com a maior parcela
de população idosa do Brasil, foi o palco do XXI Con-
gresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia
(CBGG), organizado pela Sociedade Brasileira de

Geriatria e Gerontologia. Os cerca de 3 mil participantes pude -
ram atestar, durante o evento, que a multidisciplinaridade é a
melhor forma de prestar cuidados integrais aos idosos, conforme
mostraram as plenárias e apresentações de trabalhos científicos.

Cuidado foi o tema transversal a todas as atividades do XXI
CBGG – palestras, apresentações, pôsteres e mesmo no que foi
levado ao público pelos expositores nos estandes (de chás a
novos modelos de absorventes urinários masculinos). A ceri -
mônia de abertura, apresentada pelo canadense Frank Ferris,
médico paliativista, pesquisador e professor na OhioHealth em
Columbus (EUA), conduziu os participantes a uma reflexão
sobre a forma como deve ser o cuidado aos idosos no século
XXI, por meio de histórias de sua própria prática profissional.

“Uma vez entrei em um quarto de hospital e a paciente me
disse: ‘O senhor é dos cuidados paliativos? Que privilégio mor-
rer de forma apropriada. Obrigada’. Em 35 anos de profissão,
nunca tinha ouvido isso”, contou. Para ele, o exemplo mostra
como as pessoas atualmente compreendem melhor que enve -
lhecer e passar seus últimos dias ou anos de maneira saudável
significa não sentir dor.

O manejo da dor é, portanto, permitir que os pacientes te -
nham dignidade em seus últimos dias. E esse tema ganha
cada vez mais importância considerando-se que a maioria
das pessoas convive com declínio cognitivo e de saúde em
seus últimos anos. “Esse é o sucesso da medicina moderna.
Antes dos antibióticos, as pessoas viviam no máximo 60 anos
e morriam muito de infecções e acidentes”, disse. “Agora, a

maioria dos idosos convive com doenças como DPOC
(doença pulmonar obstrutiva crônica), insuficiência cardíaca,
renal ou hepática e demência, de maneira prolongada e com
alguns anos finais de dependência.”

Ao perguntar aos presentes como gostariam de morrer – de
forma súbita ou após anos de dependência, Ferris obteve como
resposta o oposto a esse cenário. “Ninguém quer viver depen-
dente. No entanto, a medicina moderna continua vendo a morte
como um inimigo a ser combatido, e portanto deve fazer de tudo
para manter um paciente vivo, não importa como”, apontou.

Ajustar as expectativas – do idoso e seus familiares –
dian te do quadro de saúde do paciente e suas reais condições
é par te da missão do time de cuidados. “A equipe que cuida
do paciente no fim da vida precisa levar em conta todas as
questões que causam sofrimento, sejam elas físicas ou psi-
cológicas, e estar presente para apoio no processo de morte,
ajudando e edu cando a família a lidar com a perda e o luto”,
afirmou. Ferris recebeu, na noite de abertura, o título de as-
sociado honorário da SBGG. 

A pessoa por trás do paciente
A enfermeira Kate Irving, docente e pesquisadora da School of
Nursing and Human Sciences, da Dublin City University, na
Irlanda, abordou em sua plenária a importância de uma comu-
nicação efetiva com pessoas com demência, tanto por parte dos
profissionais de saúde como dos familiares. “Precisamos apren-
der a ouvir mais e melhor e a falar menos”, disse.

De início, é preciso garantir um ambiente mais amigável para
uma conversa, com menos barulho ao redor e certificando-se de
que, se a pessoa estiver usando um aparelho auditivo, que ele
esteja funcionando bem. E, acima de tudo, estar presente, pres -

Envelhecimento na
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tando atenção ao que a pessoa tem a dizer. “As pessoas com
demência estão sob o jugo do etarismo (ageism) e do estigma.
Nesse sentido, a demência vem antes de tudo, e muitos pensam
que a pessoa não é mais ela mesma ou que não importa se ela
fica triste ou feliz porque ‘já não está mais lá’”, disse.

Ter respeito à história de vida daquele idoso, ser empático,
tentando conectar-se com a pessoa ali presente, e não mentir
achando que dizer qualquer coisa é aceitável são princípios
básicos para o profissional de saúde ou o familiar estabelecer
uma comunicação efetiva mesmo no cenário da demência. 

• Sexo e AfetividAde depoiS doS 60 
“Velho é um jovem que envelheceu”, disse a psicóloga Valmari
Cristina Aranha, do Serviço de Geriatria do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP). A afirmação não é nada óbvia, considerando o pre-
conceito que ainda existe hoje quan do o assunto é sexo no en-
velhecimento. “As pessoas mantêm suas preferências e desejos
ao longo da vida. Então a questão é levar em conta quanto o
sexo foi importante na vida daquele idoso”, afirmou Valmari
em uma de suas apresentações sobre sexo, afetividade e re-
lações homoafetivas no XXI CBGG.

A psicóloga apresentou dados da National Poll on Healthy
Aging, realizada pela Universidade de Michigan, nos Estados
Unidos. O estudo mostra que, para 76% dos idosos, o sexo é
parte importante da vida. Esse índice é um pouco maior entre

os homens (84%) do que entre as mulheres (69%). Dos entrevis-
tados, 54% declararam ter vida sexual ativa. Embora o hábito
diminua com o avançar dos anos, 25% das pessoas entre 76 e 80
anos também declararam fazer sexo. Apenas 18% dos idosos en-
trevistados fazem uso de medicação e suplementos para ajudar
na vida sexual, dos quais 77% não têm prescrição médica. “Ape-
sar da vida sexual ativa, muitos se sentem inadequados por
causa da idade e não falam com os médicos e a equipe de saúde
sobre isso”, disse. A pesquisa norte-americana também traz
dados nesse sentido: 62% dos idosos falam sobre sexo com os
profissionais de saúde, 36% com seus parceiros, 17% não falam
e apenas 10% tocam no assunto com a família ou amigos.

O resultado do silêncio sobre os conflitos e desejos sexuais
tem um preço alto na saúde mental. Depressão, ansiedade e
agitação podem ser as vias de escape. As DSTs também podem
ser resultado de relacionamentos furtivos, nos quais os idosos
não têm coragem ou abertura de levar os parceiros para casa e
apresentá-los família. Uma questão relacionada à resistência
ao uso de preservativos é que, além de não haver o hábito cul-
tural, as mulheres têm pouca lubrificação, e os homens, ereção
menos duradoura. Dessa forma, eles consideram mais difícil o
uso de camisinha masculina. Valmari conta que os idosos difi-
cilmente abordam a questão sexual no início do tratamento
psicológico. “É comum eles chegarem até nós com uma queixa
de depressão e, conforme avançamos, descobrimos que, no
fundo, há problemas com a sexualidade”, explicou. 
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Se as famílias podem ter grande dificuldade em abordar o
assunto, ele não deve ser tabu para os profissionais de saúde.
“Falar de sexualidade com o idoso é mexer em vespeiro. Mas a
conversa deve ser vista como responsabilidade pelos profis-
sionais, que precisam ter formação técnica e pessoal para a
abordagem”, defendeu Valmari. A psicóloga defende que não
basta saber como perguntar – o profissional de saúde deve
vencer suas próprias resistências e preconceitos: “Como con-
versar com um paciente que tem a idade do seu avô?”.

Além disso, há barreiras colocadas pelo próprio idoso, que
muitas vezes interioriza estereótipos em relação à idade. Val-
mari diz que no ambulatório de sexualidade do HC não é raro
ouvir pacientes dizerem “não quero namorar com alguém mais
velho que eu, porque pode morrer no sexo” ou, ao contrário,
“estou velho, e se eu não der conta ou não corresponder ao que
a/o parceiro espera de mim?”, entre outros temores. Também
devem ser consideradas questões religiosas e culturais que in-
fluenciaram a pessoa durante toda a vida e também na velhice,
bem como as experiências prévias, se foram ou não saudáveis. 

E, como há diversas velhices, muitos idosos podem investir
mais em modalidades diferentes de satisfação dos impulsos
sexuais – como a masturbação – ou mesmo apenas em carinho
e afeto. Algumas mudanças que podem vir com a idade, seja a
disfunção erétil no homem, seja a menor lubrificação vaginal
nas mulheres, podem demandar adaptações.

A geriatra Aline Saraiva da Silva Correia, do Hospital Uni-
versitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
apresentou, na mesma sessão de Valmari, dados sobre as dis-
funções sexuais nos idosos, abordando as implicações do en-
velhecimento fisiológico no exercício da sexualidade. “No en-
tanto, não se pode aceitar tudo como sendo normal do envelhe -
cimento. Algumas coisas podem ser causadas por doença, e é
preciso entender as causas-base por trás delas e tratá-las, sem-
pre que possível”, disse.

Na prática 
Nas mulheres, a menopausa e suas alterações hormonais
provocam grandes mudanças. Há atrofia do tecido vaginal, re-
dução da excitação e da lubrificação. A queda na testosterona
também diminui a libido e provoca baixa sensibilidade erótica
no mamilo e na vulva. Já nos homens, a queda desse mesmo
hormônio acontece, porém em menor grau que na mulher. No
entanto, causa ereções menos duráveis e exige, para isso, maior
estímulo sexual do que no homem jovem. “Por todos esses fa-
tores, com a idade, em ambos os sexos tende a haver uma re-
dução na frequência sexual, mas não tanto como o imaginário
da maioria das pessoas faz crer”, explicou a médica. A saúde
física em geral e a psicológica, bem como a disponibilidade e
o interesse de um parceiro, também têm influência positiva ou
negativa no quadro. A geriatra diz que para a vida sexual ativa,
no caso dos homens, a boa saúde física também conta. E, para
a mulher, a qualidade do relacionamento.

A disfunção sexual, segundo a médica, é multifatorial.
Doenças vasculares e neuropatia diabética podem ser causas
primárias que afetam a inervação e a vascularização do órgão
sexual. Em outros casos, pode ser secundária, como consequên-
cias de outros quadros, como DPOC (doença pulmonar obstru-
tiva crônica), insuficiência cardíaca, fadiga, osteoartrose de
quadril e de joelho. Algumas medicações também estão asso-
ciadas à disfunção, como alguns antidepressivos, betablo-
queadores e diuréticos. Metade dos idosos com depressão tam-
bém apresenta perda da libido como um sintoma. E, claro,
doenças neurodegenerativas e neuropsiquiátricas também in-
fluenciam, já que implicam em perda da autonomia.

Especificamente na disfunção sexual feminina, o sintoma
mais comum é a perda da libido, que, segundo Aline, afeta
10% das mulheres aos 50 anos e 50% delas aos 70. A causa
é múltipla. “Vai desde baixa autoestima, crenças como a de
que idosos não fazem sexo, menopausa e declínio da testos-
terona”, afirma a geriatra. 

O manejo, segundo a médica, é que o profissional de
saúde oriente o idoso sobre as mudanças fisiológicas do enve -
lhe cimento e sugira adaptação às práticas sexuais, também
tratando as doenças associadas. “A mulher sente dor na pene -
tração? É possível recomendar um analgésico antes de
namorar. Por isso a comunicação sobre o assunto é impor-
tante”, explicou.

A disfunção sexual masculina – que atinge de 5% a 10%
dos idosos e aumenta com a idade – geralmente também está
relacionada a causas psicológicas, hipogonadismo e ao uso de
antidepressivos e de opioides. Há ainda disfunção erétil ligada
a doenças sistêmicas, cuja prevalência aumenta com o avançar
da idade. “O homem deve ser informado sobre as mudanças

“[…] não se pode aceitar tudo como

sendo normal do envelhecimento. 

Algumas coisas podem ser causadas

por doença, e é preciso entender as

causas-base por trás delas e tratá-las,

sempre que possível. ”
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do envelhecimento, a possibilidade de adaptar as práticas se -
xuais e, se for o caso, tratar e avaliar se houver critérios para hi-
pogonadismo”, orientou.  A disfunção também pode ser um
sinal precoce de eventos cardiovasculares futuros. “Então, até
para estimular o idoso ao ato sexual, é necessário ter segurança
de que ele está pronto para isso, realizando uma avaliação
sobre risco vascular”, disse Aline.

No baixo risco, o medicamento para disfunção erétil pode ser
indicado. Ou seja, em casos em que haja menos de três fatores de
risco: classificação NYHA (protocolo da New York Heart Associa -
tion) I ou II, pós bem-sucedido de revascularização do miocárdio
(RVM), pressão arterial controlada e doença valvar leve.

No médio risco, em que o idoso possui mais de três fatores
– angina estável leve ou moderada, NYHA III, infarto agudo
do miocárdio prévio, doença aterosclerótica –, são necessários
mais exames para avaliar se é possível indicar ou não medica-
mento para disfunção erétil. No alto risco, com infarto recente,
arritmia de alto risco, cardiomiopatia hipertrófica, doença val-
var moderada a grave, NYHA IV ou outros fatores indicativos,
o medicamento para disfunção erétil não deve ser prescrito. 

