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Olhando para o futuro

3N

este ano faz dez anos
que meu pai nos
deixou. “Seu” Roberto era um homem de
sorriso largo, temperamento forte
e que prezava a saúde acima de
tudo. Era regrado na alimentação,
praticava exercícios todos os dias
e era apaixonado pelas mais variadas questões, que iam do comunismo até a melhor cachaça para
caipirinha. Nos 30 anos em que
convivemos, não me lembro de
meu pai doente um único dia.
Mas em setembro de 2004, durante um torneio de golfe em Foz
do Iguaçu, teve um AVC hemorrágico, consequência de um problema congênito que ninguém
sabia que ele tinha. Morreu dois
meses depois devido a complicações pós-operatórias, num dia
de Finados excepcionalmente ensolarado. Tinha 60 anos.
Gosto de pensar que, se meu
pai estivesse vivo, ele ainda estaria
ativo, correndo com seus amigos
no Ibirapuera, competindo em
torneios de golfe e participando
das festas da comunidade chinesa
no Brasil. Outro dia vi uma campanha de uma marca esportiva
cujo personagem principal é um
idoso maratonista que diz que, enquanto tiver forças, continuará
correndo. Lembrei de meu pai. É
pura especulação, claro, mas acho
que ele poderia facilmente ser
aquele senhor.
Em seu terceiro ano, a Aptare
existe para auxiliar profissionais
de saúde a entender melhor o en-

velhecimento. Nosso objetivo é
ser um veículo que ajude na promoção da saúde e na reflexão
sobre o próprio envelhecer, proporcionando à terceira idade mais
qualidade de vida. Queremos
mais idosos como Seu Roberto,
que teve uma vida saudável e produtiva até o fim.
Esta edição da Aptare traz temas que vêm ao encontro desse
objetivo. Na seção Colóquio, a
infectologista Roberta Schiavon
Nogueira fala sobre o aumento
das taxas de infecção por HIV
entre idosos, bem como sobre
suas causas e consequências.
Um assunto difícil e novo, que
vem sendo introduzido com
propriedade nas discussões de
geriatria e gerontologia por
Claudia Fló, coordenadora da
área técnica de Saúde do Idoso
na Secretaria Estadual de Saúde
de São Paulo (SES-SP) e editora clínica da Aptare. Um belo
exemplo disso foi o Seminário
Aids e Envelhecimento, promovido pela SES-SP, que reuniu no
início de dezembro profissionais
de saúde interessados em entender mais sobre a (até bem pouco
tempo atrás improvável) relação
entre aids e envelhecimento.
Na seção Diferença você vai
conferir a cobertura do Fórum
da Longevidade Bradesco Seguros, que foi seguido do II Fórum
Internacional da Longevidade,
ambos realizados sob a batuta
de Alexandre Kalache, um dos
maiores especialistas em enve-

lhecimento. Escolhido a dedo, o
tema “Gênero e envelhecimento”
suscitou aquecidíssimas discussões entre participantes do mundo todo. Ao final do Fórum, as
conclusões foram compiladas
num documento com recomendações para diminuir a desigualdade entre gêneros à medida
que envelhecemos.
A reflexão sobre esses temas é
necessária porque nos tira de
nossa zona de conforto e nos
coloca frente a frente com realidades por vezes pouco agradáveis.
Só dessa forma é possível abrir
caminho para novos pensamentos
e soluções. Pode soar egoísta, mas
não deixa de ser verdade: investir
nos idosos hoje é investir em nós
mesmos amanhã. É assim que
seguimos para o futuro.
Na última edição do ano, deixo aqui meu desejo para 2015:
que sejamos desafiados constantemente a encontrar mais e melhores formas de proporcionar
qualidade de vida aos nossos idosos. Seu Roberto teria muitas opi niões a dar sobre esses temas, mas
infelizmente não teve tem-po para
ver tudo isso acontecer. Mas tenho
certeza de que ficaria orgulhoso.
Boa leitura e boas festas a
todos!

Lilian Liang
Editora
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COLóquIO

Roberta Schiavon Nogueira
Infectologista e coordenadora clínica da
unidade de pesquisa do CRT/DST-Aids

Uma nova face da epidemia
Por Lilian Liang

O

s planos nunca
haviam sido se
embrenhar pelos
mistérios do HIV.
Depois de concluir a faculdade
de medicina no Rio de Janeiro,
Roberta Schiavon Nogueira
veio a São Paulo para fazer residência em cardiologia. Durante a residência obrigatória
em clínica médica, veio o desvio de percurso. “Comecei a trabalhar com moléstias infecciosas e me apaixonei”, conta.
Convicta, Roberta nem
chegou a prestar a prova para a
residência em cardiologia. Começou sua residência em infectologia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas em 1995,
no auge da epidemia do HIV.
Naquela época, ser soropositivo era sentença de morte e o
arsenal de drogas disponível
hoje era uma realidade distante. “A coisa que mais fiz durante meus anos de residência
foi assinar atestado de óbito,
infelizmente”, lembra.
Passaram-se mais de duas

décadas e a medicina evoluiu
de tal maneira que a aids ganhou status de doença crônica. Os medicamentos disponíveis atualmente permitem que os pacientes vivam
mais, com mais qualidade de
vida. Essa mudança na evolução da doença também tem
reflexos em sua demografia,
atingindo grupos antes considerados protegidos.
Um deles é a camada idosa da população. Estudos mostram que os índices de infecção por HIV entre idosos
vêm aumentando no mundo
todo, chamando a atenção de
profissionais de saúde para a
necessidade de estratégias de
prevenção e tratamento específicas para esse grupo.
Foi a partir dessa preocupação que foi criado o Ambulatório de Idosos do Centro de
Referência e Treinamento em
DST/Aids da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), coordenado por Roberta. Os pacientes tratados no CRT re-

cebem um atendimento diferenciado. “A primeira consulta
aqui dura duas horas. Discutimos toda a parte do HIV e também as condições relacionadas
ao envelhecimento”, conta.
Na entrevista a seguir, Roberta fala sobre os desafios do
HIV na terceira idade, como o
Brasil vem lidando com esse
novo cenário e o que é possível fazer. Confira os principais trechos da conversa.
Aptare – Os casos de infecção
por HIV entre idosos estão, de
fato, aumentando no Brasil?
Roberta Schiavon Nogueira –

Sim. Estimamos que haja 700
mil pessoas portadoras de
HIV no país, que também englobam os casos em que a
aids já se desenvolveu. Mas
vale dizer que o sistema de
notificação no Brasil é muito
ruim. Até pouco tempo atrás
só eram notificados os casos
em que a pessoa já tinha aids,
não os casos de infecção. Isso
acaba mascarando os dados.

Aqui no CRT, havia em junho
5.340 pacientes ativos, isto é,
que passaram em consulta
com um infectologista nos últimos seis meses. Desses, cerca de 1,7 mil têm mais de 50
anos. Desses, 330 se matricularam após os 50 anos, mas a
maioria envelheceu aqui dentro. Nosso paciente mais idoso tem 93 anos. Ele se matriculou na década de 1990 e
continua em seguimento.
Então essas pessoas estão envelhecendo, assim como a população geral, com todas as
suas comorbidades e complicações, e além disso têm HIV.
Isso dá uma ideia da complexidade do atendimento do
paciente de HIV hoje.
Aptare – Como é o trabalho do
ambulatório de idosos do
CRT/DST-Aids –SP?
Roberta – O CRT é um seg-

mento ambulatorial exclusivo para soropositivos. Há
pouco mais de três anos,
começamos a notar um aumento importante de pessoas
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com mais de 50 anos que
eram portadoras de HIV, mas
divididos em dois grupos
diferentes: um deles era formado por pessoas que já
eram portadoras do HIV
havia muito tempo e que estavam envelhecendo; o outro
era de pessoas que se infectaram ou tiveram o diagnóstico confirmado após os 50
anos. Como essa população é
bem mais complexa e tem
particularidades de atendimento, resolvemos criar no
CRT um ambulatório de idosos portadores de HIV. Queríamos um ambulatório diferenciado dentro desse serviço
para tentar entender melhor
o processo nessa população.
O ambulatório vem se aprimorando e aos poucos vamos
crescendo e fazendo parcerias. Participei de um evento
recentemente na USP e o professor Wilson Jacob [professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo] su geriu uma parceria entre o
atendimento de geriatria no
HC e o ambulatório, exatamente por causa dessa demanda.
Aptare – qual a diferença
entre um ambulatório para
pacientes idosos e um para
jovens?
Roberta – O tratamento do

HIV é muito complexo. As
drogas são de difícil manuseio e envolvem questões
como efeitos colaterais e tolerabilidade – isso sem falar
do lado psicológico do paciente. Com o idoso, tudo se

“

Falta uma visão de saúde pública para
discutir sexualidade com as pessoas
acima de 50 anos.

”

latório foi criado exatamente
torna ainda mais complexo,
para dar um atendimento
porque ele já vem tomando
melhor e mais diferenciado
medicamentos para pressão,
para essa população.
diabetes, artrose e outras condições, que muitas vezes inte- Aptare – Por que esse
ragem com os antirretrovi- aumento no número de pesrais. Por isso, o médico deve soas infectadas após os 50?
Roberta – Acho que porque
ter um conhecimento muito
muita coisa foi desmistifibom de interação medicamentosa, senão somamos to - cada. Antigamente o casamento era visto como algo
xicidades e prejudicamos o
sagrado. Hoje homens e mupaciente. Daí a importância
lheres se casam, descasam e
do ambulatório para idosos.
casam novamente. Vemos
A outra razão para a criação
pessoas com mais de 50 se
do ambulatório é a ausência
desfazendo de relações esde especialidades importantáveis e partindo para relates em nosso serviço, como
cionamentos novos. As drogeriatria ou reumatologia, negas para disfunção erétil tamcessárias para o atendimento
bém tiveram um papel nisso,
desse paciente. Assim, crioujá que agora homens com
se o ambulatório especializamais idade conseguem ter
do para diferenciar a consuluma atividade sexual basta. A primeira consulta tem
tante satisfatória.
duração de duas horas, para
No entanto, essas mudanças
conseguirmos discutir toda a
não foram acompanhadas peparte do HIV e as condições
lo uso do preservativo, porrelacionadas ao envelhecique esses idosos não foram
mento. Também temos uma
acostumados a usá-lo. Essa
psicóloga que faz a análise
geração ainda associa o preneuropsicológica desse idoservativo a contracepção. A
so, para avaliar, por exemplo,
mulher pensa: “Estou menose a demência que ele porventura apresente é decorpausada, para que usar carente do envelhecimento, do
misinha?”. Ela vê um senhor
HIV ou se é mista. O amburespeitoso, de 50, 60 anos,

não imagina que ele possa ser
portador do HIV, e não exige
a camisinha. Isso é muito
ruim, porque a mulher já é
muito vulnerável devido à
menopausa, que causa uma
alteração importante da mucosa vaginal, deixando-a
mais propensa a se infectar
com o HIV numa relação desprotegida. No caso dos homens, sejam eles hétero ou
homossexuais, a falta de costume soma-se a um certo
grau de impotência sexual
que vem com a idade, o que
gera receio de usar o preservativo. Aí vemos esse aumento nos números de infecção.
E não há campanhas educativas para essa população.
Aptare – Por que ninguém
está se comunicando com esse
público?
Roberta – Por causa de pré-

conceitos e preconceitos. Préconceito porque temos o conceito prévio de que idosos
não têm relações sexuais. Preconceito porque não discutimos isso com eles. Falta uma
visão de saúde pública para
discutir sexualidade com as
pessoas acima de 50 anos,
porque até a faixa etária em
relação ao HIV e envelhecimento é diferente. Nos países
desenvolvidos são considerados idosos indivíduos com
65 anos. Em países subdesenvolvidos, como o Brasil,
essa idade cai para 60. Para
pacientes soropositivos, a
UNAIDS [agência da ONU
para aids] considera idoso o
indivíduo com 50 anos ou
mais, já que inúmeros estu-
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dos mostram um processo
de envelhecimento acelerado
em portadores de HIV.
No entanto, não vemos campanhas sobre uso de preservativo ou DST/aids para ne nhuma das faixas etárias.
Vemos muitos pacientes divorciados que ficaram 10,
15 anos sem sexo, que não
tinham HIV e que são infectados por alguém que começaram a namorar numa
festa ou num baile pela
ausência de preservativo.
Mas não se fazem campanhas porque ninguém tem
a imagem de que o idoso
pode ter relações sexuais e
muito menos contrair o HIV.
Aptare – Os médicos abordam
a sexualidade com seus
pacientes?
Roberta – Não. E acho que

“

Essa geração ainda associa
o preservativo a contracepção.
A mulher pensa: ‘Estou menopausada,
para que usar camisinha?’

nem com idosos. Além disso, ainda enxerga-se o idoso
como alguém puro, principalmente a mulher, então o
médico não discute, o psicólogo não discute e a questão acaba passando despercebida.
Outro aspecto é o fato de os
sintomas iniciais de infecção
pelo HIV e até mesmo da aids
às vezes serem muito inespe cíficos: perda de peso, cansaço, dor. Nem o médico nem o
próprio paciente acham que
pode ser HIV, porque não se
acham em risco. Eles acham
que é o processo natural do
envelhecimento e acabam
atribuindo esses sintomas a
outras coisas. Assim acaba-se
perdendo muito tempo de
fazer diagnóstico precoce.

não perguntam porque quando a aids surgiu, na década
de 80, foi numa população
extremamente restrita: jovens e homossexuais. Pareceme que as pessoas mantiveram essa cultura errônea
de que existem grupos de
risco, quando na verdade
não há grupos de risco. Qualquer pessoa com vida sexual
ativa que pratique sexo des protegido pode adquirir uma Aptare – Como os pacientes
DST, inclusive o HIV. Acho chegam ao CRT?
Roberta – A maioria dos paque isso ainda não se descientes que chegam ao CRT
mistificou.
veio encaminhada por outros
Eu trabalho com residentes
centros. Dos pacientes que
no Emílio Ribas e, quando
diagnosticamos aqui, 80%
peço um exame de HIV para
vêm ao CRT depois de passar
um idoso, eles sempre me
por vários serviços com sinolham assustados. A facultomas inespecíficos. Chegam
dade não prepara o médico
aqui com um calhamaço de
para lidar nem com DSTs

”

exames pedidos por vários
médicos procurando alguma
coisa, até que alguém pensa
em HIV e acaba solicitando
um teste. Mas nessa procura
perde-se um tempo muito
grande, o que acaba prejudicando o tratamento, porque
eles chegam já com a imunidade muito comprometida,
tanto por causa do envelhecimento quanto pela demora
no diagnóstico.
Devido a essa dificuldade
no manejo desses pacientes,
temos tentado alertar a todas as pessoas sexualmente
ativas para ser testadas.
Aqui no Brasil não existe
essa regra, mas nos EUA é
norma do CDC (Centers for
Disease Control). Se a pessoa tem vida sexual ativa,
deve ser testada pelo menos
uma vez na vida, independentemente da faixa etária,
porque lá os números também estão aumentando. Dados recentes mostram que
20% das pessoas com mais
de 50 anos não sabem que
têm HIV, isto é: dos portadores de HIV com mais de
50 anos, 20% não sabem

que são positivos. Se eles
não sabem, não se cuidam,
e, ao ter relações sexuais
sem camisinha, podem infectar outros.
Existem dados que mostram
um percentual alto de pessoas com mais idade que
descobriram ser soropositivas mas não conseguiram
identificar o comportamento que levou à infecção. Isso
mostra o grau de desconhecimento dessa população
sobre os fatores de risco para contaminação.
Aptare – Os pacientes que
vêm para cá sabem o que é
HIV/aids?
Roberta – Apesar de ser um

serviço público, o nível de
conhecimento das pessoas é
muito bom. A grande maioria tem um certo grau de
conhecimento. Uma proporção muito pequena chega
sem saber de nada. Outros
exageram, achando que vão
morrer amanhã. Mas o que
predomina ainda é a concepção de que HIV é igual a
aids, que é igual a óbito.
Algo muito comum entre os
idosos com diagnóstico positivo é a vergonha e a culpa
que sentem. Eles se preocupam em como vão compartilhar a notícia com a família.
Para eles é muito vergonhoso
e penoso ser portador de HIV,
por causa dos preconceitos e
dos estereótipos.
Aptare – qual é a proporção
entre homens e mulheres no
ambulatório?
Roberta – Dois terços são

homens. A maioria dos ido-
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sos recém-diagnosticados são
pessoas que têm família constituída – não necessariamente mantida, mas que tiveram
todo o processo de família,
casamento etc.
Aptare – Temos proﬁssionais
preparados para cuidar dos
idosos soropositivos?
Roberta – Acho que não. Por

isso, precisamos investir em
parcerias e capacitação dos
médicos. Além disso, precisamos desenhar guias de
tratamento diferenciado. Não
existe, nem no Brasil nem no
exterior, um guia específico
para o idoso. Tem a criança e
o adulto, mas na categoria
adulto não há um capítulo à
parte para o idoso. Não há
diferenciação por faixa etária.
Por que precisamos de guias
específicos? Porque tanto as
diretrizes nacionais quanto
as internacionais apresentam drogas que têm muitos
efeitos colaterais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o
guideline é amplo e é possível iniciar o tratamento
com várias classes, o que facilita para o médico. O profissional pode avaliar cada
paciente individualmente e
determinar o melhor trata mento. No Brasil, é uma normativa usar como medi cação para início do tra tamento o tenofovir, a lami vudina e o efavirenz. Se por
algum motivo o paciente
não puder usar essas drogas,
podemos optar por ataza navir ou lupinavir.
Qual o problema para essa
população, especificamen te? A grande maioria dos

idosos tem comprometimento da função renal, e o
principal efeito tóxico do
tenofovir é no rim. Se o tenofovir não puder ser usado, nosso consenso autoriza usar abacavir ou AZT
(zidovudina). O abacavir
no idoso é um problema,
porque tem relação com
risco cardiovascular elevado, presente na maioria dos
idosos. Outro problema
com o abacavir é que ele
tem uma reação de hipersensibilidade muito grave,
que pode levar ao óbito. Se
não for possível usar o tenofovir e o abacavir, optase pelo AZT, que atualmente é mantido como orientação apenas no Brasil. O
AZT tem muitos efeitos tóxicos, como anemia, leucopenia, fora a distrofia, que
é muito estigmatizante. No
idoso é pior ainda, porque
o AZT leva à sarcopenia e à
toxicidade mitocondrial,
então sobram poucas opções. A droga que poderia
combinar com isso é o efavirenz, mas ele mexe muito
com o sistema nervoso central, dá muita tontura, so nolência, depressão importante, tendências suicidas.
Por isso eu defendo que é
necessário fazer um guia ou,
dentro do nosso consenso,
um capítulo para essa população. Aqui no CRT conse guimos, justificando e fazen do vários relatórios, usar outras drogas. São drogas de
classe nova que são muito
mais seguras, com muito me nos efeitos colaterais. São ca -

ras, mas, para determinadas
situações, acho que o governo
deveria reavaliar. Se isso não
acontecer, nós damos o padrão para todos e daqui a
pouco o idoso está fazendo
diálise. Sai mais caro. Daqui a
pouco ele está infartando,
precisa de uma ponte de safena. Sai mais caro. Temos
que ter uma diretriz diferenciada, individualizada para
esse grupo.
Aptare – quais são algumas
questões trazidas pelo
envelhecimento no
contexto do HIV?
Roberta – A revelação do

diagnóstico é bem complicada legalmente. Nós não podemos revelar o diagnóstico
para terceiros, apenas para os
pacientes, exceto se for menor de idade ou incapaz.
Mas e no caso do idoso? Se
ele ainda tem a cognição preservada, revelo o diagnóstico
apenas para ele ou para mais
alguém? Do ponto de vista
legal essa pergunta não tem
resposta. É importante discutir isso, porque se o idoso
é soropositivo e ele falece
amanhã de infarto, preciso
colocar HIV no atestado de
óbito porque senão estou
fraudando um documento.
Precisamos pensar nesse aspecto. Como temos tempo
com esses idosos no CRT,
sempre converso para que
eles revelem para alguém,
não só por causa do cuidado,
mas também para dividir o
peso do diagnóstico. Mas e
se ele não compartilhar essa
informação e tiver uma complicação futura? É impor-

tante discutir isso, porque alguém vai cuidar desse idoso.
Se ele tiver incontinência
vesical, fecal, alguém vai ter
que trocar fralda. E se a filha
estiver fazendo a barba do
pai que é soropositivo e se
cortar? Nós sempre orientamos a usar luvas, mas nem
sempre as pessoas o fazem.
É complicado.
Aptare – Como você se
envolveu com essa área?
Roberta – Eu fiz faculdade

de medicina no Rio de Janeiro. Queria fazer cardiologia,
porque achava uma especialidade linda. Vim para São
Paulo e, durante minha residência de clínica médica, passei por moléstias infecciosas
e acabei me apaixonando.
Nem fiz a prova de cardiologia. Em 1995 comecei a fazer
residência em infectologia.
Foi quando comecei a ver
mais casos de aids. Infelizmente, o que mais fiz durante
os dois anos de curso foi assinar atestados de óbito.
Pode parecer masoquismo,
mas a aids tem uma fisiopatogenia bonita. A pessoa
que tem HIV pode ter uma
patologia do fio do cabelo ao
dedão do pé – a interação
do vírus com o sistema imunológico é complexa e muito bonita.
O trabalho pode ser difícil às
vezes, mas é muito recompensador passar esperança
para um paciente que chega
mal física, emocional e psicologicamente. Conseguir, junto com ele, trabalhar em sua
recuperação e na volta à sociedade é muito gratificante.
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Função renal e declínio na capacidade
Funcional em idosos
O estudo publicado em novembro no periódico
Age and Ageing se propôs a investigar a associação temporal entre a função renal e a incapacidade e a identiﬁcar a inﬂuência da deﬁciência na mortalidade segundo a função renal em uma coorte de coreanos idosos.
Trata-se de um estudo prospectivo, de coorte de base populacional, envolvendo coreanos com idade ≥65 anos residentes na comunidade. As principais medidas de resultado foram a versão coreana das atividades da vida diária (AVD), das atividades instrumentais
de vida diária (AIVD) e da mortalidade por todas as causas.
Um total de 984 participantes foi acompanhado por cinco anos
com uma taxa de participação de 70,9%. Eles foram divididos em três
grupos segundo suas taxas de ﬁltração glomerular estimadas iniciais
(EGFR) (Grupo I, ≥60; Grupo II, 45-59; e Grupo III, <45 ml / min / 1,73
m2). A EGFR de base foi maior em participantes que mantiveram o
status funcional se comparados àqueles que morreram ou apresentaram incapacidade no exame de acompanhamento. A incidência de
declínio de AVD/AIVD foi de 13%, 12,5% e 29,5% nos participantes
que apresentaram melhora, nenhuma mudança e declínio da função
renal, respectivamente (P = 0,01). A taxa de risco para a mortalidade
no subgrupo com incapacidade para AIVD foi 1,87 (IC 95%: 1,10-3,20,
P = 0,022) no grupo I e 2,53 (IC 95%: 1,57-4,09, P <0,001) nos grupos
II e III após o ajuste.
Os pesquisadores observaram que a função renal deﬁciente estava relacionada a incapacidade e declínio de AVD/AIVD. O efeito da
incapacidade em AVD/AIVD na mortalidade foi mais proeminente
nos participantes com EGFR prejudicada.

psicopatologia dos pacientes idosos
com câncer: uma revisão sistemática
Essa revisão da literatura sobre idosos
portadores de câncer e seus transtornos
psiquiátricos publicada online em setembro no periódico Archives of
Gerontology and Geriatrics foi realizada para determinar a extensão do
problema. Ela é composta por artigos com idosos portadores de câncer.
Palavras-chave incluem “câncer”, “idoso”, “envelhecimento”, “geriatria”, “transtornos psiquiátricos”, “sintomas psiquiátricos”, “problemas
psicológicos”, “idade> 60 anos”, “ideação suicida, geriátrico, câncer”,
“suicídio geriátrico câncer”. Foram realizadas pesquisas nas seguintes
bases de dados: PubMed; PsychINFO (1980-2013), e 102 publicações
foram consideradas adequadas para a revisão atual.
A depressão é a condição mais comum em idosos portadores de
câncer associada a incapacidade, morbidade e mortalidade. Os
transtornos de ansiedade podem ser menos frequentes em pacientes
geriátricos; no entanto, parecia ser um grande problema no ﬁnal de
vida. Os transtornos psiquiátricos são comuns em pacientes geriátri-

cos com câncer, especialmente em estágios avançados da doença.
Além disso, os proﬁssionais de saúde podem ajudar a fornecer tratamento e apoio emocional. Pesquisas futuras devem ter por objetivo
fornecer dados sobre a real prevalência e gravidade de transtornos
psiquiátricos em pacientes idosos com câncer, para a melhoria da
qualidade de vida dos pacientes e seus cuidadores.