De maneira geral, sem remédio, o tratamento da disfunção
é perda de peso, prática de atividade física, controle da pressão
arterial, do colesterol e da glicemia, bem como parar de fumar.
A droga segura para a disfunção são os inibidores da fosfodies -
terase 5 (iF5), ainda que tenha como possíveis efeitos colaterais
dor de cabeça, flushing cutâneo e congestão nasal.

Em relação ao hipogonadismo, a médica afirma que é nor-
mal o declínio da testosterona nos idosos, mas em alguns deles
vale a pena fazer a dosagem hormonal. Ou seja, naqueles com
sintomas de depressão e redução de libido, alterações físicas
como perda de peso, anemia e baixa densidade muscular. A
dosagem deve ser matinal (entre 8 e 10 horas da manhã). Em
caso de exame normal, a investigação para por aí. Caso a
dosagem esteja realmente reduzida, o exame deve ser repetido,
bem como realizados os exames de LH e FSH. Nesse caso, a
baixa dosagem pode ser consequência de obesidade, apneia
obstrutiva do sono e doenças da hipófise. Sendo secundário, é
preciso tratar as doenças-base ao invés de repor a testosterona.  

“A reposição só deve ser feita se a dosagem for baixa de forma
primária e inequívoca, pois oferece riscos, como aumento do risco
de câncer da próstata e problemas vasculares”, explicou a médica. 

Mudanças assumidas
Outra questão que os profissionais de saúde devem estar
preparados para enfrentar é a solidão do idoso ao se falar em
sexualidade. “Muitas vezes existe o desejo, mas não há um par-
ceiro ou parceira com quem exercer essa sexualidade”, explicou
a pesquisadora, que já deparou com casais em que um parceiro

tem demência e o outro está preservado e tem desejo sexual.
“Cada história deve ser tratada individualmente, mas já vi casos
em que a família autoriza o idoso preservado cognitivamente
a ter alguém com quem exercer sua vida sexual. Também há
parceiros que se submetem ao desejo do parceiro demenciado
e, nesses casos, um acompanhamento psicológico precisa ser
feito, pois há muitas questões – como o parceiro demenciado
não reconhecer o outro no meio da relação ou mesmo tornar-
se violento”, contou Valmari. 

A homossexualidade também não deve ser tabu para o
idoso. “No ambulatório atualmente incluímos a pergunta sobre
se ele já teve experiência com pessoas do mesmo sexo e o que
pensa disso”, contou Valmari. Essa é uma questão muito im-
portante, segundo a psicóloga, porque muitas pessoas con-
seguem assumir sua homoafetividade apenas no envelheci-
mento, quando se apresentam questões como a finitude. Por
outro lado, outros têm medo de, na velhice, ser obrigados a
“voltar para o armário” por medo de precisar de cuidados em
ambientes em que sua afetividade não seja bem aceita. “Isso
começa a mudar com a mobilização de jovens homossexuais
que se propõem a cuidar dos idosos, criando uma rede de
apoio altamente benéfica”, exemplificou. 

• GeRoNtoteCNoloGiA e CuidAdoS 
“A tecnologia é um meio, não um fim, porque não substitui um
abraço e um cheiro”, disse o geriatra Virgílio Garcia Moreira,
pesquisador do Laboratório de Envelhecimento Humano
(Geronlab) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ),
em sua apresentação no XXI CBGG. Não substitui, mas pode
ajudar e muito as famílias e os profissionais de saúde a orga-
nizar os cuidados de idosos que precisam de auxílio em seu
dia a dia, por mais independentes que eles sejam. 

Foi para isso que nasceu, por exemplo, a plataforma Gero360,
apresentada em uma das sessões do congresso. Seu fundador e
criador, o empreendedor Leônidas de Moraes Sobrino Porto, de-
senvolveu o aplicativo depois que sua mãe, já idosa, começou a
demandar ajuda para monitorar o uso e o estoque de medica-
mentos, consultas médicas e outros cuidados. Ele contou com a
assistência de Virgílio, geriatra de sua mãe. “Percebi que havia
muitos aplicativos para autocuidado, mas não para a gestão da
rotina de cuidados envolvendo equipes multiprofissionais e os
familiares”, afirmou. Além de usar o aplicativo entre sua própria
família, a tecnologia desenvolvida por motivo pessoal ganhou
investidores em novembro de 2017 e pode ser utilizada de forma
gratuita por qualquer pessoa – basta fazer o download no smart-
phone. A ferramenta envia lembretes e alertas personalizados
aos familiares sobre informações como frequência de medica-
mentos, exames e consultas marcadas. 

p14-19 materia de capa_aptare  08/09/18  11:00  Page 17



18 Aptare agosto/setembro/outubro 2018

Outro palestrante, o geriatra argentino José Ricardo Jau-
regui, presidente da Sociedade Argentina de Geriatria e Geron-
tologia, trouxe exemplos de como diversos países têm inves -
tido em centros de inovação para desenvolver soluções que
contribuam com a longevidade humana. Nos Estados Unidos,
o Aging 2.0 é um evento que procura negócios relacionados ao
investimento para apoiar. O programa chegou ao Brasil em
2014 e foi por meio dele que o Gero360 foi escolhido para re-
ceber investimento. Na França, há o Silver Valley, na região de
Paris, em que se busca produzir serviços e produtos, promo -
ven do uma visão positiva sobre o envelhecimento da popu-
lação mundial – mapeando oportunidades a partir disso. 

Muita pesquisa necessária
Para se chegar a produtos e serviços para a longevidade, é
necessária muita pesquisa, conforme explicou Jauregui. O
conhe cimento científico também é essencial para conhecer
mais os mecanismos biológicos envolvidos no envelhecimento
– já que só assim será possível melhorar a qualidade de vida
na longevidade e afastar ao máximo as doenças crônicas e cog-
nitivas, que comprometem a independência. 

Jauregui apresentou no XXI CBGG as prioridades listadas
pela Organização Mundial da Saúde para a agenda de pes -
quisa em envelhecimento para o século 21. Segundo a insti-
tuição, as pesquisas devem investigar as relações entre o en-
velhecimento da população e o desenvolvimento econômico;
as ações vigen tes e as alternativas para manter a segurança
econômica na ve lhice; as mudanças na estrutura familiar; os
sistemas de transferências intergeracionais e as dinâmicas fa-
miliares e institucionais emergentes; os determinantes de en-
velhecimento sau dável e ativo; e os mecanismos biológicos
básicos, entre outras prioridades. 

Nesse escopo, o especialista destacou os subtemas rele-
vantes de pesquisa para dar conta das especificidades do âm-
bito latino-americano, como o efeito da migração interna e ex-
terna, as diferenças entre ambientes urbanos e rurais, o efeito
da pobreza no envelhecimento, a qualidade e a acessibilidade
dos serviços sociais e de saúde, a tendência a índices de de-
pendência crescentes para os idosos e novas fórmulas de se-
guridade social, o papel dos governos e de outros atores no
bem-estar dos idosos, bem como o crescimento da demanda
assistencial no contexto da transição epidemiológica.

• o teSte do deSeNho do RelóGio 
O paciente chega ao consultório com uma queixa de perda
de memória. O médico geria tra, psiquiatra ou neurologista
pede então que ele faça o desenho de um relógio. Tão comum
e conhecido, o teste do desenho do relógio foi tema do

canadense Kenneth Shulman, professor do Departamento de
Psiquiatria da Universidade de Toronto, que demonstrou sua
eficácia na detecção de altera ções cognitivas – desde que o
profissional de saúde saiba usá-lo da forma correta e também
interpretá-lo apropriadamente. 

Pessoalmente, Shulman ouviu falar do teste pela primeira
vez em 1976, em Londres – seu uso na psiquiatria geriátrica
tinha sido publicado apenas um ano antes. A grande novidade
também se dava porque, segundo ele, até aquele ano não havia
testes padrão para a área. No entanto, os primeiros usos do teste
remetem a 1915 em estudos sobre afasia por neurologistas.

Naquela ocasião, trabalhando em uma clínica que atendia
pacientes em longos períodos de internação, usou o teste do reló-
gio com um homem que havia tido um acidente vascular cere-
bral. “Ele perdeu o freio social e, naquela época, usavam-se para
isso antidepressivos em dosagem muito alta”, contou. Ao tirar o
medicamento, um dia depois, pediu ao paciente que desenhasse
o relógio, e o resultado foi um desenho muito confuso. Duas se-
manas depois da suspensão do uso do medicamento, o desenho
apresentou melhoras. Novo teste cinco semanas depois da sus-
pensão, e o desenho estava perfeito. “Fiquei impressionado com
a evidência de intoxicação pelo antidepressivo”, disse.

Desde então, o uso do teste tem se difundido e já se mos -
trou altamente eficaz não só para esse caso da intoxicação pelo
antidepressivo, mas principalmente para demência. 

A execução
As principais vantagens do teste são a rapidez de aplicação, a
boa aceitação por parte dos pacientes e o fato de que o desenho
independe de cultura e língua. Apenas uma baixa educação
formal pode prejudicar o conhecimento sobre a leitura de horas
e, portanto, de realizar a atividade solicitada.

O relógio demonstra pensamento abstrato, capacidade de
planejamento, memória visual, habilidades visuais-espaciais,
concentração, entre outras. A aplicação correta do teste, se-
gundo o médico, é que o profissional já entregue ao paciente
um círculo com cerca de 10 centímetros de diâmetro e passe
as instruções: “Esta é a face de um relógio. Por favor, preencha
com os números e marque a hora 11h10”. 

O resultado é qualitativo em quatro níveis cognitivos – nor-
mal, comprometimento leve, moderado ou severo.

No caso moderado, por exemplo, o paciente consegue colo-
car os números corretamente, mas não marcar a hora. “O in -
teres sante do teste é que ele é suficiente para o médico saber
se deve investigar um problema cognitivo novamente em seis
meses, se houver algum sinal de dano”, disse.

A validade do teste no futuro já foi questionada por autores
que acreditam que, em alguns anos, com o advento do relógio
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digital, a população não saberá mais ler as horas e, consequente-
mente, não será capaz de marcá-las de forma analó gica. No en-
tanto, conforme o palestrante e diversos ou tros autores entusi-
astas do teste, ele ainda deve ter sua validade por décadas.

Por fim, o médico canadense deu uma dica rápida – e diver-
tida – para a plateia presente no XXI CBGG. “Fiquem atentos. Se
o paciente chega ao consultório dizendo que tem Alzhei mer,
podem saber que ele não tem – é depressão. Já se ele disser que
não há nada de errado com ele, então pode ter certeza de que tem
Alzheimer”, afirmou, arrancando risos da audiência.

• eStAtuto do idoSo eM pAutA 
O Estatuto do Idoso teve um dia todo de apresentações e 
discussões sobre seus mais diversos aspectos. À tarde, foi rea -
lizada ainda uma plenária para o le van tamento de uma síntese
das discussões e elaboração de uma carta de recomendação para
uma futura revisão do texto atual do Estatuto. O resultado será
colocado em consulta pú blica, futuramente, no site da SBGG.

Fechando o tema, o geriatra Wilson Jacob Filho, da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo, fez uma
análise do panorama do envelhecimento nesses 15 anos de vi -
gência do Estatuto. “Nesse tempo, a população brasileira cres -
ceu em 30 milhões de habitantes. Em 2003, o Estatuto foi con-
cebido considerando-se o futuro envelhecimento da po pulação
idosa, mas não com todo o dimensionamento que estamos en-
frentando hoje”, disse.

O médico recordou à audiência que, naquela época, os
idosos tinham acessibilidade aos meios eletrônicos de forma
limitada. “Os empresários da área focavam apenas em desen-
volver a tecnologia para os jovens. Hoje esse mercado está sa -
turado, e os idosos começam a ser considerados como con -
sumi dores de tecnologia”, afirmou.

O especialista apresentou dados da AVG Brasil, empresa de
software para antivírus, que mostram que os dispositivos mais
comprados atualmente pelos idosos são celulares, usados por
86% dos entrevistados da pesquisa, smartphones (78%), desk-
tops ou PCs (78%), laptops (77%), câmeras (74%) e tablets (60%).

“O Estatuto em 2003 foi dirigido a uma população e ela
se modificou ao longo do tempo”, afirmou. As doenças que
mais atingiam os adultos também mudaram.

Em 2003, segundo o reporte Shaping the future, lançado pela
Organização Mundial da Saúde, as maiores preocupações em re-
lação à saúde global eram que o aumento da expectativa de vida
não era para todos e que o crescimento de doenças não trans-
missíveis – como diabetes – deveria ser motivo para reflexão.

Em 2016, outro relatório apresentado pelo médico listava as
doenças e os fatores que mais levam à morte. Por ordem de im-
portância, aparecem pressão arterial elevada, tabagismo, aumento

da glicose no sangue, obesidade, altos níveis de colesterol, mate-
rial particulado no ar ambiente, uso de álcool e material de
poluição dentro de casa.