perspectiva dos idosos quanto ao uso
de monitoramento por sensores em
suas residências
A detecção precoce de um declínio no funcionamento diário de idosos que vivem de
maneira independente pode ajudar os proﬁssionais de saúde a desenvolver intervenções preventivas. O objetivo desse estudo qualitativo, publicado em novembro no periódico The Gerontologist, foi
determinar as perspectivas dos idosos em relação ao uso do sensor
de monitoramento em suas vidas diárias.
Foram realizadas pesquisas detalhadas e semiestruturadas com
11 pessoas entre 68 e 93 anos que tinham um sistema de monitoramento por sensores instalado em sua casa. Os dados foram apreciados por meio de análise fenomenológica interpretativa.
Os idosos entrevistados avaliaram o monitoramento por sensores de maneira positiva e indicaram que a tecnologia serviu como
uma estratégia para permitir uma vida independente. Os participantes notaram que o sistema contribuiu para a sua sensação de segurança como uma premissa importante para a vida independente.
Alguns aﬁrmaram que o recurso os ajudava a permanecer ativos.
Uma possível violação de privacidade não foi considerada um problema para os participantes.
Esses resultados fornecem novas evidências de que as pessoas
mais velhas experimentam monitoramento por sensores como uma
oportunidade ou uma estratégia que contribui para a vida independente e que não perturba sua vida normal. Com base nesse estudo,
o desenvolvimento de novas estratégias para proporcionar a pessoas
idosas o acesso aos seus dados do sensor deve ser mais explorado.

Fatores psicossociais modiFicam
a associação de Fragilidade com
resultados adversos: um estudo
prospectivo de pessoas idosas
internadas
Os objetivos desse estudo publicado em setembro
no BMC Geriatrics foram: (1) investigar a associação
entre fatores psicossociais e fragilidade; e (2) determinar se os fatores psicossociais têm impacto sobre
a associação entre fragilidade e resultados adversos.
Os dados foram coletados a partir de uma Unidade de Avaliação
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e Gestão Geriátrica (GEMU, na sigla em inglês) na Austrália. A fragilidade foi identiﬁcada com base em critérios de fragilidade de Linda
Fried. Os fatores psicossociais incluíram bem-estar, sensação de controle (domínio), atividades sociais, satisfação com casa/vizinhança,
relações sociais, ansiedade e depressão. As medidas adotadas foram:
mortalidade em 12 meses, estadia de longa duração no GEMU, rehospitalização de emergência em um mês e um maior nível de cuidados necessários na alta. As covariáveis foram ajustadas para idade,
sexo e comorbidades.
A média de idade dos participantes (n = 172) no momento da internação foi 85,2 (6,4) anos, sendo 129 (75%) pacientes do sexo feminino. 96 (56%) pacientes foram classiﬁcados como frágeis, com 64
(37%) pré-frágeis e 12 (7%) robustos. Pacientes frágeis tinham maior
probabilidade de mortalidade em 12 meses (HR, 95% CI = 3,16, 1,367,33), alta para um nível mais elevado de atendimento (OR; IC95% =
2,40, 1,21-4,78), estadias longas no GEMU (OR , 95% CI = 2,04, 1,073,88) e re-hospitalização de emergência em um mês (OR, IC 95% =
2,53, 1,10-5,82). Fatores psicossociais associados à fragilidade incluíram baixo bem-estar, ansiedade, depressão e uma baixa sensação
de controle. Vários fatores psicossociais aumentaram a probabilidade
de efeitos adversos associados com fragilidade, incluindo ansiedade
e baixos índices de: bem-estar, sensação de controle, atividades sociais e satisfação com casa/bairro.
Os resultados mostraram que idosos frágeis com baixos recursos
psicossociais tiveram um risco elevado de mortalidade, alta para um
nível maior de cuidado, longa estadia no GEMU e re-hospitalização.
Levar em conta os fatores psicossociais nas avaliações geriátricas
pode ajudar no planejamento da assistência ao paciente.

obesidade e quedas em idosos:
mediando eFeitos de doença,
comportamento sedentário, humor,
dor e uso de medicação
A obesidade tem sido associada com
um risco aumentado de quedas entre
os idosos. No entanto, não se sabe se
os fatores comumente associados com quedas e/ou obesidade mediam esse risco. Essa pesquisa, publicada online em setembro no pe riódico Archives of Gerontology and Geriatrics, examina se doenças
especíﬁcas, comportamento sedentário, humor, dor e uso de medicamentos podem mediar a associação entre obesidade e quedas.
Uma amostra representativa de indivíduos vivendo na comunidade com idade maior ou igual a 65 anos em New South Wales
(NSW), na Austrália, foi inquirida sobre sua experiência de quedas,
altura, peso, estilo de vida e saúde em geral dentro de um período
de 12 meses. Efeitos variáveis que poderiam intervir foram examinados usando os testes de diferença de coeﬁciente de Freedman e
Schatzkin, e análises de regressão foram utilizadas para estimar os
riscos relativos. A obesidade foi associada a um risco 25% maior (in-

tervalo de conﬁança de 95% (CI) 1,11-1,41; p <0,0003) de queda nos
últimos 12 meses, em comparação a indivíduos não obesos. Os mediadores mais fortes da associação entre obesidade e quedas foram
comprimidos para dormir (t = -5,452; p <0,0001), ﬁcar sentado por
mais de 8 horas por dia durante a semana (t = 5,178; p <0,0001),
doenças do coração/angina (t = 3,526; p <0,0001), uso de antidepressivo (t = 3,102; p = 0,002), ansiedade moderada/extrema ou depressão (t = 3,038; p = 0,002) e diabetes (t = 3,032; p = 0,002). Comportamento sedentário, condições crônicas de saúde e uso de medicação foram identiﬁcados como mediadores para a associação
entre obesidade e quedas em idosos que vivem na comunidade. Intervenções que visam a redução de peso e o aumento da atividade
podem ter benefícios não só para a prevenção de quedas, mas também para os fatores mediadores identiﬁcados aqui, como saúde,
humor e estilo de vida.

mais atenção ao manejo da dor em idosos
residentes na comunidade com dor
musculoesquelética crônica
A dor persistente é um problema grave em
idosos, mas pouco se sabe sobre a opinião dos pacientes sobre o tratamento da dor persistente. O
propósito desse estudo, publicado na revista Age and Ageing de novembro, foi investigar os fatores associados ao fato de idosos participantes apresentarem dor musculoesquelética crônica e esperarem
que o médico prestasse mais atenção no tratamento dessa dor.
Esse estudo de seguimento de três anos era parte do estudo de
base populacional Estratégia Multidisciplinar de Geriatria para o Bom
Cuidado do Idoso (GeMS, na sigla em inglês). A amostra populacional
(n = 1000) do estudo GeMS foi selecionada aleatoriamente entre
habitantes idosos (≥75 anos) da cidade de Kuopio, na Finlândia, e os
participantes foram entrevistados anualmente no centro de saúde
municipal ou em sua própria residência por três enfermeiras do estudo. O subestudo atual incluiu participantes com dor musculoesquelética crônica (n = 270). Os participantes foram questionados
especiﬁcamente se eles esperavam que o médico prestasse mais
atenção no gerenciamento da dor.
No início do estudo, 41% dos participantes residentes na comunidade com dor musculoesquelética crônica esperavam que o médico
prestasse mais atenção no tratamento da dor. Desses participantes,
49% continuavam a esperar por essa maior atenção depois de um
ano, e 31% ainda a esperavam depois de dois anos. A esperança persistente para receber mais atenção no manejo da dor foi associada
com uma má autoavaliação de saúde (OR: 2,94; IC 95%: 1,04-8,30),
dor moderada a grave (OR: 3,46; IC 95%: 1,42-8,44 ) e uso diário de
analgésicos (OR: 4,16; IC 95%: 1,08-16,09).
O estudo conclui que os médicos precisam ter um papel mais
ativo no processo de reconhecimento, avaliação e controle da dor
persistente em idosos.
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DOENÇAS CARDIOVASCULARES
em idosos: fatores de risco,
prevenção e tratamento
Por Flávia Lo Bello

A

idade é um importante fator de risco para as
doenças cardiovasculares (DCV), que são a primeira
causa de morte na população idosa. As DCV mais
comuns nos idosos são a hipertensão arterial, que
atinge mais de 70% dos indivíduos com idade acima de 70
anos; a doença coronariana; a fibrilação atrial e a insuficiência
cardíaca. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia
(SBC), o diagnóstico e o tratamento de pacientes idosos com
doença cardiovascular apresentam distinções importantes em
relação aos pacientes adultos não idosos, exigindo, portanto,
uma atenção especial dos clínicos que atendem essa população.
“Denominamos fatores de risco aquelas características encontradas em indivíduos saudáveis que tenham uma correlação
positiva e bem estabelecida com o desenvolvimento futuro de
doenças cardiovasculares”, explica Hermes Toros Xavier, doutor
em cardiologia pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da Sociedade de
Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp). Nesse aspecto, ele
afirma que a idade deve ser considerada um importante determinante da doença cardiovascular, sendo a doença coronariana
e a cerebrovascular as mais prevalentes. Os principais fatores
de risco que acometem idosos são hipertensão arterial, níveis
aumentados de colesterol e diabetes, muitas vezes acrescidos
de tabagismo e obesidade. “O controle adequado desses fatores
tem grande impacto sobre as complicações da doença cardiovascular, representadas, principalmente, pelo infarto do miocárdio e pelo acidente vascular cerebral”, destaca.
Segundo Elizabete Viana de Freitas, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia/Associação Médica Brasileira (AMB) e especialista em cardiologia
pela SBC/AMB, além dos fatores já citados, a inadequação alimentar e o estresse também representam sérios fatores de

risco. Por isso, ela enfatiza que a prevenção deve ser o principal
foco do controle das DCV.
“O abandono do fumo é aconselhável, com benefícios em
qualquer idade, e, portanto, não pode ser negligenciado. O
sedentarismo deve ser combatido não só como fator de risco
para DCV, mas também para preservação funcional”, aconselha. Com relação à dieta, Elizabete afirma que ela deve ser
adaptada segundo a faixa etária – sem exageros, pelos riscos
de desnutrição, principalmente nos mais idosos.
“O controle do colesterol com adequação nutricional, algumas vezes com a necessidade de tratamento medicamentoso
concomitante, é uma importante medida a ser tomada de
forma racional, considerando-se a conduta segundo a faixa
etária”, salienta. “Evitar as situações estressantes que tanto contribuem para as DCV é igualmente importante.”
Para Fernando Nobre, professor de pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto (FMRP/USP) e coordenador da Unidade de Hipertensão do HC da FMRP/USP,
pacientes idosos frequentemente apresentam doenças crônicas
e degenerativas, como enfisema, bronquite, osteoporose, diabetes, osteoartrose, Parkinson e Alzheimer, além de acidente
vascular cerebral, pneumonia, câncer e infecção urinária. “No
entanto, as doenças cardiovasculares têm um grande impacto
nessa população, e os fatores de risco podem ser particulares
para cada uma dessas condições mais prevalentes”, ressalta.

Foco na prevenção
Em relação à prevenção dos fatores de risco no paciente idoso,
Roberto Dischinger Miranda, chefe do Serviço de Cardiologia
da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de São Paulo, diz que a abordagem na pessoa de mais
idade muda em alguns aspectos.
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“O indivíduo idoso já possui um risco cardiovascular mais
elevado pela própria idade. Além disso, esses outros fatores colaboram para a presença de aterosclerose, que irá provocar o infarto, o AVC e outras complicações”, informa. Miranda destaca
que entre os fatores de risco modificáveis para aterosclerose estão
hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, sedentarismo e
tabagismo. Já os fatores não modificáveis são a própria idade,
histórico familiar e sexo masculino, que apresenta mais risco que
o feminino. “Na minha opinião, e na de vários autores, na idade
mais avançada o peso da herança genética é muito menor para
essas complicações do que o próprio estilo de vida e problemas
que esse indivíduo tem ao longo do tempo”, enfatiza.
Para Xavier, o controle dos fatores de risco deve ser estabelecido de acordo com o risco individual de cada paciente.
Porém, não há dúvida de que pacientes idosos sempre têm
maior risco e, dessa maneira, devem receber tratamento
otimizado para cada um dos seus fatores. “Os estudos estabe lecem claramente que os pacientes idosos, quando bem tratados, têm maior benefício, traduzido pela redução dos eventos
clínicos e da mortalidade”, esclarece.
Na opinião de Nobre, os pacientes idosos e os muito idosos
devem receber os mesmos cuidados dos não idosos, do ponto
de vista de avaliações de doenças e identificação de fatores de
risco. “É importante fazer uma avaliação clínica global, buscando identificar, o mais precocemente possível, doenças e fatores de risco para o aparecimento delas ou seu agravamento.
As intervenções – medicamentosas ou representadas por

algum tipo de procedimento – precisam ser judiciosamente
aplicadas aos idosos em geral”, diz, enfatizando que todos os
tratamentos devem ser utilizados segundo o critério médico,
o conhecimento atual e as melhores evidências disponíveis.
Embora seja consenso que os idosos devam receber o
mesmo tipo de atenção no quesito prevenção que os pacientes
não idosos e que as medidas de prevenção devem ser individualizadas, Miranda destaca que, com o envelhecimento, existe
uma necessidade de considerar as prioridades. Assim, num indivíduo de idade mais avançada, acamado e com várias condições que limitam sua qualidade de vida e sobrevida, por
exemplo, a prioridade não é a prevenção cardiovascular a longo
prazo – ele tem maior risco de pneumonia aspirativa, úlcera
por pressão e outras complicações, que devem ter preferência.
“Por outro lado, aquele indivíduo absolutamente funcional,
que do ponto de vista cognitivo está preservado, neste caso
merece a mesma atenção e dedicação no tratamento de prevenção cardiovascular que um indivíduo mais jovem”, afirma.
O cardiologista e geriatra revela que existem várias diretrizes buscando pautar todas as recomendações de prevenção
baseadas em estudos clínicos de grande porte, mas ainda são
poucos os estudos de longo prazo que avaliaram uma população
muito idosa. “De forma geral, os idosos mais jovens já estão incluídos na maioria dos estudos, o que não acontece com indivíduos acima dos 80 anos. Por isso, existe uma certa dúvida se
devemos ou não fazer uma abordagem preventiva nessa população de indivíduos muito idosos”, esclarece Miranda.
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Ele ressalta que pessoas que têm uma expectativa de vida
longa, que não apresentam doenças limitando a sua sobrevida,
são candidatas a um tratamento preventivo. “Foi realizado um
estudo em hipertensão arterial com uma população acima dos
80 anos que demonstrou o benefício da prevenção dos fatores
de risco. Creio, portanto, que, à medida que os estudos vão
sendo feitos, cada vez mais veremos os benefícios da prevenção
em indivíduos idosos saudáveis”, diz o especialista.

particularidades dos idosos
As particularidades dos pacientes idosos exigem uma atenção
extra dos profissionais responsáveis por seu cuidado. As II Diretrizes em Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardio logia revelam, por exemplo, que a anamnese no idoso pode ser
complicada por atipias na manifestação das DCV nesse paciente e por déficit de memória e audição, que dificultam a
compreensão das questões formuladas pelo médico, levando
à menor precisão das informações e ao consequente erro diagnóstico. A omissão, a desvalorização ou a hipervalorização dos
sintomas contribuem para aumentar essas dificuldades. O
exame físico também pode ser fator de confusão.
A publicação também destaca que a presença de comorbidades e o aparecimento das doenças degenerativas associadas
à idade levam ao uso de maior número de fármacos e, consequentemente, a um aumento nas interações medicamentosas,
o que demanda precaução redobrada na prescrição terapêutica.
Somam-se a isso as mudanças na farmacocinética e na farmacodinâmica dos medicamentos causadas pelo envelhecimento,
que afetam a distribuição, a metabolização e a eliminação da
droga, além de repercutir em sua ação e efeito no organismo do
idoso. Tais fatos exigem adequação das doses das medicações.
Nesse contexto, o atendimento ao idoso deve ser diferenciado e o médico deve estar atento às peculiaridades sobre
como abordar e tratar as diversas doenças cardiovasculares
nessa faixa etária. O estabelecimento de normas diagnósticas,
terapêuticas e preventivas das doenças cardiovasculares específicas para o idoso, baseadas em evidências disponíveis na lite ratura, torna-se cada vez mais necessário.
Para Elizabete Freitas, deve-se levar em conta que, no diagnóstico das DCV em idosos, sinais e sintomas podem se mani festar de maneira atípica e complexa, na forma de tonturas, dor
abdominal, síncope, confusão e fadiga. “A presença de comorbidades se encontra entre os fatores que podem levar à dificuldade da realização de um diagnóstico preciso, contribuindo
para a atipia dos sintomas”, enfatiza. De acordo com a médica,
as limitações cognitivas também influenciam na formulação
do diagnóstico – nesse caso, o paciente deve estar acompa-

“

A presença de comorbidades se
encontra entre os fatores que podem
levar à diﬁculdade da realização
de um diagnóstico preciso.

”

nhado de um responsável que possa dar informações precisas.
Outro aspecto importante a ser considerado, segundo a especialista, é que os testes podem ter resultados falso-negativos.
“Por isso, a aplicação da avaliação geriátrica ampla (AGA) deve
ser realizada em todos os idosos para um melhor conhecimento do paciente”, ressalta.
“Um exemplo de doença cardíaca no idoso com manifestação atípica é o infarto agudo do miocárdio. O indivíduo chega
ao pronto-socorro, por exemplo, com falta de ar, sem aquela
dor típica no peito. Ele pode estar também em estado confusional agudo, que pode cursar com rebaixamento ou agitação
e desorientação”, informa Miranda. Segundo ele, o estado confusional agudo pode ser tanto hiperativo como hipoativo, e diversas possibilidades diagnósticas devem ser consideradas,
desde uma infecção até um infarto agudo do miocárdio.

polifarmácia e comorbidades
Outra questão importante a respeito da população idosa é a
frequente polifarmácia a que muitos pacientes têm de se submeter, que pode mascarar um sintoma e dificultar o tratamento
tanto de DCV quanto de outras condições.
Para Miranda, o mais importante do tratamento de indivíduos idosos é definir claramente o status funcional e cognitivo
do paciente. “Minha recomendação principal é não se ater à
idade cronológica do paciente. A instituição do tratamento
deve se basear no seu status funcional”, afirma.
“Como muitas vezes é difícil evitá-la, a polifarmácia deve
ser racionalizada. É imprescindível tentar fazer um tratamento
facilitado em termos de horário e número de tomadas ao dia,
uso de caixas apropriadas e tabela de medicamentos. Se o
idoso precisa, por exemplo, tomar dois medicamentos para
hipertensão, já existem hoje no mercado opções de medicações
combinadas. Assim, ele toma um único comprimido”, explica.
O cardiologista e geriatra alerta ainda para a necessidade de
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uso de fármacos que tenham baixos efeitos colaterais e para a
utilização dos Critérios de Beers-Fick, que é uma listagem dos
medicamentos considerados inapropriados e/ou pouco seguros
para serem administrados em geriatria.
Além disso, evitar as principais interações farmacológicas
é outro aspecto importante. “Isso está mais facilitado hoje com
o uso de aplicativos de softwares, no qual listamos os medicamentos e temos o cruzamento dos fármacos, mostrando quais
têm maior potencial de interação”, informa. Alguns medicamentos utilizados na cardiologia, segundo Miranda, podem
causar efeitos colaterais indesejáveis. Um exemplo disso são
os betabloqueadores, utilizados na insuficiência cardíaca e no
pós-infarto do miocárdio, cuja versão lipossolúvel pode levar
a distúrbios do sono e depressão. Ainda com relação à insuficiência cardíaca, o especialista diz que quem tem essa doença
não deve utilizar medicações anti-inflamatórias. “O anti-inflamatório pode também aumentar a pressão arterial, por isso pacientes idosos devem ter a sua pressão arterial monitorada
quando em uso dessa classe de medicamentos.”
Xavier, da Socesp, esclarece que a utilização de um número
grande de fármacos pode ser realmente necessária no controle
de um paciente idoso, especialmente pela presença de inúmeras
comorbidades, tornando a polifarmácia inevitável. Ele acredita,
porém, que as recomendações terapêuticas devem ser orientadas segundo diretrizes baseadas em evidências científicas.
“Ocorre que, muitas vezes, diversos tipos de reposição, como de
vitaminas, por exemplo, concorrem com os fármacos de efetividade comprovada, preterindo o seu uso correto e acarretando
perda da adesão e, consequentemente, dos benefícios relacionados ao uso regular desses fármacos”, explica. Para o médico, as
dificuldades são inúmeras, mas a racionalidade deve nortear o
tratamento do idoso, levando em consideração a comprovação
científica do benefício de cada tratamento proposto e as características próprias do processo do envelhecimento.

arsenal terapêutico
Nobre, da FMRP/USP, afirma que os idosos estão crescendo
nas populações de todo o mundo. “Assim, cada vez mais teremos de nos ocupar do tratamento das mais diversas doenças
que os acometem, inclusive as cardiovasculares”, enfatiza.
Segundo ele, aos poucos vem se evoluindo nesse sentido.
Um exemplo disso é o fato de que, até pouco tempo atrás, os
benefícios do tratamento medicamentoso da hipertensão arterial ainda eram pouco claros nessa população específica. “Entretanto, estudos demonstraram benefícios incontestáveis tanto
nos idosos como nos muito idosos (pessoas com 75 anos ou
mais), sendo esse um bom exemplo da necessidade de aplicação

de tratamentos baseados nas melhores evidências”, explica.
Ele revela também que as estatinas, drogas testadas em milhares de pacientes com claras documentações de benefícios na
prevenção de doenças cardiovasculares, tiveram avaliação recente de sua aplicação em indivíduos idosos. “Um estudo publicado no periódico Journal of American Medical Association
(JAMA) sugere que indivíduos mais idosos podem se beneficiar
do tratamento com estatinas tanto quanto os não idosos”, diz.
Nobre acrescentou também que as Diretrizes do Colégio
Americano de Cardiologia (ACC) e da Associação Americana
do Coração (AHA) destacaram a importância de reduzir o risco
para infartos e derrames na população idosa. “Um estudo com
mais de 6 mil pacientes com idade entre 66 e 90 anos revelou
que 70% deles eram elegíveis para o uso de estatinas”, revela.
Segundo Elizabete, a abordagem terapêutica deve considerar que os pacientes idosos frequentemente têm seus procedimentos baseados em estudos de indivíduos mais jovens
e sem a concorrência das comorbidades. Assim, a instituição
terapêutica deve ser iniciada com doses mais baixas, aumentando à medida que for necessário. “O arsenal terapêutico
deve ser considerado para os idosos de acordo principalmente
com sua expectativa de vida, estado cognitivo, presença de comorbidades e, naqueles com autonomia, é preciso respeitar
as preferências do paciente”, enfatiza.
Na opinião de Xavier, o tratamento da hipertensão arterial,
do colesterol e do diabetes através de intervenções farmacológicas, especialmente nos idosos, deve ser intensificado, uma
vez que os benefícios dos fármacos disponíveis foram comprovados e estão bem estabelecidos em Diretrizes. “No tratamento
da hipertensão arterial, moduladores do sistema renina-angiotensina, antagonistas de cálcio, diuréticos tiazídicos em
baixas doses e betabloqueadores de nova geração contemplam
as necessidades para o controle e a prevenção”, declara. Para o
diabetes, a terapia baseada na metformina e a sua combinação
com outros antidiabéticos orais, principalmente os inibidores
da DPP-4 e os análogos de GLP-1, têm cumprido o seu papel,
de acordo com o especialista. “E, finalmente, o tratamento das
dislipidemias tem nas estatinas a sua principal e efetiva opção.”
Para Elizabete, nos pacientes idosos com hipercolesterolemia a utilização das estatinas deve respeitar principalmente
as condições nas quais os pacientes relatam dores musculares,
que podem surgir ou ser exacerbadas com o uso de estatinas.
No desencadeamento de diabetes mellitus com o uso de estatinas, os estudos têm mostrado que ele parece ocorrer naqueles
indivíduos já propensos a essa doença. “Nos pacientes de alto
risco, as estatinas devem ser empregadas quando não houver
contraindicação”, avalia a especialista.
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Segundo Miranda, as estatinas, que têm papel fundamental no controle do colesterol, acabam agora de ter um reforço
adicional com a publicação do estudo IMPROVE IT, que
demonstrou que a combinação de estatina com ezetimibe
não só controla o colesterol como ajuda a reduzir o risco cardiovascular. “Creio que a mensagem é que devemos continuar tentando chegar às metas preconizadas do LDL, lançando mão de fármacos que tenham evidência científica, e
a principal evidência são as estatinas, e agora adicionalmente com ezetimibe.”
“Quanto aos medicamentos anti-hipertensivos, existem
hoje cerca de 70 opções no mercado, sendo que aproximadamente 30 delas são adequadas para o idoso; eu destacaria os
bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRA), os inibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA), os antagonistas de canais de cálcio (ACC) e os diuréticos tiazídicos”,
informa Miranda. Ele acrescenta que, com relação aos betabloqueadores, a tendência hoje é utilizá-los em pacientes com indicação específica, porque há dúvidas sobre sua eficácia como
fármaco inicial. “Mas a principal recomendação para a escolha
do medicamento é a associação das comorbidades que o in-