“Ou seja, são problemas que levam a doenças ateroscle-
róticas, e dois deles, aqueles relativos a material particulado,
graves fatores para doença pulmonar obstrutiva crônica”,
analisou Jacob Filho. “Hoje sabemos, portanto, que quem co-
zinhou em fogão a lenha expôs-se a risco, já que a fumaça tem
tanto peso quanto o tabagismo.”

direitos e deveres
“Não conheço nenhum direito que não tenha agregado a ele ao
menos um dever”, disse o médico. Nesse sentido, na opinião dele,
o Estatuto vem para garantir uma série de direi tos aos idosos, mas
também para estabelecer, ainda que de forma indireta, deveres
para as instituições públicas e privadas, para a sociedade como
um todo, incluindo aí a família, e para o próprio idoso.

Assim, o geriatra encerrou sua exposição apontando quais
ele considera os deveres do idoso:

• reconhecer e aceitar seus limites;
• permitir-se ser cuidado;
• manifestar sua opinião – exercendo seu voto nas eleições,
bem como dando sua opinião em seu condomínio e nos cír-
culos que ele frequenta;
• combater e denunciar o etarismo – levantar-se contra o
preconceito direcionado aos idosos e denunciá-lo;
• inserir-se na comunidade.

Nova diretoria da SBGG

Durante o XXI Congresso Brasileiro de Geriatria e
Gerontologia aconteceu a eleição da diretoria para a
gestão 2018-2020. Em chapa única, foram eleitos:

para a geriatria (todos médicos)
- Carlos André Uehara (presidente)
- Ivete Berkenbrock (vice-presidente)
- Juliana Junqueira (tesoureira)
- Maria do Carmo Lencastre de Menezes e Cruz Dueire 

Lins (diretora de Defesa Profissional e Ética)  
- Renato Gorga Bandeira de Mello (diretor científico) 

para gerontologia 
- Vania Beatriz Merlotti Herédia, socióloga  

(2ª vice-presidente) 
- Valmari Cristina Aranha, psicóloga 

(secretária-adjunta)
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III CONFERÊNCIA ACHÉ E GERIATRIA
Juntos pela Longevidade

Pelo terceiro ano consecutivo, o laboratório Aché

realizou a Conferência Aché e Geriatria – Juntos pela

Longevidade. A edição aconteceu em junho de

2018, em Belo Horizonte (MG), e reuniu geriatras de

todo o Brasil para aulas de atualização nos mais di-

versos temas envolvendo o envelhecimento e o

manejo de cuidados ao paciente idoso. Confira um

resumo das apresentações:

Comportamento suicida no idoso

O psiquiatra Humberto Corrêa da Silva Filho, presidente da
Associação Brasileira para o Estudo e Prevenção do Suicídio
(ABEPS) e da Associação Mineira de Psiquiatria e chefe do
Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apresen-
tou um panorama sobre o suicídio entre os idosos, um dos
dois maiores grupos de risco, juntamente com os adoles-
centes e jovens. O especialista, que trabalha com o tema há
30 anos, baseou-se em um caso clínico de um paciente de 73

anos que chegou ao consultório três meses após uma tenta-
tiva de suicídio através de um tiro na boca, para extrapolar
o tema e questões adjacentes. 

O psiquiatra contou que o filho e a esposa do paciente se refe-
riam ao episódio da tentativa de suicídio como “o acidente”. “Isso
porque o assunto é estigmatizado. As famílias têm medo e ver-
gonha de admitir a questão”, disse o especialista, ressaltando que
o filho do paciente é médico.

Pesquisas mostram que 87% dos familiares de alguém que
tentou suicídio relatam perceber alguma forma de estigma.
Cerca de 40% sentem que são excluídos de seu círculo de
amizade e até 50% relatam ter sido repreendidos por terceiros
pelo suicídio de seu próximo. Também 85% deles vivenciam
sentimentos de culpa e 45% de vergonha.

As consequências dessa estigmatização em torno do tema
são dramáticas. Frequentemente a família não realiza um fu-
neral público, não comenta com as outras pessoas sobre a
morte e tende ao isolamento social – tornando o luto ainda
mais difícil de ser vivido.

O médico da pessoa que se suicida também tem dificuldade
de lidar com o fato. Uma análise de 74 estudos mostra que o sen-
timento habitual do médico diante de um paciente que tentou
suicídio é de frustração, ansiedade, insegurança e até hostilidade.  

No entanto, não se pode fechar os olhos para as alarmantes
estatísticas mostradas por Silva Filho. No mundo, anualmente,
acontecem mais de 1 milhão de mortes por suicídio. No Brasil,

p30-37 especial ache_aptare  08/09/18  11:02  Page 20



agosto/setembro/outubro 2018  aptare 21

iii ConferênCia aChé e Geriatria – Juntos pela lonGevidade :: espeCial

segundo o Datasus, são 12 mil – dados que Silva Filho acredita
serem subnotificados.

Seu paciente, na véspera da tentativa de suicídio, havia
bebido muito e estava sozinho em uma fazenda da família.
No dia seguinte à ingestão alcóolica, acordou com a ideação
suicida. Pegou um revólver e atirou dentro da boca. “Ele me
disse que foi um surto, que a ideia veio e ele não se con-
trolou”, contou o psiquiatra, para elucidar que o suicídio
quase sempre é um ato impulsivo e que o indivíduo que
planeja o ato e o organiza é exceção. Além disso, metade dos
suicidas usou álcool – substância que aumenta a impulsivi-
dade – nas horas anteriores ao ato.  

Do ponto de vista epidemiológico, os homens conseguem
se matar com mais efetividade – três a quatro vezes mais que
as mulheres, porque costumam ser mais impulsivos e agres-
sivos, e utilizar métodos mais violentos, como enforcamento,
ingestão de veneno e armas de fogo. Já as mulheres tentam
suicídio de três a quatro vezes mais que os homens – no en-
tanto, com métodos menos violentos e que falham mais, como
ingestão de medicamentos.

“A letalidade do ato também aumenta à medida que enve -
lhecemos. Para o idoso, a cada quatro tentativas, uma é fatal.
Ou seja, não podemos esperar o idoso fazer uma tentativa de
suicídio para cuidar dele”, orientou o médico. Dessa forma, é
preciso tratar as causas por trás do suicídio. “Em 100% das
vezes o suicídio está associado a uma doença mental, sendo a
depressão a mais frequente.” Ele também está associado a gatil-
hos, como situa ções de perda, isolamento social, problemas fi-
nanceiros, perda de status, redução de libido, entre outros.

Para o geriatra, é preciso avaliar em seu consultório o risco
de suicídio do paciente. No caso de Silva Filho, o paciente es-
tava em tratamento para depressão havia algum tempo, porém
de forma displicente nos seis meses que antecederam a tenta-
tiva. “Ele chegou ao consultório tomando medicamento, porém
com ideias de morte, mas não de suicídio”, disse o médico. No
entanto, ele alerta que o paciente pode flutuar – um dia não
pensa em suicídio, mas dali a alguns dias ou meses volta a pen-
sar. Por esse motivo, o especialista recomenda que, nas consul-
tas, o médico sempre pergunte se o paciente está pensando
nisso. Aos medicamentos já prescritos, Silva Filho acrescentou
outros como lítio, e enfermagem domiciliar 24 horas por dia
para evitar novas tentativas, já que, pela sua anamnese, a recor-
rência seria alta e o paciente não aceitava ser internado. Foram

diversos retornos ao consultório para ajuste da medicação e,
depois de 35 dias, o paciente apresentou me lhora importante.
“Ele me disse que estava pensando em como voltar à ativa e
em como recuperar seu espaço. Isso mostrou projeção para o
futuro, o que indica uma melhora significativa no quadro de-
pressivo”, afirmou o psiquiatra. 

saúde óssea no idoso

Na prática clínica e nos estudos de epidemiologia fica evidente
que não basta tratar o indivíduo já diagnosticado com osteo-
porose para evitar fraturas de vértebra, fêmur ou quadril. E tam-
bém que não se deve esperar uma fratura para então diagnos-
ticar a osteoporose, como se acreditava anos atrás. Foi para que-
brar alguns paradigmas sobre osteoporose, fragilidade e fra -
turas que o ginecologista Ben-Hur Albergaria fez sua apresen-
tação na III Conferência Aché e Geriatria. Albergaria é profes-
sor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), vice-
presidente da Comissão Nacional de Osteoporose da Fede -
ração Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), diretor
da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabo-
lismo (Abrasso) e pesquisador clínico do Centro de Diagnós-
tico e Pesquisa da Osteoporose no Espírito Santo (Cedoes).

A principal causa das mudanças no que diz respeito à os-
teoporose veio com a facilidade de se realizar hoje uma den-
sitometria óssea, que permite classificar o paciente de acordo
com sua medida de densidade mineral óssea: normal, com os-
teopenia ou com osteoporose.

O médico apresentou um estudo observacional norte-
americano de 2001 realizado com mais de 200 mil mulheres
acima dos 50 anos. Sem diagnóstico prévio de osteoporose,
elas foram seguidas por um ano. “A análise mostrou que a
taxa de fraturas foi maior quanto menor a densidade mineral
óssea, confirmando o que sabíamos. No entanto, de maneira
surpreendente, quando se contabiliza o número absoluto de
fraturas – e é isso que determina a taxa de uma doença –, a
maior incidência foi nas pacientes com osteopenia. Isso
mudou o paradigma”, afirmou. “Tratar apenas o paciente com
osteoporose faz com que percamos pelo menos metade
daqueles com risco de sofrer fratura.” Portanto, o idoso que
está, segundo a densitometria, na faixa osteopênica pode,
sim, ter alto risco de fratura. 

As estatísticas de osteoporose no mundo indicam que
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200 milhões de pessoas estão nessa condição. Um terço 
das mulheres entre 60 e 70 anos e dois terços na faixa acima
dos 80 experimentam fratura osteoporótica. Anualmente
ocorrem, no mundo, mais de 9 milhões de fraturas desse tipo
– uma a cada três segundos. Após os 75 anos, a fratura 
de fêmur é a mais comum – um terço das mulheres e um
sexto dos homens apresentam uma fratura desse tipo na
nona década de vida.

Uma novidade no Brasil é que no ano passado foram
publicadas as Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico e
Tratamento da Osteoporose em mulheres na pós-meno -
pausa, e elas abrangem terapêuticas não farmacológicas (su-
plementação mineral e vitamínica, atividade física, pre-
venção de quedas) e farmacológicas (antirreabsortivos e pró-
formadores). As Diretrizes estão disponíveis no volume 57
da Revista Brasileira de Reumatologia.

Em geral, o que se preconiza em termos de cálcio e vita-
mina D é que a suplementação pode reduzir o risco de fratura
osteoporótica apenas nos pacientes que apresentam deficiên-
cia. “Não há evidências de que, quanto maior a dose, mais
benéfica ela seja”, afirmou.

sarcopenia em pacientes de risco

O geriatra Eduardo Canteiro Cruz, professor da Disciplina
de Geriatria e Gerontologia da Escola Paulista de Medicina
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), apresen-
tou um panorama atualizado sobre como diagnosticar e
tratar a sarcopenia.

Cruz abordou o que a Sociedade Europeia de Aspectos
Clínicos e Econômicos da Osteoporose e Osteoartrite estab-
eleceu em termos das melhores práticas para o diagnóstico
da sarcopenia.

Para o médico que atua na atenção primária, o mais
aplicável é a antropometria, por meio da medida de circun -
ferên cia da panturrilha esquerda dos pacientes. Na atenção
especializada, seja no consultório, no centro de referência ou
na clínica, a antropometria é também uma boa estratégia,
mas melhor ainda é a realização da DXA (densitometria cor-
poral total), que, no entanto, não é coberta pelos planos de
saúde. Já para quem realiza pesquisa, o ideal é a DXA acom-
panhada de ressonância magnética e tomografia. “Essas duas

são melhores que a DXA, porque esta não consegue diferen-
ciar a gordura do músculo”, explicou o médico. 

Em relação à força muscular, o handgrip é o melhor
método para todos os cenários, desde que o profissional pos-
sua um dinamômetro. Para a pesquisa, o teste de torque tam-
bém é inte ressante, pois avalia a força muscular dos membros
inferiores. Para análise do desempenho físico, a velocidade
de marcha também é o melhor método para os três cenários.  

Para o geriatra que tem dúvida se é necessário avaliar todos
os pacientes em relação à sarcopenia, Cruz apresentou também
o SARC-F, um questionário desenvolvido por pesquisador
brasileiro e publicado em 2016, que contribui para a detecção
da sarcopenia por meio de perguntas simples, como “Você tem
dificuldade para atravessar um cômodo da casa?”, “Tem difi-
culdade de carregar um peso de 5 quilos?”, entre outras. 

“O diagnóstico deve levar muito em conta a anamnese,
se o paciente sente fraqueza e se teve internação recente,
pois isso impacta na perda de massa magra nos membros in-
feriores”, explicou. 

O manejo da sarcopenia é atividade física resistida – sem-
pre com supervisão, dieta rica em proteína (35 gramas por
refeição) e fármacos. “Não há consenso se faz diferença a
fonte de proteína ser animal ou vegetal. O que se sabe é que
as proteínas de origem animal são mais ricas em aminoáci-
dos. Para obter a mesma quantia de proteínas no vegetal, o
volume de alimento seria muito maior, e isso pode ser prob-
lema para um idoso sarcopênico, que comumente tem
anorexia associada”, disse Cruz.

dpoC no idoso

No mundo ocidental, o tabagismo tem diminuído progressi-
vamente, assim como as internações por doenças cardiovas-
culares. No entanto, as hospitalizações por DPOC (doença
pulmonar obstrutiva crônica) estão aumentando, segundo um
estudo feito em British Columbia, no Canadá, e apresentado
pelo pneumologista José Eduardo Delfini Cançado, professor
e pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo. “Atualmente, nos Estados Unidos, são gas-
tos 85 bilhões de dólares anuais em internação hospitalar só
por causa de DPOC, a segunda maior causa de hospitalização
naquele país”, disse o médico.
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A grande questão envolvendo a doença é a falta de diag-
nóstico. Estima-se que 10% da população acima dos 40 anos
seja portadora dessa que é a quarta maior causa de morte no
mundo e que, até 2020, deve alcançar o terceiro lugar. As mu -
lheres têm duas vezes mais propensão a ter DPOC que os ho -
mens, mas no Brasil apenas 12% dos pacientes estão diag-
nosticados. Desses, somente 18% recebem tratamento ade-
quado. Segundo o Datasus, a doença é causa de 110 mil hos-
pitalizações anuais no Sistema Único de Saúde (SUS), repre-
sentando a quarta maior causa de internação. Só no país, são
de 35 mil a 40 mil óbitos por ano por DPOC. “É um problema
de saúde pública, e a maioria dos médicos não sabe fazer 
diagnóstico e não trata”, afirmou.

Apesar do cenário, a boa nova é que a DPOC deixou de ser
fatalmente progressiva para tornar-se comum, prevenível e
tratável. “Prevenível porque tabagismo é evitável, e tratável por
ser uma dependência química.”

O diagnóstico inclui detectar os fatores de risco (fumante
ou ex-fumante), alguma exposição ocupacional ou poluição
extra (como fogão a lenha em casa). “É importante observar
todos esses aspectos, porque 20% dos casos de DPOC no
mundo são de não fumantes”, observou Cançado. Com
história clínica e sintomas, o médico deve indicar a espi -
rometria, exame que mede o fluxo respiratório. “Quem tem
obstrução demora mais para liberar o ar. Se soprou menos
de 70% da capacidade pulmonar no primeiro segundo, é
porque tem obstrução.”

O tratamento tem foco em evitar as exacerbações – au-
mento da expectoração e da dispneia –, pois elas aceleram o
declínio da função pulmonar, aumentam a mortalidade, o
custo e o risco de outras exacerbações. O manejo da DPOC é a
supressão do tabagismo, a vacinação para influenza e pneumo-
coco e a prática de exercício físico. Se o paciente for exacer-
bador frequente, o tratamento, sempre inalatório, associa dois
broncodilatadores ou um broncodilatador e um corticoide. Se
não for exacerbador, apenas um broncodilatador. 

depressão e disfunção sexual 

A psiquiatra Carmita Abdo, professora do Departamento de
Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, pesquisadora do Programa de Estudo em Sexualidade
(Prosex) e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria

(ABP), falou sobre os mecanismos envolvidos na disfunção se -
xual e de como ela está, em muitos casos, associa da a quadros
depressivos no idoso.  

Em primeiro lugar, a médica apresentou novos modelos
de ciclo de resposta sexual, já que o tradicional desejo-exci-
tação-orgasmo-resolução não é mais considerado ideal para
o que se sabe sobre as mulheres. O novo modelo que repre-
senta o ciclo feminino é circular e muda o que se considerava
até então como disfunção sexual na mulher. Uma das dife -
renças, por exemplo, é que, por esse modelo, não há dis-
função se a mulher não chegar ao orgasmo, já que a satis-
fação também pode ser emocional. 

“Assim, a disfunção sexual se caracteriza quando há in-
capacidade de participar do relacionamento sexual com sa -
tisfação”, definiu a psiquiatra. “Se, por exemplo, não houver
desejo e isso não incomodar a pessoa, não podemos dizer
que haja disfunção.” 

No idoso, doenças crônicas, educação sexual precária,
medicamentos e drogas de adição, baixa inserção social, vida
sedentária, estresse, relacionamento ruim ou conflituoso e
disfunção sexual do parceiro podem ser condições que levam
à disfunção sexual. Além, é claro, de condições médicas que
podem impactar a função sexual, sejam elas neuroló gicas,
endócrinas, vasculares, geniturinárias, doenças sistêmicas ou
psiquiátricas, principalmente depressão. 

A médica explicou que a depressão ocorre duas vezes
mais em mulheres que em homens. “Ou talvez elas tenham
o diagnóstico porque vão mais ao médico que eles”, desta-
cou. Alterações hormonais, como na menopausa, podem
fazer eclodir o problema, por causa dos baixos índices de es-
trógeno nessa fase.

Não raro o indivíduo em tratamento para depressão 
tem queixa de disfunção sexual. No entanto, a médica alerta
que a questão é mais comum entre aqueles que já tinham
problema de libido antes da depressão. “Os antidepressivos
podem baixar a dopamina nos centros límbicos do pra zer, 
e isso diminui o desejo. Eles inibem o reflexo medular, 
retardando o orgasmo e causando certa anestesia genital. 
No entanto, é preciso fazer o paciente entender que tratar 
a depressão é prioritário e que os sintomas vão desaparecer
depois disso”, explicou. Se o paciente insistir no problema,
é possível adotar antídotos para aumentar a dopamina, 
por exemplo. 
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particularidades do parkinson no idoso 

A doença de Parkinson é diagnosticada na fase 3, conhecida
como a fase motora. “Mais de 60% dos neurônios dopaminér-
gicos da substância negra já estão destruídos quando é con-
cluído o diagnóstico”, disse a geriatra Maira Tonidandel Bar-
bosa, professora do Departamento de Clínica Médica da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na população ge -
riátrica, comorbidade, dificuldade de marcha, declínio cogni-
tivo e polifarmácia dificultam a prescrição antiparkinsoniana
e a terapia dopaminérgica, pois os idosos são mais suscetíveis
a efeitos colaterais e a complicações do tratamento.

Por esse motivo, embora haja diversas classes de medica-
mentos, como os anticolinérgicos, a amantadina e o ICOMT, o
padrão-ouro para os idosos é a levodopa. “É importante sus-
pender os inibidores de bomba de prótons (omeprazol), pois
eles reduzem a absorção da levodopa”, orientou.

Embora o diagnóstico seja um tanto tardio, as manifes-
tações não motoras podem anteceder por muitos anos a
doença e só tendem a aumentar em gravidade ao longo do
tempo. A geriatra citou, entre outras, distúrbios do olfato,
cons tipação intestinal, transtornos do sono REM, depressão
e fadiga. Outras são disartria, disfagia, dor, dermatite sebor-
reica e emagrecimento. 

Uma série de novos tratamentos para Parkinson está em
pesquisa, como aqueles que fazem uso de canabinoides, cafeína
e bombas de infusão de apomorfina subcutâneas. Entre as me-
didas não farmacológicas, a mais surpreendente para a plateia
da III Conferência Aché e Geriatria foi o uso de tango na Aus-
trália, na Alemanha e na Holanda, em aulas duas vezes por se-
mana, para a melhora de parâmetros funcionais, do quadro
motor, do equilíbrio e da fadiga em pacientes com Parkinson.

novas possibilidades diagnósticas do alzheimer

A história aponta que o primeiro diagnóstico de Alzheimer
foi feito em 1906. A partir dos anos 1990 houve um salto no
reconhecimento da doença, quando dados sobre neuropa-
tologia, alterações histológicas e o reconhecimento de formas
genéticas da doença (ainda que apenas em 2% dos casos),
entre ou tros, permitiram a detecção em fases mais precoces,
antes da instalação da demência. 

Quem abordou o tema na III Conferência Aché e Geriatria foi

o neurologista Paulo Caramelli, professor titular de neurologia da
Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Caramelli lembrou que a partir
dos anos 2000 surgiu ainda a possibilidade de detectar biomar-
cadores diagnósticos. 

Em 2011, o Instituto Nacional do Envelhecimento (NIA) dos
Estados Unidos e a Alzheimer’s Association trouxeram atualiza-
ções para diagnóstico por meio de biomarcadores avaliados no
líquido cefalorraquidiano, pela tomografia por emissão de pó -
sitrons e pela ressonância magnética. Embora isso seja mais
aplicável para a área de pesquisa, é possível, segundo o especia -
lista, dar margem para uso na prática clínica.  

No caso do líquor, há três biomarcadores, proteínas que estão
na base molecular da biologia da doença de Alzheimer: o peptí-
dio Aß-42 que é constituinte molecular principal das placas ami -
loides (placas senis), e as proteínas T-tau e P-tau. 

A tomografia por emissão de pósitrons pode indicar re-
dução do metabolismo cerebral em algumas regiões e mostrar
os marcadores moleculares. Já a ressonância permite a análise
de estruturas que são envolvidas precocemente na doença de
Alzheimer, em especial a estrutura hipocampal e as estruturas
temporais mediais.

Tudo isso é importante. Conforme estudo realizado em
2011 na Colômbia, a fase de pré-comprometimento cognitivo
leva cerca de dez anos, e o comprometimento cognitivo leve,
cinco anos, para então dar início à fase demencial. “Os bio-
marcadores permitem identificar a doença o mais cedo pos-
sível, e formas mais efetivas de tratamento trarão mais bene-
fícios quando instituídas mais precocemente. Mas essa ainda
não é uma prática clínica e o exame não tem cobertura dos
planos de saúde”, disse o médico.

alterações da microbiota no envelhecimento 

“Não estamos sozinhos. Há uma série de microrganismos que
habitam nosso corpo.” Foi assim que o gastroenterologista Ri-
cardo Barbuti, médico assistente do Departamento de Gastroen-
terologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP), deu início à sua apresentação. “Se pudessem ser pe-
sados, eles corresponderiam a cerca de 1,5 kg do nosso peso total.”

São nada menos que dez microrganismos no nosso corpo
para cada célula, formando a nossa microbiota. Cerca de 55%
dela é formada por microrganismos comuns aos seres hu-
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manos, e 20% é exclusiva de cada pessoa. Segundo o médico,
a microbiota se consolida quando a criança tem por volta de 
3 anos de idade. “A microbiota intestinal é uma espécie de im-
pressão digital que carregamos”, disse. 

Tudo exerce influência na microbiota ao longo dos anos, e
ela vai sendo moldada dependendo das doenças que desen-
volvemos, das vacinas tomadas, dos remédios ingeridos, da
dieta, da prática ou não de exercícios. “Tudo impacta. Se saímos
de São Paulo e vamos ao Nordeste, podemos ter uma diarreia,
e a culpa não é do camarão do jantar. É que a mudança de clima
também altera a microbiota.”

Quando há harmonia entre bactérias boas e ruins para
nosso organismo, e entre elas e o sistema imunológico hu-
mano, caracteriza-se uma homeostase intestinal (eubiose). Se
aumentam bactérias que são ruins para o organismo, pode ser
desenvolvida uma série de alterações (disbiose): constipação,
diarreia, doenças inflamatórias intestinais, aumento do coles-
terol, da glicemia, obesidade, e até doenças neurológicas e
psiquiátricas, como depressão, Parkinson e psicose.  

“Nos idosos, a mudança imunológica se traduz em imunosse-
nescência e está relacionada com alterações de várias células
imunes, que, por sua vez, acarretam a produção de citocinas com
poder inflamatório, especialmente a IL6, o que faz com que o
envelhecimento seja um exemplo clássico de doença infla-
matória crônica do nosso organismo”, explicou Barbuti.

Esse conhecimento tem levado ao desenvolvimento de
pesquisas da microbiota de centenários. “Há algo na micro-
biota deles que os faz viver mais. Por isso os estudos focam
em identificar os grupos de bactérias mais abundantes nessas
pessoas”, disse o médico.

Uma dieta adequada e atividade física ajudam a restabele-
cer a homeostase, assim como os probióticos podem ajudar por
serem microrganismos vivos que, se administrados em quan-
tidade adequada, conferem benefícios à saúde. 

nutracêuticos e longevidade

O cardiologista e nutrólogo Fabio Cesar dos Santos, presidente
da Associação Brasileira de Saúde Funcional e Estilo de Vida
(Abrasfev) e vice-presidente da Associação Latino-Americana
de Medicina do Estilo de Vida (Lalma), afirma que pratica me -
dicina do estilo de vida. Por meio dessa linha de atuação, a pre-
venção é sempre a prioridade, não importa a doença. “Para isso,

é preciso tratar desbalanços clínicos antes de as doenças se
manifestarem”, explicou. 