a poLêmica das recomendações
da associação americana
do coração
A Associação Americana do Coração anunciou recentemente recomendações que mudam radicalmente a forma de controlar o
colesterol. Depois de quatro anos de revisão dos artigos médicos
a respeito do tema, uma comissão de 20 especialistas da entidade
decidiu que, em vez de tentar baixar os níveis de LDL para menos
de 100 mg/dL (pessoas com doença cardíaca ou diabetes) ou 70
mg/dL (pessoas com alto risco para ataque cardíaco ou morte por
ataque cardíaco), o paciente deve ser orientado a reduzir a concentração dessa fração de colesterol entre 30% e 50%, independentemente de atingir ou não os níveis até agora preconizados.
A orientação americana é para que as reduções de LDL
sejam de no mínimo 50% para todos os pacientes classiﬁcados
como de risco, tolerando 40% de redução para pacientes com
risco moderado.
De acordo com os especialistas americanos, a mudança se
deve à constatação de que o benefício para a saúde cardiovascular,
na verdade, é proporcional à redução de colesterol obtida – fato
embasado em evidência cientíﬁca mais sólida do que a que sustentava o uso das taxas como parâmetro. A outra grande alteração
está na determinação de quem possui risco suﬁciente o bastante
para começar a tomar uma estatina, o tipo de medicamento que
controla o colesterol. A partir de agora, indivíduos entre 40 e 75

divíduo apresenta, como doença coronariana, insuficiência
cardíaca, arritmia, disfunção renal, por exemplo. A escolha do
anti-hipertensivo muda conforme as comorbidades.”
No caso do diabetes, o geriatra afirma que é necessário
ter um cuidado especial com os idosos e que, novamente, as
comorbidades irão nortear a escolha do fármaco. “Felizmente,
hoje, temos várias classes relativamente novas que nos permitem a abordagem em uma gama maior de pacientes, mas
o destaque são aqueles com baixo potencial de causar hipoglicemia”, explica. Ele diz que a metformina é a droga mais
recomendada para utilização em diabetes, mas o uso prolongado requer atenção com a dose utilizada. “Abaixo de 50
ml/min de clearance já é preciso diminuir a dose”, analisa.
Porém, ele recomenda a adoção de medidas não farmacológicas na redução do colesterol, como atividade física e
dieta alimentar balanceada, que auxiliam não só no controle
do colesterol mas também na hipertensão, diabetes, dislipidemias, triglicérides e obesidade. “Atividade física e alimentação balanceada são a pedra fundamental para o tratamento
do diabetes, do risco cardiovascular global e para um envelhecimento saudável”, conclui Miranda.

anos que apresentam 7,5% de possibilidade ou mais de sofrer um
evento cardiovascular nos próximos dez anos devem começar a
ser medicados. Antes, somente indivíduos com risco acima de 20%
entravam no grupo dos que tomavam o medicamento.
Para o cardiologista Hermes Xavier, a publicação da Diretriz
Americana, abolindo as metas de tratamento para o LDL-colesterol, gerou incerteza nos médicos e, sobretudo, nos pacientes, de
como objetivar o tratamento. “De nossa parte, a V Diretriz
Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose, da qual
tive o privilégio de ser o editor, estabelece claramente como devemos guiar o tratamento de nossos pacientes, desde a estratiﬁcação do risco cardiovascular até as metas-objetivo do tratamento,
passando pela escolha do fármaco mais adequado”, esclarece.
Em relação às estatinas, o cardiologista enfatiza que essa
classe de medicamentos representa a intervenção terapêutica
mais eﬁcaz dos últimos 25 anos, demonstrando reduções de
eventos cardiovasculares e de mortalidade impressionantes, que
continuam impactando positivamente sobre a doença. “Como
na nossa Diretriz Brasileira todos os fatores são pautados ainda
na meta, eu não mudei a minha forma de tratar os pacientes, a
despeito da publicação da Diretriz Americana. Dessa maneira,
eu continuo me baseando no controle do colesterol que é guiado
por metas terapêuticas”, destaca o cardiologista e geriatra
Roberto Miranda.
Fontes: Sociedade Brasileira de Cardiologia,
Isto É e Portal do Coração
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Controle de NVIQ no paciente idoso –
visão da enfermagem

3

Take home message
- Náuseas e vômitos são os sinais e sintomas mais prevalentes em relação à toxicidade gastrointestinal decorrentes
da quimioterapia antineoplásica. Eles podem afetar a condição nutricional, o equilíbrio hidroeletrolítico e a qualidade de vida do paciente, aumentando ansiedade e estresse, resultando no atraso ou até abandono do tratamento.
- Embora o risco de ocorrência de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia (NVIQ) geralmente diminua
com o avanço da idade, esta é uma complicação importante, pois os pacientes são mais propensos a ter prejuízos
na reserva funcional ou mesmo na cognição, por terem mais probabilidade de experimentar desidratação.
- A proﬁlaxia com antieméticos é o mais eﬁciente meio para se prevenir NVIQ, e o controle da fase aguda, atualmente, tem alcançado bons níveis.
- O enfermeiro exerce papel fundamental na avaliação e no controle dos efeitos adversos decorrentes da quimioterapia antineoplásica.

Introdução
tendência mundial à redução da mortalidade e da
fecundidade, associada ao prolongamento da expectativa de vida, tem levado ao envelhecimento
populacional, que resulta em alterações morfológicas, ﬁsiológicas, bioquímicas e psicológicas na população, ocasionando maior vulnerabilidade e, consequentemente, maior
incidência de processos patológicos.
A incidência de câncer é 11 vezes maior em indivíduos com
mais de 65 anos. Mais de 60% dos casos e 80% das mortes por
neoplasias malignas são diagnosticados em pessoas com mais
de 60 anos. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer
(Inca), o envelhecimento populacional das últimas décadas foi
seguido por um aumento exponencial da incidência de câncer
na população idosa. No Brasil, 70% dos diagnósticos da

A

doença ocorrem em indivíduos acima de 60 anos. Destes, cerca
de 60% têm mais de 70 anos.
A literatura é escassa e quase não existem dados com relação aos efeitos da quimioterapia sobre o organismo de indivíduos com mais de 70 anos. Alguns autores acreditam que a
própria idade já é um fator a ser considerado na decisão terapêutica dos idosos. As mudanças ﬁsiológicas inerentes ao passar dos anos predispõem o idoso a quantidades e gravidades
maiores de eventos adversos ao tratamento.
Os tratamentos medicamentosos nos idosos podem ser inﬂuenciados por alguns fatores clínico-farmacológicos próprios
da faixa etária e da característica “contração da reserva funcional orgânica”.
Em termos de riscos esperados para complicações do tratamento medicamentoso antineoplásico, os idosos aparente-
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mente são suscetíveis a mielossupressão e mucosites mais prolongadas e mais severas. Há aumento do risco de miocardiotoxicidade, assim como maior possibilidade de neurotoxicidade
central e periférica. Outras modalidades de toxicidade com
maior risco apresentado nesse grupo etário são: infecções (com
ou sem neutropenia), desidratação e distúrbios eletrolíticos e
subnutrição devido a náuseas e vômitos malconduzidos.
Os pacientes oncológicos idosos devem receber as mesmas
chances de tratamento que os pacientes mais jovens. Se forem
classiﬁcados como aptos, eles toleram os tratamentos oncológicos da mesma forma que pacientes mais jovens.

alterações ﬁsiológicas inerentes à idade
Apesar de o processo ser heterogêneo, algumas alterações ﬁsiológicas são características e comuns a determinadas faixas etárias. Sabe-se, por exemplo, que no idoso a absorção é afetada por
motilidade gastrointestinal diminuída, mucosas atróﬁcas, menor
secreção de enzimas digestivas e ﬂuxo sanguíneo esplâncnico
reduzido. Esse fato ganha importância com o aumento das medicações orais para o tratamento do câncer, além de interferir
com as medicações de suporte. Também em relação às medicações orais, a não aderência é comum e multifatorial, podendo interferir na eﬁcácia do tratamento e na sobrevida.
O volume de distribuição é dependente da composição do
corpo e da proporção de massa magra, gordura e água, sendo
afetado pelo estado nutricional e de hidratação. A gordura corporal pode dobrar no idoso, enquanto a água intracelular pode
diminuir, levando a um aumento no volume de distribuição das

drogas que são primariamente distribuídas na água e das drogas
lipossolúveis. Consequentemente, ocorrem mudanças na concentração de pico e prolongamento da meia-vida terminal. A presença de comorbidades, insuﬁciência renal, insuﬁciência
cardíaca, ascite ou líquidos livres (derrames) aumenta o volume
de distribuição e requer ajuste na dose de certas medicações.
O fígado, principal local de metabolização das drogas, também é afetado por processos relacionados à idade. Em indivíduos mais velhos, a metabolização de uma droga pelo fígado
pode ser mais lenta, pois o envelhecimento reduz o ﬂuxo sanguíneo, tamanho e massa hepáticos. A primeira etapa da metabolização de uma droga ocorre via sistema do citocromo
P450 (CYP450), que declina com a idade com redução de 20%
a 25% na atividade enzimática em idosos saudáveis.
Diferenças clinicamente signiﬁcativas são relacionadas a
variações genéticas. Em geral é difícil quantiﬁcar o efeito da
idade no metabolismo devido a variações na atividade de enzimas, proteínas plasmáticas de transporte e ﬂuxo sanguíneo.
Idosos também têm diferenças individuais maiores, devido aos
efeitos cumulativos das comorbidades e ao maior potencial de
interações medicamentosas.
A excreção renal sofre declínio gradual com a idade, o que
pode afetar a eliminação de drogas. A função renal é afetada
pela redução no tamanho dos rins, ﬂuxo sanguíneo diminuído,
menor número de néfrons funcionais e redução na secreção tubular renal. Assim, a taxa de ﬁltração glomerular (TFG) nos
idosos é menor – declínio de aproximadamente 1 ml/minuto
por cada ano acima de 40 anos – e não é reﬂetida em aumento

Tabela 1 Redução do estado funcional relacionado com o envelhecimento
sistema cardiovascular

Í frequência cardíaca máxima
volume sistólico em repouso
débito cardíaco máximo
distensibilidade dos vasos

10 batimentos/minuto por década
30% aos 85 anos
20-30% aos 65 anos
Í bp 10-40 mm Hg

sistema respiratório

Í volume residual
capacidade vital

30-50% aos 70 anos
40-50% aos 70 anos

sistema nervoso

Í condução nervosa
propriocepção e equilíbrio

1-15% aos 60 anos
queda de 35-40% aos 60 anos

sistema musculoesquelético

perda óssea > 35 anos
> 55 anos

1% ao ano
3-5% ao ano

Í força muscular
ﬂexibilidade

20% aos 65 anos
doença degenerativa ou inatividade

Í consumo máximo de oxigênio

9% por década

metabolismo

Alterações ﬁsiológicas no idoso – Retirado do texto “O atleta idoso” – Hough, Barry, Eathorne, In: Mellion (org.), 1997, p. 60.
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na creatinina sérica devido à simultânea perda de massa muscular. Dessa forma, tanto a creatinina sérica quanto o clearance
de creatinina podem ser métodos inadequados para avaliação
da função renal no idoso.