Santos abordou com bastante profundidade os mecanis-
mos de produção e ação dos radicais livres, relacionados ao en-
velhecimento, e que se originam nas células (mitocôndrias,
retículo endoplasmático), nas enzimas e pelo ambiente (po -
luição, radiação ionizante). Os radicais livres, por sua vez,
podem ocasionar lesões celulares e, consequentemente, enve -
lhecimento e morte. “O corpo produz radical livre para matar
agentes internos que nos atacam, como os microrganismos. Os
radicais livres aceleram o processo de envelhecimento e cau -
sam doenças”, afirmou o médico. Uma boa dieta e o uso de nu-
tracêuticos como a vitamina E podem consertar os radicais
livres, estabilizando-os.

Os nutracêuticos, segundo definição apresentada pelo es-
pecialista, são nutrientes com a capacidade comprovada de
proporcionar efeitos demonstráveis, com benefícios à saúde
física e mental, podendo auxiliar na prevenção e no trata-
mento de doenças. O ômega-3, por exemplo, melhora o perfil
glicêmico e a sensibilidade à insulina, tendo efeito inclusive
na saúde cerebral, pois bloqueia a inflamação causada pelos
radicais livres.

insônia e suas interfaces 

Uma insônia não é apenas uma insônia. São muitas as causas
por trás desse distúrbio do sono, e conhecê-las é essencial para
melhor ajudar o paciente, conforme abordou em sua exposição
o neurologista Fernando Morgadinho Santos Coelho, professor
do  Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 40%
da população brasileira sofre de insônia, que pode ser oca-
sional, transitória (aguda) e crônica. No primeiro caso, ela
está relacionada a uma mudança de ritmo ocasional ou a
uma ansiedade diante de um fato marcante, como uma via -
gem. A transitória está associada a fatores de estresse, pro -
blemas emocionais, dor ou doença preocupante; já a crônica
está necessariamente ligada a fatores predisponentes, como
genética e idade avançada.

As insônias também recebem classificações. A mais co mum,
chamada insônia inicial, é aquela em que o indivíduo não con-
segue adormecer. A de manutenção provoca despertares várias
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vezes à noite. A terminal faz com que a pessoa acorde muito
mais cedo do que deveria e não consiga mais dormir.

O diagnóstico é quase sempre clínico. O exame polisso -
nográfico é indicado apenas para a insônia de manutenção,
pois ela pode estar relacionada à síndrome das pernas in -
quietas ou à apneia.

Coelho disse aos geriatras que, se o idoso chegar ao con-
sultório com queixa de insônia, talvez seja mais efetivo tirar
a medicação do que incluir outra, já que a polifarmácia pode
ser uma possível causa para o distúrbio no sono. O trata-
mento mais adequado é a terapia cognitiva comportamental.
Há ainda os medicamentos, mas a maioria deles provoca
efeito colateral no idoso ao longo do tempo. “Para receitar
um hipnótico, o médico precisa estar muito seguro de que a
insônia não tem a ver com depressão ou dor, ou os sintomas
podem se agravar.”  

“É preciso entender também que o idoso tem menos sono
e com menor qualidade, pois o padrão muda”, explicou o
médico. A situação pode ser ainda pior para os idosos institu-
cionalizados, que dificilmente recebem luz solar. “É preciso luz
matinal para produzir melatonina. E, à noite, escuridão para o
organismo liberá-la.” 

Outra observação importante é se a insônia não acontece
por causa de dores. Nesse caso, o geriatra deve analisar se tratar
a insônia melhora a dor ou vice-versa. 

interdição e curatela

A juíza Maria Aglaé Tedesco Vilardo, doutora em bioética, ética
aplicada e saúde coletiva, abordou, em meio aos temas médi-
cos, a evolução do conceito de “capacidade” no Direito. “A
questão da interdição constava do Código Civil de 1916 e a lei
definia como sujeitos à curatela os loucos, os surdos e mudos
que não pudessem expressar sua vontade, os viciados em subs -
tâncias entorpecentes, entre outros”, contou. Segundo a lei,
nesses casos, a juíza ou juiz deveria interrogar a pessoa com
incapacidade, ouvir um perito psiquiatra – um único encontro
e um laudo – e assim estabeleceria se aquele indivíduo seria
incapaz para todo ato da vida civil. 

Essa lei foi mudada em 2015 pela Lei 13.146, o Estatuto da
Pessoa com Deficiência – Lei Brasileira de Inclusão. “A partir de
então, definem-se como relativamente incapazes aqueles que, por
causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua von-
tade, por isso o idoso com deficiência cognitiva pode se valer
dessa lei”, explicou a juíza. Essa lei também baniu a palavra “in-
terdição”. “Ela tem o conceito negativo de afastar, excluir uma pes-
soa da sociedade. Eu uso hoje a palavra curatela, que tem relação
com cuidar.” A curatela é, segundo explicou a juíza, uma medida
protetiva extraordinária e somente aplicável quando necessária.

Ela indica que o idoso, como forma de precaução, tome
duas providências. Uma delas é o instituto jurídico chamado
de tomada de decisão apoiada, instituído na Lei Brasileira de
Inclusão. “Ele serve para um indivíduo, independentemente
da sua situação de cognição, buscar apoio de duas ou mais pes-
soas para a prática diária da sua vida civil. Essas pessoas
prestam informações e fornecem elementos para as tomadas
de decisão, mas não podem tomar a decisão por ele.” 

Atualmente, ela diz que alguns juízes estão recebendo
processos de curatela e transformando-os em processos de de-
cisão apoiada. “A tomada de decisão apoiada foi prevista para
ser instituída em juízo, por meio de processo, o que eu con-
sidero um equívoco do legislador. Defendo que ele possa ser
aplicado sem ir ao Judiciário. A pessoa pode ir ao cartório e
fazer um instituto de tomada de decisão apoiada”, disse. 

Outra maneira de prevenir que outros tomem decisões pela
pessoa é o testamento vital, em que o paciente descreve suas
vontades para o final de vida. “Cabe ao geriatra fazer essas re-
comendações ao paciente. Vocês devem levantar essas ques -
tões no consultório, assim como discutir sobre finitude de
vida”, afirmou a juíza.

Sobre a curatela, a lei trata dos direitos patrimonial e nego-
cial, e não alcança o direito ao próprio corpo, sexualidade, pri-
vacidade, cuidado, voto. “O curatelado não pode comprar e/ou
vender imóvel, fazer negociações financeiras, mas pode votar,
por exemplo, ainda que precise de ajuda.” O curador deve ter
vínculo familiar, afetivo ou comunitário com o curatelado e
deve não só cuidar da parte financeira como também se res -
ponsabilizar pela habilitação e reabilitação do curatelado.
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Riscos de desenvolvimento de lesões 
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1. O idoso em risco de desenvolver uma lesão ou já com uma ferida deve ter uma abordagem por equipe multiprofis-
sional e interdisciplinar capacitada.

2. O processo de detecção precoce dos riscos, com controle e tratamento contínuos, será responsável por retirar esses
indivíduos da refratariedade lesional.

3. A detecção precoce contribui para a redução de eventos adversos, o tempo de internações hospitalares, as inter-
venções cirúrgicas e a utilização excessiva e inadvertida da antibioticoterapia.

Take hOme message 

O envelhecer no Brasil: projeções

Oenvelhecimento é uma área de especial atenção
da comunidade científica. A sobrevida da popu-
lação está aumentando, mas segue acompanha -
da pelas doenças crônicas não transmissíveis,

como diabetes, hipertensão arterial, doença pulmonar obs -
trutiva crônica, com custos econômicos e sociais elevados.

Por causa do envelhecimento do brasileiro e das suas com-
plicações, incluindo feridas crônicas, o total de internações para
a faixa etária de 59 anos ou mais vai crescer 105% até 2030¹.

A população de idosos cresce 25 vezes mais rápido que a
de jovens de até 19 anos de idade, sendo que os gastos assis-
tenciais dos idosos são cinco vezes superiores aos dos jovens².
No Brasil estima-se que, entre as pessoas acima de 65 anos de

idade, 83% sejam sedentárias, 20% diabéticas, 29% hiperten-
sas e 23% estejam obesas. Portanto, uma população de risco
para complicações clínicas e hospitalizações, bem como suben-
trada frequente no sistema de saúde.

Essa transformação no perfil demográfico implica em au-
mento da demanda por serviços de saúde, previdência social
e recursos humanos para cuidar dos idosos. 

Com o processo de envelhecimento natural, ocorrem várias
alterações fisiológicas orgânicas, anatômicas e funcionais, re-
sultando num aumento das doenças crônicas, da morbidade e
da mortalidade. A perda da capacidade funcional, motora e
metabólica leva o idoso a uma condição de maior fragilidade
e, quando associada a debilidade neurológica, aumenta o risco
de o paciente apresentar feridas crônicas³.
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a pele e o envelhecimento
As mudanças nas características da pele durante o envelheci-
mento são determinadas tanto por forças ambientais ou ex-
trínsecas, como radiação ultravioleta, quanto por fatores in-
trínsecos, alguns deles relacionados a alterações no tecido con-
juntivo da derme.

Com o passar dos anos, os raios UV acabam por promover
atrofia acentuada da pele, ressecamento, descamação fina,
enrugamento, ptose, lassidão, elastose solar. Essas alterações
comuns refletem os danos na epiderme, na derme e em es-
truturas anexas. 

As alterações no tecido conjuntivo presente em especial na
derme, que atua como alicerce estrutural para a epiderme, as-
sociadas ao achatamento das papilas dérmicas, delineiam as
mudanças na aparência externa. Ocorre uma redução de 20%
na espessura da derme e de 50% no número de fibroblastos e
mastócitos.  A taxa de renovação celular no estrato córneo tam-
bém cai em 50%.

As fibras de elastina e de colágeno diminuem, levando a
menor flexibilidade, elasticidade e força tênsil. Essa elastici-
dade reduzida está diretamente associada ao volume de
líquido que é ingerido durante as 24 horas do dia. 

É notada a redistribuição da hipoderme (tecido celular
subcutâneo) para a região do epigástrio e coxas, além da re-
dução generalizada da vascularização da derme, com dimi -
nuição do fluxo sanguíneo.

Nossa pele tem um pH ácido, em torno de 5,5. Associada a
essa barreira ácida, nossa pele produz o filme hidrolipídico,
uma mistura de suor e sebo produzidos pelas glândulas sudorí-
paras e sebáceas, respectivamente.

O filme hidrolipídico é composto por vários lípides, in-
cluindo ácidos graxos, que podem interagir com moléculas de
água para formar o filme. Ele auxilia na hidratação e lubrifi-
cação da epiderme, cobrindo-a como uma fina camada prote-
tora, tornando-a suave ao toque, contribuindo para a qualidade
sensorial da pele, retardando sua descamação e agindo como
barreira, defendendo a epiderme contra a agressão de agentes
químicos e da microbiota bacteriana e micótica.

O número de melanócitos (pele pálida) diminui gradati-
vamente na pele do idoso, que fica menos protegida da ação
dos raios ultravioleta. Ela se torna mais seca e rugosa pela re-
dução do número de glândulas sebáceas, que resulta em pouca
produção de óleo (Imagem 1). 

Outro cuidado a ser tomado diz respeito à termorregulação
deficiente em resposta ao calor, decorrente da diminuição do
número de glândulas sudoríparas e da redução da hipoderme.
Com menor formação do filme hidrolipídico e ausência de

hidratação correta, aumenta o risco de fissuras na pele e, con-
sequentemente, de uma invasão por microbiota oportunista.

A diminuição natural na espessura da epiderme e, princi-
palmente, da derme faz com que a pele reduza o armazena-
mento de água, apresente um menor estímulo sensitivo,
diminuição da elasticidade, flacidez e alteração da resposta
imunológica celular. Portanto, é esperado que o idoso tenha
maior fragilidade cutânea e que sua pele tenha menor capaci-
dade de proteger contra agentes externos. Isso leva ao risco de
lesão aumentada da pele em virtude da diminuição da função
de barreira e da dificuldade em se perceber estímulos traumáti-
cos e agressivos, devido à redução dos receptores sensoriais.
Por isso, no idoso, qualquer choque mais forte ou abrupto é po-
tencialmente capaz de promover ruptura da pele. 

imobilidade
A perda de massa muscular esquelética associada à idade é bem
conhecida. As estimativas de perda muscular grave que repre-
senta a sarcopenia variam de 5% a 13% para adultos com idade
entre 60 e 70 anos e de 11% a 50% para aqueles com 80 anos
ou mais4. Assim, tem-se a síndrome da imobilidade, que é um
complexo de sinais e sintomas resultantes da supressão de
todos os movimentos articulares e, por conseguinte, da inca-
pacidade da mudança postural. Tem como fatores agravantes,
que podem contribuir com o aparecimento de feridas na pele:

1. desnutrição,
2. desidratação,
3. hipoalbuminemia,
4. anemia,
5. obesidade,
6. sedação excessiva,
7. doenças crônicas,
8. má higiene,
9. colchão inadequado.

Feridas agudas
As feridas são consequência de uma agressão ao tecido vivo.
Aquelas lesões de início súbito e de curta duração são

imagem 1: Pele com baixa hidratação
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definidas como feridas agudas. Nesse tipo de lesão há uma
ruptura da vascularização e início imediato do processo de he-
mostasia. Elas cicatrizam espontaneamente através das fases
da cicatrização (hemostasia, inflamação, proliferação e matu-
ração), dentro do tempo esperado5-7. As feridas agudas in-
cluem, mas não se limitam a: 

• incisão cirúrgica,
• feridas por traumas,
• queimaduras. 

Feridas crônicas
Elas se caracterizam como lesões que não cicatrizaram espon-
taneamente através da sequência normal de restauração teci -
dual, de forma ordenada e conveniente, e sem restaurar os
processos anatômicos e/ou funcionais dentro de um período
de três a quatro semanas. Ou seja, podem cronificar e se tornar
lesões de longa duração (meses/anos/décadas), apresentando
recorrência frequente, associadas a um desvio no processo de
cicatrização, mesmo com os cuidados médicos e de enfer-
magem que foram dispensados à lesão8,9.

A cronicidade da lesão pode ter ocorrido por infecção local,
corpo estranho no leito da ferida, manejo inadequado do leito,
doenças sistêmicas descompensadas, déficit nutricional e
medicamentos que interferem nas fases do processo de cica-
trização. Isso leva à falta de estímulo para a granulação no leito
da lesão, falta da epitelização, desequilíbrio na produção de
exsudatos no leito da ferida e ausência da contração tecidual7.

As feridas crônicas são um ambiente que fornece as
condições ideais de contaminação por muitos microrganismos.
O déficit cicatricial da ferida crônica pode ter como compli-
cação a infecção, que apresenta uma incidência superior a 53%
nas úlceras crônicas. Quando o processo infeccioso está pre-
sente em uma ferida, ele aumenta os riscos de outras compli-
cações, como a osteomielite e a sepse9,10. As feridas crônicas
compreendem, mas não se limitam a:

• úlceras crônicas dos membros inferiores (arterial, venosa
ou mista),
• lesões por pressão,
• pé neuropático por diabetes, hanseníase e etilismo.

A prevenção de infecções nessas lesões se torna um novo
foco de atenção ainda maior, pois estima-se um aumento 
nos custos hospitalares associados ao tratamento de feridas
com infecção11.

No Brasil há poucos estudos sobre prevalência de feridas
crônicas, bem como sobre o impacto econômico desse agravo.
Nos países desenvolvidos, no entanto, estima-se que 2% da

população experimente uma ferida crônica durante a vida. 

Feridas complexas
São consideradas feridas complexas aquelas que apresentam
perda cutânea extensa, infecções agressivas, viabilidade teci -
dual comprometida (por isquemia, necrose), associada às
doenças sistêmicas que prejudicam a cicatrização, como dia-
betes e vasculites, por exemplo12,13.

As feridas complexas podem ser classificadas em dois gru-
pos principais: agudas e crônicas12,13. 

Feridas complexas agudas:
• feridas traumáticas,
• feridas cirúrgicas (deiscências),
• feridas necrotizantes,
• lesão por pressão.

Feridas complexas crônicas:
• feridas e ulcerações em diabéticos,
• úlceras vasculares,
• feridas inflamatórias,
• feridas por radiação.

Fatores que alteram a cicatrização no idoso
A cicatrização de feridas é uma resposta à agressão do tecido
vivo, que busca restaurar a integridade anatômica e funcional
do tecido lesado, bem como a função de barreira da pele.

Porém, são vários os fatores sistêmicos e locais que podem
influenciar negativamente o processo de cicatrização de feri-
das, incluindo-se os reversíveis e os irreversíveis. Entre os obs -
táculos mais comuns para a cicatrização de feridas estão:

a. desnutrição,
b. hipovolemia,
c. hipoxemia,
d. infecção.

Os idosos são particularmente vulneráveis à desnutrição.
Tem-se também a diminuição do apetite – resultante de pro -
blemas dentários –, doenças crônicas concomitantes, seque -
las neurológicas e medicamentos em uso, resultando numa
menor ingestão de nutrientes e redução do aporte energético
necessário  (Imagem 2).

Infelizmente, a prevalência da desnutrição ainda é elevada
no ambiente hospitalar, o que chama atenção para as compli-
cações decorrentes de um estado nutricional inadequado.

Levando-se em consideração que cicatrização e nutrição
estão intrinsicamente relacionados, é de esperar que pacientes
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desnutridos no ambiente hos-
pitalar, clínicas e home care te -
nham desfechos cicatriciais
pouco ou totalmente desfa-
voráveis. A cicatrização exerce
papel de destaque, já que tam-
bém é influenciada por outros
vários fatores, entre eles idade
avançada, imobilidade e doen -
ças crônicas, como o diabetes.

Esses fatores têm ação di-
reta no processo cicatricial,
con tribuindo com o déficit
através da hipóxia, da falta de
energia, do retardo das ações

de defesa celular, favorecendo a perpetuação da ferida exis-
tente, cronificando-a, ou aumentando os riscos para o surgi-
mento de novas lesões e complicações. 

O exemplo típico é o de pacientes idosos desnutridos que
evoluíram com lesões por pressão. A lesão por pressão é definida
como um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subja-
centes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou rela-
cionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato.

Outra causa comum é quando o paciente é arrastado sobre
o leito, sofrendo o que se chama cisalhamento, situação que
pode ocorrer com o indivíduo acamado, em especial o idoso
imóvel ou com sequela neurológica (Imagem 3).

No Brasil, estima-se que a incidência de lesão por pressão
esteja assim distribuída15:

• de 10,62% a 62,5% em UTIs,
• 42,6% em unidades clínicas,
• 39,5% em unidades cirúrgicas.

Desses, 66% são em pacientes idosos com fratura de fêmur.
Cabe salientar que 33,4% ocorrem em enfermagem domiciliar,
14,6% em casas geriátricas e 20,5% em home care16. Outro
grande problema das feridas no idoso são as úlceras crônicas
dos membros inferiores. São várias as suas etiologias, predomi -
nando nas úlceras de perna a doença vascular periférica, sendo

principalmente decorrente de17: 
• insuficiência venosa crônica (IVC), com 70% a 80% 
dos casos, 
• insuficiência arterial (8%),
• diabetes (3%),
• trauma (2%),
• outras causas (14%).

No estudo de Skaraborg, 5,6% das pessoas de 65 anos ou
mais tiveram uma ulceração de membro inferior aberta ou 
cicatrizada18-20. Quando não tratadas adequadamente, 30% 
das úlceras cicatrizadas recorrem no primeiro ano e essa taxa
sobe para 78% após dois anos. Pode-se estimar o risco poten-
cial obtido pela demanda reprimida de complicações21. Na
população acima de 80 anos, a prevalência da úlcera crônica
dos membros inferiores é de 20 casos para cada 1.000 indiví-
duos. Estima-se que, em 2050, cerca de 25% da população
idosa vá apresentar essa lesão22.

Predominantemente uma condição dos idosos, as feridas
crônicas estão se tornando mais prevalentes e mais difíceis
de tratar e estão associadas a altos custos de tratamento23

(Imagem 4).

O idoso e o diabetes
O diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um
grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta
em comum a hiperglicemia, resultado de defeitos na ação da
insulina, na secreção de insulina ou em ambos.

O diabetes mellitus vem sendo considerado uma doença
de proporções epidêmicas, com um crescente número de casos
novos, principalmente quanto ao diabetes tipo 2. Isso é expli-
cado principalmente pelos erros alimentares e pelo seden-
tarismo. A expectativa de morte em decorrência da doença
chega a 5 milhões/ano em todo o mundo24.

Uma das mais frequentes complicações do DM está nos feri -
mentos dos pés, comprometidos por úlceras, infecção e sequelas
diretas25. As úlceras nos membros inferiores são a mais comum
das complicações diabéticas, precedendo 85% das amputações26.

No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes
(SBD), a doença afeta cerca de 20% dos pacientes acima dos 
70 anos de idade (Imagem 5). 

imagem 2: Idoso desnutrido

imagem 3: Lesão por pressão em região calcanear

imagem 4: Úlcera crônica de membros inferiores em idosa
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Estima-se que 15% dos indivíduos com DM desenvolverão
uma lesão no pé ao longo da vida. Desses 15%, acredita-se que
25% sofrerão algum nível de amputação25.

No mundo todo, a morbidade e a mortalidade após uma am-
putação é bastante alta, atingindo de 13% a 40% em um ano e
de 40% a 80% no quinto ano27. Considera-se que níveis de
glicemia acima de 185 mg/dl aumentam em 5,7 vezes o risco de
infecção hospitalar, bastando duas horas de glicemia acima de
220 mg/dl para cessar o processo cicatricial. Portanto, a hiper-
glicemia é um marcador de gravidade28,29.

Conclusão
O idoso em risco de desenvolver uma lesão ou já com uma
ferida deve ter uma abordagem por equipe multiprofissional
e interdisciplinar capacitada. São vários os fatores que podem
comprometer o estado geral e levar a um déficit cicatricial. É o
processo de detecção precoce dos riscos, com controle e trata-
mento contínuos, que vai retirar esses indivíduos da re-
fratariedade lesional.

Dessa forma, contribuiremos para que diminuam os even-
tos adversos, o tempo de internações hospitalares, as inter-
venções cirúrgicas (que muitas vezes são mutilantes), bem
como a utilização excessiva e inadvertida da antibioticoterapia.

O idoso com feridas crônicas representa um grande desafio
ao profissional da saúde. Apesar de todos os avanços recentes
em terapias de cuidados com feridas e do nosso conhecimento
sobre a fisiopatologia dessas lesões, nada pode suplantar a ne-
cessidade de aderir aos princípios básicos do cuidado de feri-
das: a avaliação completa com visão holística.

imagem 5: Úlcera plantar em idoso diabético
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Por que a geriatria surgiu como especialidade? Pode
parecer ao leigo ou ao profissional de saúde desa -
visado que o geriatra é o clínico geral do idoso.
Ledo engano. 

A palavra geriatria foi cunhada por Nascher em 1909, de-
rivada do grego – geras tem o significado de velhice, e iatría, cura1. 

A geriatria como especialidade médica possui características
específicas que a diferenciam da clínica geral. Ela começa a sur-
gir como especialidade quando a médica britânica Marjory War-
ren, após assumir a chefia de uma unidade de internação no
West Middlesex County Hospital, no Reino Unido, em 1935,
realiza uma auditoria de centenas de pacientes: o que encontrou
foi uma coorte de delirantes e dementes, restritos ao leito, in-
continentes graves, e uma outra coorte que tinha potencial de
tratamento. Ela desenvolve, então, um sistema de classificação,
no qual se identificavam pacientes elegíveis para reabilitação e
que poderiam voltar a viver na comunidade e outros que teriam
indicação de internação no que hoje chamamos de instituição
de longa permanência (ILPI). Marjory foi bem-sucedida em sua
abordagem, principalmente na recuperação de pacientes víti-
mas de acidente vascular encefálico. 

Isso foi uma mudança de paradigma na gestão desses pa-
cientes que haviam sido deixados para definhar2. Essa unidade
de internação foi a primeira reconhecida como especializada
no atendimento ao idoso naquele país. Marjory promoveu a
reabilitação multidisciplinar e a apreciação holística de pa-
cientes idosos e enfatizou os problemas econômicos, sociais e
morais associados ao seu cuidado. Ela estava particularmente
preocupada com a reabilitação de hemiplégicos e amputados,
medicina preventiva, responsabilidade do paciente e enfer-
magem domiciliar. Em seu trabalho, ressaltou a necessidade
de uma ligação estreita entre geriatria e clínica geral e suas di-
retrizes. Seus métodos inovadores e sua colaboração junto a
comissões e ao governo britânico, além de sua força pessoal,

foram fundamentais para a evolução da geriatria moderna e a
medicina de reabilitação britânicas. 

A médica lançou, assim, os pilares da nascente especiali-
dade: avaliação global do paciente, interdisciplinaridade, rea -
bilitação para a manutenção funcional do idoso. Tal foi a im-
portância de seu trabalho que, em 1947, Marjory participou da
fundação da Medical Society for the Care of the Elderly, hoje
British Geriatric Society. Como consequência, o National
Health Service do Reino Unido reconheceu a geriatria como
especialidade médica nos anos 1950.

Marjory promoveu a importância do atendimento da
equipe multidisciplinar, a mobilização precoce e o engaja-
mento ativo do idoso em suas atividades diárias, e a avaliação
global, que incluiu os problemas sociais e funcionais do pa-
ciente, além dos clínicos. Ela defendia a necessidade de lidar
com as necessidades complexas pertinentes a essa faixa etária,
geralmente enfermos portadores de doenças crônicas, em um
sistema integrado. Observou ainda que as necessidades dos
idosos situam-se entre dois polos: em um deles o indivíduo
encontra-se demasiadamente enfermo e necessita de inter-
nação em uma unidade hospitalar; no outro, ele é totalmente
independente e autônomo, capaz de viver na comunidade.
Entre essas duas pontas, o idoso não está suficientemente
doente para manter-se internado, mas ainda permanece defi-
ciente demais ou frágil para voltar à comunidade3. Na época,
ela publicou os principais objetivos do tratamento do idoso:
“prevenir doenças, sempre que possível”, “reduzir as compli-
cações clínicas das doenças ao mínimo”, “obter e manter o
máximo da autonomia e independência do paciente”, “ensinar
o paciente a adaptar-se às suas disfunções”4.