eventos adversos no tratamento do câncer em idosos
Os riscos de um tratamento oncológico são os mesmos em pacientes jovens e idosos, mas eles podem se manifestar de forma
mais acentuada nos idosos: anemia grave, perda de apetite, insuﬁciência renal, perda de peso, desnutrição profunda, depressão, aumento de internações e infecções, entre outros.
Os eventos adversos (EAs) causados pelos quimioterápicos
relacionam-se à sua inespeciﬁcidade pelas células tumorais e
aos efeitos citotóxicos nas células normais. Esses eventos predominam nas células que estão em constante divisão celular,
como as do tecido hematopoiético, do tecido germinativo, do
folículo piloso e do revestimento gastrointestinal. Apesar de
aumentar a sobrevida, a quimioterapia, bem como as terapias
hormonais, inﬂuencia negativamente a qualidade de vida (QV)
devido a esses EAs.
Náuseas e vômitos são os sinais e sintomas mais prevalentes em relação à toxicidade gastrointestinal decorrente da
quimioterapia antineoplásica. Eles podem afetar a condição
nutricional, o equilíbrio hidroeletrolítico e a qualidade de vida
do paciente, aumentando ansiedade e estresse, resultando em
atraso ou até abandono do tratamento. Na última década ocorreram avanços importantes para a compreensão da ﬁsiologia
de náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, principalmente no que tange ao papel da serotonina e da neurocinina
no mecanismo antiemético. No entanto, estima-se que ainda
um terço dos pacientes sob terapia oncológica não responda
plenamente à terapêutica antiemética disponível.
Há vários fatores que condicionam ao risco das NVIQ: o
risco é maior em mulheres do que em homens, há maior incidência em jovens (<50 anos) do que em pacientes idosos e é
reduzido em pacientes com consumo de álcool elevado.
Embora o risco de ocorrência de NVIQ geralmente diminua
com o avanço da idade, essa é uma complicação importante,
pois esses pacientes são mais propensos a ter prejuízos na
reserva funcional ou mesmo na cognição, por terem mais pro babilidade de experimentar desidratação.
A náusea induzida pela quimioterapia tem alto impacto
sobre o estado nutricional e as atividades de vida diária, podendo prejudicar a QV. Por ser um sintoma-chave associado a
outros sintomas, como o vômito, é imperativo que maior
atenção seja dada ao seu controle, por meio de medidas farmacológicas e não farmacológicas, como intervenções nutricionais. O vômito excessivo e prolongado no idoso pode causar
desidratação e desequilíbrio eletrolítico, que por sua vez leva

à hipocalemia e hipocloremia. A hipocalemia é um resultado
indireto da compensação do rim para a perda de ácido. A perda
de ácidos ocasiona alcalose (aumento do pH sanguíneo).
A incidência de náuseas e vômitos no idoso, assim como
no jovem, está relacionada primariamente com o potencial
emético das drogas, que varia desde muito alto, quando
provoca vômitos em mais de 90% dos pacientes, até potencialmente baixo, que ocasiona menos de 10%. Essa incidência
também está associada a variações como sexo, idade, ansiedade, consumo de álcool, radioterapia no trato gastrointestinal e expectativa de desenvolvimento de náuseas e vômitos.
Fatores relacionados ao quimioterápico que podem inﬂuenciar
na ocorrência desses eventos são: a própria droga utilizada, a
dose, a combinação de drogas, a via, a velocidade de administração e o número de ciclos recebidos.
Sabe-se que aproximadamente 50% dos pacientes com câncer
irão sentir náuseas e vômitos durante o tratamento quimioterápico; contudo, vômitos induzidos por quimioterapia podem
ser prevenidos em 70% a 80% dos pacientes com o uso correto
de antieméticos. Já o controle das náuseas é mais limitado.
Dessa forma, náuseas e vômitos são uma das principais
causas de estresse e má qualidade de vida para pacientes em
tratamento quimioterápico. Há inclusive relatos de experiência
de quase morte em decorrência desses sintomas. Por isso, seu
controle inadequado compromete as atividades laborais, sociais e a vida sexual. No caso dos pacientes oncológicos, o desconforto e a deterioração da qualidade de vida, associados ao
comprometimento nutricional pela menor ingestão alimentar
ou por desvios nutricionais, diﬁcultam a adesão e comprometem a eﬁcácia do tratamento.

antieméticos em idosos
O controle das NVIQ em pacientes idosos com câncer apresenta desaﬁos únicos.
Fatores complicadores nessa faixa etária incluem maior frequência de comorbidades, como artrite, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças do aparelho digestivo e depressão. Essas
comorbidades quase sempre trazem a necessidade da polifarmácia e, com ela, potenciais prejuízos relacionados a interações
medicamentosas. Em decorrência desses fatores complicadores,
os idosos são raramente contemplados em ensaios clínicos.
As medicações utilizadas no controle de náuseas e vômitos
podem ser divididas em três grandes categorias: os antieméticos, os pró-cinéticos e outras medicações utilizadas em situações especiais.
O objetivo da terapêutica antiemética é evitar ou eliminar
as náuseas e os vômitos. Para isso, uma variedade de fármacos
antieméticos encontra-se disponível, sendo os mais efetivos
os antagonistas do receptor de serotonina (5-HT3), os anta-
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gonistas do receptor da neurocinina 1 (NK-1) e os corticosteroides. Os fármacos com um menor índice terapêutico incluem os antagonistas da dopamina, benzodiazepinas, canabinoides e fenotiazidas. Esses fármacos podem ser usados isoladamente ou em associação, dependendo do potencial
emético da quimioterapia.
O tratamento antiemético proﬁlático é parte integral no
tratamento oncológico. Entretanto, apesar do signiﬁcativo
avanço na farmacoterapia das náuseas e vômitos nas fases
aguda e tardia, esses sintomas ainda ocorrem na forma de escape, permanecendo como um signiﬁcativo problema para alguns pacientes sob quimioterapia.

Fisiopatologia de nVIQ
O trato gastrointestinal dispõe de receptores promotores de
estímulos aferentes abdominais via vagal, capazes de desencadear o reﬂexo emetogênico após exposição à quimioterapia,
radioterapia, distensão abdominal etc. Os principais receptores intestinais envolvidos no processo são 5-HT3, neuroquinina, dopamina e colecistoquinina, localizados nas terminações dos aferentes vagais. Tais receptores situam-se próximos às células enterocromaﬁns da mucosa gastrointestinal,
conﬁgurando uma rica fonte de 5-HT3, que é lançado massivamente a partir dessas células em resposta aos diversos estímulos, sensibilizando os aferentes vagais.

Figura 1 Fisiopatogenia da NVIQ

Segundo os guias de orientação publicados nos últimos
anos com intuito de controlar a êmese induzida pelos antineoplásicos, o esquema escolhido deve levar em consideração o potencial emetogênico da combinação de fármacos antineoplásicos em uso e características pessoais e ﬁsiológicas do paciente.
Atualmente encontram-se disponíveis vários antagonistas
da serotonina: ondansetrona, granisetrona e, mais recentemente, palonosetrona são os mais utilizados. Os primeiros
diferem pouco entre si, apresentando semelhante eﬁcácia e segurança quando usados nas doses recomendadas. Já a palonosetrona tem maior aﬁnidade de ligação e tempo de semivida

(cerca de 40 horas), apresentando por isso uma inibição do receptor superior aos restantes.
O cloridrato de palonosetrona é um novo antagonista de
receptor 5-HT3 com ação prolongada. Uma única dose é eﬁciente na prevenção de NVIQ na fase aguda, e, mais excepcionalmente, da fase tardia.
A aprovação de cloridrato de palonosetrona pelo FDA foi
baseada em três estudos clínicos fase III e um estudo clínico
fase II. Resultados dos estudos clínicos fase III demonstraram
que palonosetrona isolada, em dose única, IV, é efetiva em prevenir tanto a fase aguda como a fase tardia de NVIQ em pacientes sob quimioterapia moderadamente emetogênica. Dois
estudos clínicos fase III, multicêntricos, randomizados, duplocegos, incluíram 1.132 pacientes e foram desenhados para comparar o perﬁl de eﬁcácia e segurança de palonosetrona 0,25 mg
e 0,75 mg IV com os agentes comparadores, ondansetrona 32
mg e dolasetrona 100 mg, prévio ao tratamento de pacientes
com quimioterapia moderadamente emetogênica.
Observou-se que a palonosetrona é um antagonista de receptor 5-HT3 potente, altamente seletivo e com mais forte
aﬁnidade de ligação e maior meia-vida que os outros antagonistas de receptor 5-HT3. Doses únicas IV de palonosetrona são
efetivas na prevenção da êmese aguda com manutenção da atividade até o quinto dia em pacientes oncológicos que estejam recebendo quimioterapia moderada e altamente emetogênica.
A eﬁcácia comparativa e a tolerabilidade da palonosetrona
e ondansetrona/dolasetrona foram avaliadas em uma análise
retrospectiva utilizando dados de 171 pacientes idosos
(idade≥65) com câncer incluídos em dois estudos clínicos de
fase III randomizados, duplo-cegos,comparando doses IV individuais desses agentes antieméticos dadas antes do recebimento da quimioterapia moderadamente emetogênica. Nessa
análise, a palonosetrona mostrou eﬁcácia superior a ondansetrona/dolasetrona para o tratamento de NVIQ em pacientes
idosos recebendo quimioterapia moderadamente emetogenica. Com base no seu perﬁl de segurança, controle antiemético e dosagem conveniente, a palonosetrona pode ser recomendada para uso em pacientes idosos com câncer.
Vários estudos demonstraram a superioridade da palonosetrona comparada com os outros antagonistas dos receptores 5-HT3 na prevenção da êmese associada a regimes de
quimioterapia com risco emético elevado e moderado, particularmente na emese tardia.

Controle de nVIQ no paciente idoso –
Visão da enfermagem
A profilaxia com antieméticos é o mais eficiente meio para
se prevenir NVIQ, e o controle da fase aguda, atualmente,
tem alcançado bons níveis.
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O enfermeiro exerce papel fundamental na avaliação e no
controle dos efeitos adversos decorrentes da quimioterapia antineoplásica. Para o enfermeiro que trabalha com oncologia é
necessário um conhecimento técnico-cientíﬁco complexo, especíﬁco e essencial à sua prática, ligado a uma imprevisibilidade ditada pelos efeitos adversos comuns à terapêutica, atrelados à visão humanística no cotidiano assistencial.
Ao conhecimento científico deve se somar uma boa capacidade de comunicação, com procedimentos técnicos, escuta e atenção adequada, de maneira a estabelecer uma relação de confiança com o paciente. A comunicação permite
transmitir informações claras e objetivas, abrindo espaço para
melhores escolhas.
Os cuidados de enfermagem ao paciente com câncer devem
ser individualizados principalmente no que tange à idade, pois
cada fase da vida apresenta transformações ﬁsiológicas e
psíquicas. O paciente idoso está fragilizado pelo natural
processo do envelhecimento e com uma perspectiva de sobrevida reduzida; por isso, diante de um diagnóstico de uma
doença neoplásica maligna, a sua perspectiva se torna bem
diminuída e ocorre um grau de sofrimento orgânico considerável. O enfermeiro deve prover uma maior aproximação
com esse tipo de paciente, alcançado por meio da comunicação, para identiﬁcar suas necessidades e proporcionar melhor qualidade de vida durante o tratamento.
O envelhecimento é um processo heterogêneo e individualizado, e a idade cronológica não deve ser utilizada como
sinônimo de declínio funcional. Isso exige que a terapia antineoplásica seja personalizada, devendo-se considerar as fases
do envelhecimento, reserva funcional, grau de vulnerabilidade
e comorbidades.
Em se tratando de comorbidades, é importante que a equipe
de enfermagem mantenha-se atenta às comorbidades cardiovasculares na população idosa, devido aos potenciais efeitos
cardiotóxicos dos agentes quimioterápicos e dos agentes de suporte. A literatura sedimenta o conhecimento de que existe um