Entretanto, trilhar esse caminho não foi fácil. A médica
deparava frequentemente com colegas que não entendiam a
importância de cuidar de um grupo de pacientes tão negli-
genciado. Comentava-se à época: “Geriatras são membros de
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uma especialidade de segunda categoria, cuidando de pa-
cientes de terceira categoria, em ambientes de quarta catego-
ria”3. A despeito disso, em função do envelhecimento popu-
lacional, considerou-se que o custo de tratamento dessa po -
pulação seria exorbitante caso fosse mantido o sistema de
saúde vigente. Assim sendo, o National Health Service pas-
sou a encarar com interesse o geriatra e os profissionais
treinados na área, considerando-os especialistas que pode-
riam trazer soluções para a racionalização dos custos de trata-
mento dessa população. Suas ideias e seu sistema de classi-
ficação, agora usuais, tornaram-se inovação no cuidado de
idosos, antes abandonados para definhar.

Peculiaridades do envelhecimento
O envelhecimento tem inúmeras peculiaridades: a doença
física pode se apresentar como transtorno mental de início
agudo, marcado por confusão mental e déficit de atenção
(delirium), em geral um dos primeiros sinais das enfermi-
dades mais comuns; as capacidades funcionais e fisiológicas
estão diminuídas, como a depuração de creatinina; as reações
adversas a medicamentos são mais pronunciadas e prováveis,
principalmente devido às múltiplas morbidades e à polifar-
mácia; os sinais e os sintomas típicos de doenças podem estar
ocultos ou ser muito leves (ex.: a febre pode ser mínima ou
ausente durante uma pneumonia); múltiplos problemas
orgânicos, psicológicos e sociais estão presentes. 

Com o aprimoramento da especialidade, outras questões
começaram a surgir. Vale destacar os cuidados de final de
vida, principalmente para pacientes portadores de doenças
crônicas e degenerativas, como demências, sequelados de aci-
dentes vasculares encefálicos ou doença de Parkinson, e insu-
ficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica.
Assim, começa-se a discutir quando as diretrizes e os proto-
colos deixam de ser benéficos para determinados pacientes e
passa-se a focar o tratamento diretamente para os sintomas.
É o caso, por exemplo, de analisar o benefício da adminis-
tração de estatina e antiagregante plaquetário a um paciente
que, apesar de ser portador de diabetes mellitus e hipercoles-
terolemia5, já é sequelado de acidente vascular encefálico ou
de uma demência avançada, totalmente dependente para suas
atividades básicas e restrito ao leito. Não é por outro motivo
que o objetivo no controle de diabetes em idosos multimór-
bidos e  fragilizados passa para acima de 7%, enquanto que
em pacientes hígidos5 esse índice é inferior a 6,5%. 

Tem início assim um casamento que deve se tornar
longevo: o da geriatria com os cuidados paliativos. A lógica de
que é preferível acrescentar qualidade aos anos que ainda
restam à vida do que simplesmente acrescentar anos às custas
do comprometimento de sua qualidade passa a ser muito cara
aos geriatras. Em consequência de tudo isso, passa-se também
a questionar se a prescrição de determinados medicamentos
é, de fato, benéfica ao paciente ou se é apenas mais um a au-
mentar o risco de efeitos colaterais. Surge assim uma palavra
até então inédita nas escolas de medicina: a desprescrição.

O primeiro passo da desprescrição é verificar quais os
medicamentos usados pelo paciente – todos eles, incluindo
aqueles que não foram prescritos pelos médicos, mas por
vizinhos e parentes, como é comum em nosso meio. Não é
tarefa fácil, pois os pacientes frequentemente esquecem seus
nomes, suas dosagens e o modo de tomar. Nesse momento,
é importante solicitar que o paciente traga todos os medica-
mentos no momento da consulta.

O segundo passo é analisar o risco do uso de cada uma
dessas drogas, isoladas ou em associação com as demais, em
relação ao benefício de sua prescrição. Um exemplo comum
é o uso concomitante de amiodarona e betabloqueador. O
terceiro passo é questionar se esse medicamento está tra -
zendo benefício ao tratamento. Os objetivos que justificam
sua administração estão sendo atingidos? Caso a resposta
seja negativa, propõe-se sua suspensão: primeiramente
daqueles que mostram benefícios discutíveis, depois dos
que apresentam potencial risco ao paciente e, por fim,
daqueles que comprovadamente não têm nenhuma eficácia
para o tratamento. É importante destacar que o ato de pres -
crever – apenas pelo ato de prescrever – qualquer tipo de
droga em função de uma queixa pode ser um grande erro.
Por exemplo, o uso de benzodiazepínicos para idosos com
queixa de insônia, sem que se questione sua higiene do sono
e sem que se identifiquem seus fatores causais, como de-
pressão ou apneia do sono, pode desencadear problemas
como queixas de esquecimento e aumentar o risco de
quedas. Caso seja aceita a proposta, cabe ao médico reavaliar
se a suspensão do medicamento não trouxe maiores conse-
quências à saúde do paciente.

Síndromes geriátricas
Além de todas essas questões, o envelhecimento populacional
traz à tona duas síndromes que se caracterizam por ser emi-
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nentemente geriátricas: a fragilidade e as quedas. Uma dos as-
pectos mais importantes do envelhecimento é a sarcopenia,
que é a perda de massa muscular relacionada com o avançar
da idade e que está presente no idoso, independentemente da
prática de atividade física. A síndrome de fragilidade (SD) nada
mais é do que a perda de massa muscular, que, num processo
mais acentuado em relação ao envelhecimento normal, resulta
num comprometimento funcional de nosso paciente. 

Aqui nos deparamos novamente com a necessidade de
avaliação de como o idoso se relaciona com o meio onde vive
e com ele mesmo. O surgimento da SD está baseado no tripé
sarcopenia/disfunção imunológica/desregulação neuroendó -
crina. Exemplos corriqueiros são encontrados quando ava -
liamos o paciente assintomático: elevação da proteína C-reativa
ou do D-dímero, intolerância a glicose e hipoti reoidismo sub-
clínico. Fazemos o diagnóstico clínico de um idoso frágil basea-
dos nos critérios de Fried e colaboradores6: perda de peso inex -
plicável, diminuição de velocidade de marcha, diminuição de
força muscular, diminuição das atividades, autorrelato de
cansaço. A presença de três desses sintomas é suficiente para
classificar o idoso como frágil.

As causas da fragilidade são multifatoriais e envolvem
aspectos emocionais, psicológicos, sociais, nutricionais e
clínicos – daí a importância da multidisciplinaridade na
avaliação do idoso. A saúde bucal inadequada, com dentes
em mau estado ou próteses dentárias mal-ajustadas, pode
ser o começo da desnutrição que caracteriza essa população.
A presença de um déficit auditivo importante leva o idoso
ao isolamento social, porque ele não consegue participar de
uma conversação. Um paciente que mora só não terá von-
tade de preparar uma refeição adequada, pois lhe falta o es-
tímulo da convivência com outras pessoas. Sintomas depres-
sivos diminuem o estímulo para a convivência social e a
atividade física. E, obviamente, problemas clínicos, como in-
suficiência cardíaca mal controlada, síndrome demencial e
sequelas de doenças neurológicas, levam o idoso a diminuir
suas atividades, comprometendo o condicionamento físico
e acentuando a perda de massa muscular. O diagnóstico pre-
coce e o tratamento são fundamentais, pois se sabe que o
idoso frágil está mais sujeito à morbidade, tem maior risco
de institucionalização e comprometimento funcional, e tam-
bém de morrer. Assim, são necessárias a identificação pre-
coce e a abordagem interdisciplinar para a reversão dessa
condição clínica.

Outra síndrome bastante típica do envelhecimento são as
quedas. Definida como um deslocamento não intencional do
corpo a um nível inferior do previamente situado, não im-
porta se o paciente caiu sentado no sofá ou se ele rolou as es-
cadas. Definimos como caidor todo idoso que apresenta ao
menos duas quedas durante um período de seis meses. Sua
presença deve ser ativamente investigada, pois o idoso que
cai tende a esconder o fato por medo de ter sua liberdade res -
trita por seus familiares. O idoso caidor tem um risco maior
de comprometimento funcional, pois o medo de cair pode
limitar a realização de suas atividades usuais e seu convívio
social. Além disso, há aumento de sua morbidade pelo risco
de traumas, tendo como consequências máximas a institu-
cionalização e até a morte. 

As causas das quedas do idoso também são múltiplas,
desde as questões próprias do envelhecimento – como a perda
de força muscular levando a alterações na marcha, diminuição
de seus reflexos, alteração do ponto de equilíbrio por deformi-
dade na coluna vertebral – até o uso de vários medicamentos,
como os anti-hipertensivos, os utilizados para hiperplasia
prostática benigna, os ansiolíticos, os antidepressivos: quanto
maior a polifarmácia, maior o risco de o idoso cair.

As condições ambientais onde vive o paciente também
podem aumentar o risco de quedas, tais como ruas esbura-
cadas, ambientes mal iluminados, escadas sem corrimão e
sem sinalização no primeiro degrau, tapetes e mesas de cen-
tro, ambientes naturalmente lisos e escorregadios, como quin-
tal e banheiros. Somam-se a esses fatores comportamentos de
risco do próprio paciente, como a utilização de calçados ina -
dequados e subir em banquetas para alcançar objetos coloca-
dos em prateleiras muito elevadas. 

A principal forma de abordar as quedas é a prevenção. A
avaliação clínica com o objetivo de identificar doenças não
diagnosticadas ou descompensadas, o controle do uso de
medicamentos, a reabilitação física de pacientes fragiliza-
dos, o uso de instrumentos de auxílio à marcha, quando in-
dicados, a educação e a adaptação do ambiente às limitações
do paciente são medidas necessárias para a prevenção das
quedas e a diminuição dos riscos de morbimortalidade
dessa população.

Por fim, compete ao geriatra uma compreensão holística
do paciente, não somente seus problemas clínicos, mas emo-
cionais, sociais e culturais, pois o mecanismo de doença e
sua consequente limitação funcional passam por todos esses
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pontos. O geriatra não pode jamais prescindir das diretrizes
e dos protocolos na escolha do tratamento de seu paciente,
mas deve pesar os riscos e benefícios de cada um deles, sem-
pre visando o melhor em qualidade de vida. Um bom geria -
tra é sempre um bom clínico, mas um bom clínico não é ne -
cessariamente um bom geriatra.
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velhices lGbt

A Secretaria Municipal de

Direitos Humanos, junta-

mente com a ONG Eterna-

mente Sou, deu início em

agosto ao I Curso de Intro-

dução às Velhices LGBT. A ideia é capacitar profissionais da rede

socioassistencial, lideranças e militantes de movimentos sociais

para promover maior visibilidade e compreensão sobre as es-

pecificidades das velhices LGBT. Além disso, o curso pretende

aproximar os serviços que atendem pessoas idosas e pessoas

LGBT, de modo a criar sinergias importantes para o fortaleci-

mento dessa rede em construção.

Entre os temas a serem abordados incluem-se políticas

públicas e velhices LGBT, preconceitos e violências contra pes-

soas LGBT, família e rede de suporte social, relações intergera-

cionais, entre outros.

Serão seis encontros ao todo, com três horas de duração.

Pode-se assistir às aulas ao vivo pelo link: www.saopaulo.sp.

leg.br/transparencia/auditorios-online/sala-oscar-pedroso-

horta-sala-b/. 

Os participantes com 75% de presença receberão um certi-

ficado ao final do curso.

em movimento  ::  ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

Pés aquecidos
Neste ano, a Benegrip iniciou o
movimento “O Bem Con tagia”,
com o objetivo de espalhar o
vírus do bem e inspirar as pes-
soas a propagar atitudes positi-
vas. Com o mote “Quanto custa

fazer o bem?”, a marca lançou, em parceria com a plataforma
Atados, a campanha digital Benemeias, com a atriz Gio Ewbank
e a Vovó Palmirinha.

São quatro modelos exclusivos de meias, desenvolvidos
com a Puket, no valor de R$ 19,90 cada um. 

O valor arrecadado pela campanha será destinado a ONGs
dedicadas ao cuidado do idoso espa lhadas em todo o país – já
são mais de 100 mil idosos que vivem em necessidade em ins -
tituições em todo o Brasil. Os valores serão revertidos para a com-
pra de itens de inverno, como casacos, cobertores e meias.

Para saber mais: www.obemcontagia.com.

Reflexões sobRe a moRte

Acontece entre os

dias 24 de setem-

bro e 2 de outubro

o evento “Inspi-

rAÇÕES sobre Vi-

da e Morte”. Serão

mais de 15 ativi-

dades, que incluem

pa lestras com con-

vidados internacionais, sessões de cinema e

peças de teatro. Um dos destaques será a divul-

gação de uma pesquisa inédita que mostra a

percepção e a relação do brasileiro com a mor -

te: significados, crenças e barreiras. A pesquisa

“O Brasileiro e a Morte” foi coordenada pelo

grupo “Vamos falar sobre o luto?” e realizada

com mais de mil pessoas.