ligeiro prolongamento do intervalo QT de condução cardíaca
visto no eletrocardiograma do paciente em uso de antagonistas
dos receptores 5-hidroxitriptaminérgicos (5-HT3).
Nos idosos, a prevenção ideal de NVIQ deve acontecer já
no primeiro ciclo de tratamento, podendo diminuir a probabilidade desses eventos em ciclos sequentes. Se evitados durante todos os ciclos, diminui-se a probabilidade de se desenvolver náuseas e vômitos antecipatórios.
Estudos evidenciam o cuidado como a essência da enfermagem, que deve ser prestado de forma holística e humanizada em prol da qualidade de vida do paciente. O cuidado
de enfermagem requer a emergência de um processo interativo entre os envolvidos no processo patológico, considerando que nas atitudes de cuidado é que encontramos a
essência da expressão humana. Só o ser humano é capaz de
sentir, imprimir e expressar emoção nos atos e atitudes, entendendo-as como tomada de posição que resulta da interrelação que se estabelece entre o conhecimento e o afeto. Aí
está a verdadeira dimensão humana do cuidado. A forma de
humanizar a assistência é servir, perceber o outro em pequenos gestos e expressões, em suas limitações, confortá-lo
em uma palavra, um toque com carinho, saber ouvir, estar
disponível na medida do possível, envolver-se com zelo,
amor, compaixão e postura ética.
Ao se pensar o manejo de náuseas e vômitos em pacientes
em tratamento oncológico, conﬁrma-se a necessidade, por
parte do enfermeiro, da aquisição de conhecimentos fundamentados em estudos especíﬁcos. Esse conhecimento proporciona ao enfermeiro habilidades e tomada de decisões em uma
assistência planejada e eﬁcaz, minimizando os impactos oncológicos, o sofrimento causado pela dor e a consequente mutilação da imagem corporal. A assistência ao paciente oncológico faz com que a enfermagem depare com a necessidade
de avaliar a sua prática assistencial a ﬁm de torná-la holística,
empática e eﬁcaz, em que a atuação humanística transpõe-se à
meramente técnico-cientíﬁca.
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Take home message
- Uma das preocupações da enfermagem com a população idosa é a manutenção da integridade da pele,
um dos órgãos que mais sofrem transformações à medida que a idade avança.
- Padrão ouro para higienização íntima é o uso de lenços umedecidos impregnados com dimeticona 3%,
associado a spray de formação de polímeros.
- Uso de filme transparente para fixar retalhos de pele causados por escoriação.
- Dispositivo para incontinência fecal é capaz de desviar fezes para um coletor.

Introdução
velocidade com que as novas informações se
propagam em nosso mundo globalizado gera uma
quantidade enorme de conhecimento em todas as
profissões. Na enfermagem, esse ritmo de produção
não é diferente. Nos últimos anos, as mudanças vêm acontecendo em todos os níveis de atuação – desde atenção básica,
com promoção de saúde, até maior complexidade, tratando os
agravos de saúde –, com o advento de novos recursos e tecnologias. No caso de profissionais que se dedicam a pacientes
idosos, a atualização torna-se ainda mais indispensável.
Diversos grupos e empresas vêm buscando o aprimoramento
de técnicas antigas ou mesmo a criação de equipamentos idealizados, mas que não saíam do papel por falta de recursos ou de
tecnologia. Um exemplo bem-sucedido disso são as seringas, que
até o final da década de 1960 eram feitas de vidro e reutilizáveis
após lavagem. Dez anos depois surgiram as seringas descartáveis,

A

que hoje têm uso único, válvulas protetoras e sistema antirreúso.
Os dois últimos anos foram bastante prolíficos em novidades na enfermagem. O objetivo deste artigo é trazer as principais novidades nessa área, com foco especial no cuidado do
paciente idoso.

Cuidados com a pele
Uma das preocupações da enfermagem é a manutenção da integridade da pele do idoso, um dos órgãos que mais sofrem
transformações à medida que a idade avança. Citando somente
alterações geradas pelos fatores intrínsecos do envelhecimento,
a pele sofre com a atrofia progressiva da vascularização cutânea
e da junção dermoepidérmica e deterioração da derme, que tem
como consequência fibras elásticas mais esparsas e desorganizadas. Isso causa redução na capacidade de reparação da pele
danificada, além de diminuir a atividade de glândulas sebáceas
e a resposta imunológica comprometida com decréscimo do
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número de glândulas sudoríparas. A pele do idoso exige cuidados para manutenção de sua integridade e prevenção de agravos.
Nesse sentido, o European Pressure Ulcer Advisory Panel
(EPUAP) e o American National Pressure Ulcer Advisory Panel
(NPUAP) ressaltam a gravidade das úlceras por pressão –
antigamente chamadas de escaras, úlceras de decúbito ou de
pressão –, causadas por uma pressão prolongada sobre uma superfície, que por sua vez leva à ruptura de vasos que predispõem
ao rompimento da pele. Neste tópico serão citadas tecnologias
que, entre outras finalidades, auxiliam o profissional a evitar
que as úlceras por pressão ocorram, ou mesmo atuem como adjuvantes nesse processo, como cuidados com a higienização íntima, utilização de fraldas, tratamento de escoriações e uso de
superfícies que minimizem a ocorrência desse importante problema de saúde pública, principalmente na população idosa.
Primeiramente, destaca-se a importância dos cuidados ao
idoso com incontinência. Embora ela não seja fisiológica e exclusiva do envelhecimento, graças a processos fisiopatológicos
há uma maior prevalência dessa doença na população idosa,
principalmente a forma urinária. Os cuidados com a pele
devem ser intensivos e aqui se levanta um questionamento
antigo e controverso: a melhor higienização íntima é com água
e sabão ou com lenços umedecidos?
É fundamental ressaltar que a higiene sempre será importante, e qualquer substância será melhor do que a ausência de
higiene. Porém, uma revisão integrativa cujo objetivo era identificar as opções de intervenção terapêutica dos últimos cinco anos
para o tratamento da dermatite associada à incontinência em
idosos institucionalizados concluiu que a manutenção da higidez cutânea é prolongada com o uso de lenços umedecidos
impregnados com dimeticona 3%. O sabão tem pH alcalino, removendo a proteção natural do tecido, enquanto os lenços promovem limpeza e hidratação. É claro que, durante o banho, preconiza-se a utilização de água e sabão, mas na ocorrência de incontinência será necessária a higienização íntima no mínimo
três vezes ao dia, e nesse caso recomenda-se o uso de lenços
umedecidos. Para conferir à pele proteção adicional, tem-se relatado a aplicação de spray de formação polímero, que cria uma
barreira impermeável contra a umidade gerada no uso de fraldas.
A escolha das fraldas também deve seguir a lógica da maior
capacidade de manter o meio seco, que hoje são as constituídas
por polímeros altamente absorventes, que permitem menor permanência de excreções em contato com a pele. Muitas vezes indiscriminada e sem critérios de introdução, a utilização de fraldas predispõe a infecções, que devem ser prevenidas com a higienização anteriormente citada, e também à dermatite, que
pode ser alérgica, pelo próprio material que compõe a fralda,

ou a que denominamos dermatite associada a incontinência,
uma das possíveis consequências da permanência de urina na
região perineal que leva a irritação ou mesmo ruptura da pele.
Um produto de baixo custo que tem se mostrado eficaz na
prática geriátrica para prevenção e tratamento da dermatite associada a incontinência é o óxido de zinco em pó. Ele é normalmente associado em formulações de protetores solares e
cosméticos e, quando manipulado para utilização do princípio
ativo isolado diretamente sobre a pele, confere proteção
mecânica e hidratação. O óxido de zinco em pó é de fácil remoção, diferentemente das associações com pomadas divulgadas no comércio, onde é necessária fricção para remoção,
principalmente quando sujidades aparentes impregnam a
substância. Ele deve ser prescrito para manipulação, por enfermeiro, farmacêutico ou médico, e o volume será definido de
acordo com a necessidade do paciente.
Para incontinência urinária masculina, o mercado disponibiliza maior variedade de produtos. Pensando em dispositivos
urinários, a novidade são os de silicone autoadesivos e de látex
com hidrocoloide, que permitem que mesmo homens com
pouca destreza manual possam colocá-lo sem auxílio e sem
risco de vazamentos. Quem trabalha com idosos sabe como é
difícil a colocação dos chamados uripens, tanto pelos próprios
usuários quanto pelos cuidadores, familiares ou não, que algumas vezes não se sentem confortáveis em manipular as partes
íntimas de seu ente por questões culturais. Para otimizar ainda
mais esse recurso, é possível lançar mão de uma bolsa coletora
de perna, que tem sistema antirrefluxo e capacidade de 500
ml. A bolsa fica presa à perna, logo após o joelho, e esconde-se
facilmente pelo vestuário, tornando-se imperceptível e evitando o isolamento social a que muitos idosos se submetem
por medo de perder urina. Para idosos com pouca perda urinária, já existe um absorvente masculino que pode ser colocado sobre a peça íntima, na região frontal da região perineal,
e evita transbordamento para a roupa.
O manejo da incontinência urinária é mais conhecido da
nossa área de atuação, pois até pouco tempo atrás os recursos
disponíveis para o gerenciamento da incontinência fecal eram
escassos. Felizmente foi lançado um utensílio, já aceito no mercado europeu, que permite a saída de fezes por uma bolsa coletora. Ele se assemelha a uma sonda, mas seu material de silicone é extremamente flexível, evitando a ocorrência de lesões.
Após ser introduzido na ampola retal, ele pode ser insuflado,
tornando-se fixo – uma versão aperfeiçoada da sonda vesical
de demora. O dispositivo acopla-se uma a bolsa coletora, que
deve ser trocada quando cheia. Caso haja obstrução no trajeto
do coletor, é possível lavá-lo por uma outra válvula. Trata-se de
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proeminências ósseas deve ser eliminada ao máximo. Com a
utilização de escalas validadas que determinam esse risco, a
população idosa com algum grau de redução de mobilidade
associada a ocorrência de umidade já possui risco moderado
para o desenvolvimento de lesões por pressão. Atualmente recomenda-se a adoção de colchões “caixa de ovo” para idosos,
também conhecido como colchão piramidal, para evitar e algumas vezes auxiliar no tratamento das úlceras por pressão.
Esse recurso é certamente melhor do que deixar a proteção somente por conta da mudança de decúbito, apesar de não eliminá-la, mas é indicado apenas para baixo risco de desenvolvimento de lesões, segundo as diretrizes.
Há a necessidade de novas tecnologias em todos os segmentos citados, como dispositivos mais eficazes para a incontinência
urinária feminina, utensílios para incontinência fecal, materiais
menos custosos para o tratamento e prevenção das lesões de pele,
popularização das superfícies de fluxo alternante. Mas talvez a
maior inovação diante de toda essa tecnologia seja exatamente o
cuidar de idosos. Há nove anos, o Ministério da Educação determinou que devem ser abordados assuntos relativos ao envelhecimento nas instituições de ensino superior. O cuidado com o
idoso deve aliar o velho cuidar, aprendido intrinsecamente, com
o novo cuidado, qualificado, tecnológico e humanizado.

Imagens: divulgação

um recurso muito útil quando há a necessidade de tratar lesões
em região sacral, por exemplo, enquanto a incontinência não
é resolvida, evitando úlceras por pressão que podem decorrer
de um processo como esse, causando desconforto, predisposição a infecções e maior gasto em recuperação.
Não é incomum os idosos terem lesões de pele iniciadas por
uma escoriação. Relembrando a anatomia da pele, a primeira
camada é a epiderme, aquela que sai primeiro quando o trauma
é relativamente forte. Quando ela ainda estiver fixada por alguma de suas pontas, podemos lavar a região com soro fisiológico, secar bem com gaze estéril e fixar esse retalho de pele
com um filme transparente, amplamente utilizado como proteção para dispositivos invasivos, como cateteres venosos centrais. Ele é composto por uma camada de poliuretano transparente, adesiva e estéril, semipermeável, mantendo a umidade e
o pH da pele. É importante que se indique o sentido de retirada
da película, para que a pele não seja removida indevidamente.
Em sua última conferência em 2013, a EPUAP e a NPUAP
destacaram o uso de superfícies dinâmicas para prevenção de
lesões. Na realidade brasileira, isso significa a utilização de
colchões de pressão alternante para quase todos os idosos, já
que a recomendação é de que, se o paciente tiver risco moderado a alto de desenvolver lesões de pele, a pressão sobre as

Bolsa coletora de perna, colchão caixa de ovo e dispositivo urinário látex hidrocoloide
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Hepatites no idoso

3

Take home message
- A fibrose avançada é mais prevalente em idosos diagnosticados tardiamente com esteato-hepatite e hepatites
crônicas virais e com maiores fatores de risco para síndrome metabólica.
- O risco de lesões por toxicidade hepática em idosos está associado a polifarmácia, dosagem e duração do tratamento, formulação das drogas, consumo de álcool, estado nutricional, hepatopatias prévias e, eventualmente,
uso de fitoterápicos.
- A biópsia hepática é indicada não somente para confirmar diagnósticos, mas também para estadiar e graduar
a atividade das doenças, além de avaliar a presença de outras comorbidades.