“Se pensarmos que todos nós estamos em

estado terminal, podemos olhar para a vida que

temos com mais vontade, mais coragem. Esse

movimento global de ressignificação da morte

impacta a vida de pacientes com doenças sem

cura, seus familiares, cuidadores e também de

todos aqueles que se dão conta de sua própria

finitude.” afirma Tom Almeida, fundador do

movimento InFINITO e idealizador do evento,

rea lizado em parceria com o escritório de comu-

nicação [ EM BRANCO ]. 

O encontro também conta com o apoio da

Unibes Cultural, Caixa Belas Artes, The School

of Life, Casa do Cuidar,  Zen Hospice Project,

Vamos falar sobre o luto?, Casa do Saber, Vida

Simples, Elisabeth Kübler-Ross Foundation

Brasil, Fundação Olga Rabinovich, Grupo Cor-

tel, Studio de Ideias, La Saborosa, Acembra,

Sincep e Academia Nacional de Cuidados Pa -

lia tivos (ANCP).

Para saber mais: www.inspiracoessobre 

vidaemorte.com.br
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beleza e estilo em ilPis

A estilista Alida Rubin acredita que um pouco de batom pode abrir muitas portas, e por

isso está usando suas habilidades cosméticas para proporcionar sessões de beleza para

mu lheres residentes em ILPIs em Nova York e Connecticut. 

A ideia veio de uma experiência com sua mãe, portadora de demência e residente

de uma ILPI, que um dia a recebeu com uma reclamação: “Veja só o que me fizeram ves -

tir hoje! Nada combina”. Sempre muito vaidosa, aos 97 anos sua mãe mantinha essa ca -

racterística, mesmo com a doença. Para agradá-la, fez uma sessão de beleza com ela –

sua mãe adorou, e a transformação arrancou elogios da equipe e de outros residentes.

Nascia assim a iniciativa My Makeover Mission, que dá a mulheres em ILPIs sessões

de beleza gratuitas. Com a ajuda de um fotógrafo, que registra o antes e o depois, as

ima gens em seu site e Instagram mostram a transformação das idosas. “É impressio -

nante o que um pouco de maquiagem pode fazer. Mas é mais do que isso: é como elas passam a se sentir, como se fossem

rainhas por um dia”, diz Alida.

Para saber mais: https://mymakeovermission.org.

i JoRnada de seRviço social 
e envelhecimento

“Revendo a prática e

cons  truindo saberes” se -

rá o tema da I Jornada 

de Ser viço Social e En -

velhe ci men to, organiza -

da pe la Elo Senior, com

apoio da SBGG-SP e da

revista Aptare. O evento,

que será realizado em 20

de ou tubro, trará temas

co mo interdisciplinarida -

de, serviço social em cuidados paliativos, avaliação

social em gerontologia, serviço social em programas

de assistência domiciliar, idoso no âmbito hospitalar,

entre outros. Também haverá discussão de casos.

“É um evento importante, porque é o conhe -

cimento das questões sociais ligadas ao envelheci -

mento que dá suporte a todas as outras áreas. É

fundamental que essas questões sejam mais 

bem discutidas”, diz Naira Dutra Lemos, coorde-

nadora do evento.

Para saber mais: www.elosenior.com.
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JoRnalismo 
e tecnoloGia 
PaRa idosos

Com aulas práticas e teóri-
cas que vão desde a cons -
trução da notícia até o uso

das redes so ciais, o Projeto Profissão Repórter 60+ abre a segunda
turma para o curso gratuito de jorna lismo destinado a pessoas com
mais de 60 anos.

O projeto contempla três módulos, cada um com 12 semanas
de duração. Nas seis primeiras aulas, os alunos aprenderão sobre
os princípios do jorna lismo e tecnologia. Já na segunda metade do
curso, eles colocarão o aprendizado em prática por meio de exercí-
cios que simulam coletivas de imprensa e reportagens na rua.

Todo o material produzido será postado no site da iniciativa.
Ao final dos três módulos, que acontecem em São Paulo, os textos
dos alunos que tiveram pelo menos 75% de presença nas aulas
serão reunidos e publicados em um livro. 

Para se inscrever, o aluno deve ter 60 anos ou mais, ser alfa-
betizado e ter um smartphone. O projeto é uma parceria da As-
sociação Centros Etievan com a Dínamo Editora e tem o apoio
do Conselho Estadual do Idoso e da Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Social. Para saber mais: www.pr60.com.br.
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rAdAr :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

pArA mAior conforto

Para garantir mais qualidade de vida e saúde às mulheres, a Abbott lança no Brasil o Hyalufem, gel hi -
dratante intravaginal para alívio do ressecamento na região íntima. 

Recomendado para mulheres que sofrem com secura vaginal, especialmente as que estão no climatério
e menopausa, no período pós-parto e em tratamento quimioterápico, Hyalufem é um hidratante intravagi-
nal desenvolvido para restabelecer a umidade vaginal, melhorando os sintomas da atrofia vaginal e restau-
rando o pH local. Ele é composto por uma bisnaga com 24 gramas de gel e oito aplicadores de uso único,
sendo indicada uma aplicação a cada três dias.

“O Hyalufem tem uma fórmula exclusiva livre de parabenos, derivados de petróleo e hormônios, e con-
tém ácido hialurônico, responsável pela alta hidratação nas paredes vaginais”, diz Riva Dimitrov, diretora médica da divisão
de Farmacêuticos Estabelecidos da Abbott.

O ressecamento vaginal, comum na menopausa e no pós-parto, ocorre por causa de uma alteração na produção de es-
trogênio, e acaba trazendo sintomas desagradáveis, como dor durante as relações sexuais, coceira, queimação ou ardor e
infecções bacterianas ou fúngicas recorrentes. Na fase pós-menopausa, o quadro pode ser ainda mais grave.

Alzheimer nA periferiA

O Aché Laboratórios, a produtora Malabar Filmes e a Secretaria
da Cultura do Go verno do Estado de São Paulo (ProAC) apresentam
o longa-metragem Alzheimer na Periferia, um projeto que nasceu
com o propósito de desmistificar a evolução e o tratamento da
doença de Alzheimer, principalmente em famílias que vivem em
condição de vulnerabilidade social.

O documentário destaca a realidade de cinco núcleos familiares
que residem em bairros carentes, localizados nas extremidades da

cidade de São Paulo. Com 100 minu tos de duração, o filme mostra o dia a dia de cuidadores que se
isolam da sociedade e abrem mão da própria vida para garantir o mínimo de conforto e segurança
para as pessoas que amam e que tiveram suas lembranças quase que completamente apagadas pela
doença de Alzheimer.

“Ao longo das gravações, percebemos que a empatia é o elo que une as histórias entre si e com o
próprio espectador. A construção de um enredo tão orgânico, que fluiu perfeitamente ao conectar roti-
nas de moradores de regiões distantes de São Paulo, tem em comum o fato de o abandono não ser
opção para nenhum personagem. Ao contrário, todos se empenham ao máximo, enfrentam as adver-
sidades impostas pela doença e superam ressentimentos do passado com o intuito de oferecer aquilo
que têm de melhor: tempo e acolhimento”, diz Francisco Marin, diretor da Malabar Filmes.

Im
a

g
e

n
s:

 d
iv

u
lg

a
çã

o

p40-41 radar_aptare  08/09/18  11:16  Page 40



agosto/setembro/outubro 2018  Aptare 41

plAtAformA multiespeciAlidAdes

A plataforma Educardio, do laboratório EMS, é uma ferramenta voltada para cardiologistas, en-
docrinologistas, geriatras e outros especialistas em busca de informações relevantes sobre a área
de cardio logia. Trata-se de um fomentador de conteúdo médico especializado, atuando como

agregador de conteúdo e guia de pres crição médica. 
A iniciativa surgiu de pesquisas que mostram que o médico busca informação relevante referente a sua rotina no intervalo

entre as consultas e depois delas, procurando conteúdo científico direto, objetivo e acessível. Ele geralmente vai atrás de fer-
ramentas como o Google ou acessa o conteúdo de empresas e aplicativos especializados.

A Educardio foi lançada exatamente para auxiliar o cardiologista e médicos de outras especialidades que buscavam as-
suntos relacionados à cardiologia. O objetivo é “transformar o modo como a medicina é vista e como a geração de conteúdo
é feita”, afirma Bruno Fagundes, da franquia cárdio da EMS. 

O aplicativo está disponível para download no Google Play e na AppStore.

prontuário eletrônico disponível

A Vittude, startup que conecta
psicólogos e pacientes em três
cliques, passa a oferecer um novo
serviço aos psicólogos cadastrados
na plataforma: o prontuário ele -
trônico. Com a ferramenta digital,

os especialistas ganham uma solução eficiente e segura para re -
gistrar as informações dos pacientes.

“O desenvolvimento de um prontuário eletrônico foi uma
suges tão do Conselho Regional de Psicologia da 6ª região e tam-
bém um pedido dos nossos psicólogos”, conta a fundadora e CEO
da Vittude, Tatiana Pimenta. “A maneira mais utilizada para ar-
mazenar essas informações ao longo dos anos foi o re gistro físico,
em papel ou caderno, e seu arquivamento em gavetas e armários.
Entretanto, essa forma de reunir os dados está exposta a vários
riscos, como extravio, quebra de sigilo e corrosão pelo tempo.”

Com o prontuário eletrônico, os dados da anamnese, como
principais queixas do paciente, histórico familiar, uso de me di -
cações, sintomas e outras informações relatadas durante a evolução
das consultas são armazenados em nuvem, seguindo protocolos
internacionais de segurança da informação, em que todos os dados
são protegidos e criptografados.

estAbelecimento Amigo 60+

A Telehelp, uma das
principais empresas
de teleassistência do
país, acaba de publi -
car o guia Estabeleci-

mento Amigo 60+, uma espécie de cartilha com in-
formações para que estabelecimentos comerciais
sejam mais ade quados ao público idoso. O lança-
mento aconteceu no Bar da Dona Onça, no centro
de São Paulo, o primeiro a receber o selo Estabele -
cimento Amigo 60+. 

O guia traz sugestões de marketing e promoção,
segurança e sinalização, acessibilidade, conforto e
atendimento ao consumidor. Os estabelecimentos in-
teressados em receber o selo devem submeter suas
propostas à equipe Telehelp. Não se trata, no entanto,
de uma acreditação. Não haverá uma fiscali zação da
Telehelp quanto ao cumprimento das normas, mas
apenas um reconhecimento do interesse do esta -
belecimento comercial em se tornar mais amigável
para o público 60+.

Para saber mais: www.telehelp.com.br/guiatele-
help60mais
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PROGRAME-SE  ::  cursos, congressos e simpósios

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

2018

setembro Gerontofair

3 a 5 de setembro • Gramado, RS 

www.gerontofair.com.br

XXXV Congresso 

Brasileiro de Reumatologia

5 a 8 de setembro •

Rio de Janeiro, RJ 

www.sbr2018.com/

73o Congresso 

Brasileiro de Cardiologia

14 a 16 de setembro • Brasília, DF

cardio2018.com.br/

XXIX Congresso 

Brasileiro de Nefrologia

19 a 22 de setembro • Rio de Janeiro, RJ

www.nefro2018.com.br/

II Jornada Eduardo Alferes 

de Cuidados Paliativos

21 e 22 de setembro • FOB – Faculdade

de Odontologia da USP • Bauru, SP

www.facebook.com/

jornadacuidadospaliativos

Inspirações sobre Vida e Morte

24 de setembro a 2 de outubro • São

Paulo, SP • www.inspiracoessobrevi-

daemorte.com.br

XX Jornada Nacional 

de Imunizações SBIm 2018

26 a 29 de setembro • Rio de Janeiro, RJ

www.jornadasbim.com.br

GERO 2018

28 e 29 de setembro • São Paulo, SP

simposiogero.com.br

outubro
14th EuGMS – International 

Congress of the European Union 

Geriatric Medicine Society

10 a 12 de outubro • Berlim, Alemanha

www.eugms.org/2018.html

XXVIII Congresso 

Brasileiro de Neurologia

XV Congresso Pan-Americano 

de Neurologia

11 a 14 de outubro • São Paulo, SP

www.neurologia2018.com.br

XV Congresso Brasileiro 

de Cardiogeriatria 2018 

12 e 13 de outubro • Florianópolis, SC

departamentos.cardiol.br/decage/

congresso2018/

novembro
170 Congresso Brasileiro Interdisci-

plinar de Assistência Domiciliar

9 e 10 de novembro • São Paulo, SP

www.ciad.com.br/

GSA 2018 Annual 

Scientific Meeting 

14 a 18 de novembro • Boston, MA, EUA

www.geron.org/meetings-events/

gsa-2018-annual-scientific-meeting

VII Congresso Internacional 

de Cuidados Paliativos 

21 a 24 de novembro • 

Belo Horizonte, MG

www.brasileirodepaliativo2018.com.br
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