Introdução
A probabilidade de complicações de doenças agudas e crônicas
do fígado e a mortalidade relacionada a essas moléstias são
maiores na população idosa. Alterações morfológicas e fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, maior prevalência de
comorbidades e exposição a hepatotoxinas e múltiplos medicamentos são fatores que contribuem para diminuir a eficiência
do órgão diante de injúrias agudas ou crônicas. Embora hepatite signifique, de modo geral, inflamação do fígado, no contexto clínico-patológico esse termo se refere aos processos
inflamatórios que têm o hepatócito como alvo principal. Nessas condições, as doenças mais relevantes são: hepatites virais;
doença gordurosa do fígado, incluindo esteato-hepatites alcoólicas e não alcoólicas; e lesões hepáticas induzidas por drogas (DILI). Embora menos frequentes, hepatites autoimunes e
suas variantes também podem ocorrer em idosos.
alterações morfológicas
e funcionais relacionadas à idade
O parênquima hepático de indivíduos com mais de 60 anos
exibe reduções volumétricas de até 30-40%, assim como re-

dução do fluxo e perfusão sanguínea. Microscopicamente,
pode-se observar maior variabilidade no tamanho dos hepatócitos e seus núcleos, atrofia das trabéculas e dilatação sinusoidal. Os espaços porta contêm colágeno mais denso, artérias
mais espessadas e podem apresentar maior número de células
inflamatórias do que indivíduos jovens. Outras alterações fisiológicas incluem diminuição da resposta imune, déficits nutricionais e menor capacidade de regeneração hepatocelular.

hepatite C
O pico de infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) ocorreu na
década de 1970, na geração nascida entre 1945 e 1965, os baby
boomers. A partir de 1960, as taxas de hepatite viral aumentaram significativamente, mesmo que não se soubesse da existência do VHC, que até então era classificado como hepatite
não-A e não-B. Por duas décadas os grupos de risco incluíam
pacientes usuários de drogas injetáveis, sexo desprotegido e
receptores de transfusões sanguíneas. A história natural da
doença já é bem conhecida, e dados dos Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) mostram que, para cada 100
pessoas infectadas pelo VHC, entre 5 e 20 pacientes evoluirão
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para cirrose em duas ou três décadas e entre 1 e 5 morrerão de
cirrose ou carcinoma hepatocelular. Dessa forma, pacientes ge riátricos infectados pelo VHC podem se tornar comuns nos
próximos anos, e as complicações dessa infecção serão mais
frequentes em salas de urgência e consultórios.
Em relação aos pacientes mais jovens, os indivíduos com
mais de 65 anos com hepatite crônica associada ao VHC frequentemente apresentam mais complicações de cirrose, particularmente insuficiência hepática e carcinoma hepatocelular.
Conhecer a idade em que ocorreu a infecção inicial também é
um parâmetro importante para o geriatra. Tanto o estadiamento como a velocidade da progressão da fibrose tendem a
ser maiores quando a infecção ocorre em idade adulta mais tardia. A média de tempo para evolução até cirrose é de 33 anos
em infectados entre 21 e 30 anos, enquanto esse tempo cai para
16 anos em adultos com mais de 40 anos. Laboratorialmente,
cerca de metade da população idosa apresenta níveis normais
de ALT a despeito de viremia (VHC-RNA).
O consenso americano (National Institutes of Health) considera pacientes idosos com hepatite crônica relacionada ao
VHC como um grupo difícil de ser tratado. Embora as diretrizes atuais não estabeleçam um limite superior de idade para
terapia antiviral, esses doentes são mais propensos a ter contraindicações ao tratamento do que adultos jovens. Por exemplo, testes clínicos excluem pessoas com mais de 65 anos e,
geralmente, adultos com mais de 60 anos têm maior prevalência de comorbidades, particularmente cardiovasculares, renais,
pulmonares e hematológicas, que não permitem a instauração
do tratamento. Nas situações em que o início do tratamento é
possível com interferon e ribavirina, a interrupção do tratamento é mais frequente em pacientes mais velhos do que em
jovens. Estima-se que menos de 15% dos adultos interrompam
o tratamento, enquanto essa taxa sobe para 30% naqueles com
mais de 60 anos e cerca de 70% necessitam reduzir as dosagens. As principais razões para a descontinuidade da terapia
incluem anemia, sintomas constitucionais como fadiga e

anorexia e depressão. Recentemente, o Ministério da Saúde
aprovou a administração de inibidores de protease, mas dados
referentes aos efeitos colaterais e aderência ao tratamento
ainda não foram coletados.
A biópsia hepática dos pacientes infectados pelo VHC
geralmente é realizada para guiar o início do tratamento farmacológico. Além de informar o grau de distorção arquitetural
pela fibrose, o exame histopatológico informa marcadores de
gravidade da inflamação e outras comorbidades, como sobrecarga férrica, doenças biliares e doença gordurosa não alcoólica
do fígado. Novas biópsias também são realizadas para avaliar
efeitos terapêuticos e também eventuais complicações. Trabalhos mais recentes revelam inclusive a capacidade de regressão
da fibrose em pacientes com resposta virológica sustentada,
contribuindo mais para a compreensão da doença e da eficiência de novos medicamentos (Quadro 1).

hepatite B
A história natural da hepatite B é determinada por múltiplas
variáveis, incluindo a idade dos pacientes. O risco de progressão para hepatite crônica é inversamente proporcional à
idade no momento da infecção. Por exemplo, a progressão para
cronicidade ocorre em mais de 90% em menores de 1 ano, em
25% a 50% das crianças de 1 a 5 anos e em menos de 5% de
crianças maiores de 5 anos e adultos jovens. Entretanto, a taxa
de progressão para hepatite crônica é maior em idosos do que
em adultos jovens. Num surto epidêmico de hepatite aguda
pelo VHB no Japão, por exemplo, cerca de 60% dos pacientes
com mais de 65 anos desenvolveram hepatite crônica.
As opções terapêuticas evoluíram bastante desde a década
de 1990. A despeito da alta taxa de desenvolvimento de vírus
mutantes resistentes, a lamivudina é tão eficiente em jovens
quanto em idosos. Novos análogos de nucleosídeos ou nucleotídeos são associados a altos índices de recorrência após a
parada do tratamento. Por isso, grande parte dos pacientes
necessita de terapia ao longo prazo, o que pode ser mais

Quadro 1 Características da infecção pelo VHC em indivíduos idosos
Fatores de risco

Transfusões sanguíneas e hemodiálise antes de
1992, uso de drogas injetáveis, tatuagens

história natural da doença

Complicações relacionadas a ﬁbrose, cirrose e
hipertensão portal geralmente são manifestações
iniciais; progressão mais rápida para ﬁbrose

aspectos laboratoriais

Aproximadamente metade dos pacientes virêmicos apresenta ALT normal
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complexo na faixa etária geriátrica.
Uma particularidade relacionada à hepatite crônica relacionada ao VHB é o maior risco de ocorrência de carcinoma
hepatocelular em fases ainda não cirróticas. Dessa forma, a vi gilância através de métodos de imagem é muito importante
nesse grupo de pacientes (Quadro 2).

Doença hepática gordurosa não alcoólica
A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGN) afeta um
em cada três adultos nos EUA. Histologicamente, ela varia da
presença de esteatose isolada a esteato-hepatite (EH). A
esteato-hepatite é a forma progressiva da DHGN que pode
evoluir com fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular.
Da mesma forma que a população envelhece e é atingida
por uma epidemia de sobrepeso e obesidade, a incidência de
DHGN e EH tende a se elevar nos próximos anos. Já está bastante claro na literatura que a DHGN de crianças e adolescentes
apresenta padrões de lesão hepática diferentes da forma do
adulto, inclusive com aspectos histopatológicos distintos. A
biópsia hepática da EH do adulto revela esteatose, inflamação
lobular e balonização dos hepatócitos, com ou sem fibrose
perissinusoidal. Nas crianças, por exemplo, a esteatose tende
a ocorrer na região periportal, enquanto em adultos a localização mais acometida é a centrolobular.
Até recentemente, pouco se sabia sobre as características
específicas da DHGN na população idosa. Por essa razão,
Noureddin e colaboradores do National Institute of Diabetes
and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) estudaram a
coorte de pacientes do Nonalcoholic Steatohepatitis Clinical
Research Network (NASH CRN) para comparar aspectos clínicos e patológicos em relação aos pacientes mais jovens.
De forma resumida, a prevalência de EH foi maior em
idosos do que em não idosos (72% vs 56%), com estadiamento
de fibrose mais avançado. Os marcadores histopatológicos de

atividade da doença também eram mais comuns na população
acima de 65 anos. Laboratorialmente, determinantes independentes de EH em pacientes mais velhos incluem maiores taxas
de AST e plaquetas baixas.
Um dos achados mais surpreendentes desse trabalho foi a
prevalência de fibrose avançada em 24% dos idosos que não
apresentavam EH e a elevação desse índice a 52% nos pacientes com EH. Os pacientes com maior grau de fibrose tendem a ter síndrome metabólica, maior índice de massa
corpórea, resistência insulínica, INR elevado, maior relação
AST/ALT e menor concentração de colesterol HDL.
Os autores concluem o trabalho ressaltando a importância da
biópsia hepática. Com ela, não apenas o estadiamento da fibrose
pode ser conhecido, como também os marcadores de gravidade
e a atividade da doença. Identificar pacientes idosos com maior
risco de doença progressiva é de extrema importância para que
tratamentos comportamentais e farmacológicos sejam prescritos.

lesão hepática induzida por drogas (Drug Induced
liver Injury – DIlI)
Lesões hepáticas induzidas por drogas atingem pacientes de
todas as idades. Historicamente, os idosos são considerados
como população de maior risco para DILI, principalmente por
conclusões de estudos antigos, baseados em experiências clínicas isoladas e testes em animais. Conforme o entendimento da
patofisiologia da DILI é desvendado, compreende-se que esse
grupo de doenças é multifatorial e não está exclusivamente
relacionado à idade. Entre os fatores de risco estão polifarmácia, dosagem e duração do tratamento, formulação das drogas,
consumo de álcool, estado nutricional, hepatopatias prévias e
suscetibilidade genética, incluindo status de acetilação, fenótipos HLA e interações com enzimas relacionadas ao citocromo
P450. O uso de fitoterápicos e chás também está relacionado a
efeitos toxicomedicamentosos.

Quadro 2 Comparação entre hepatites B e C em adultos jovens e idosos
adultos jovens
hepatite B

hepatite C

adultos idosos

Menor risco de infecção crônica (cerca de 5%)

Maior risco de infecção crônica (até 59%)

Múltiplas alternativas terapêuticas

Alternativas terapêuticas extrapoladas de dados
de adultos jovens

Progressão para ﬁbrose mais lenta

Progressão para ﬁbrose mais rápida

Menor prevalência de comorbidades
que limitam o tratamento

Maior prevalência de comorbidades que
limitam elegibilidade para tratamento

Maior índice de resposta virológica
sustentada (RVS)

Menor RVS reﬂete reduções de dosagens
e menor aderência ao tratamento
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O metabolismo hepático das drogas ocorre em duas fases. Na
primeira, os passos percorridos são hidroxilação, dealquilação e
reações redutoras que são realizadas por enzimas microssomais
do citocromo P450. Esse processo prepara a droga para a segunda
fase, que envolve conjugação, acetilação e metilação.
A dosagem e o grau de metabolismo hepático parecem estar
relacionados com o desenvolvimento de DILI. Medicamentos
administrados por via oral com mais de 50% de metabolismo
hepático causam elevação significativamente maior de ALT, incidência de insuficiência hepática aguda e maior necessidade
de transplante hepático quando comparados com drogas de
metabolismo no fígado menor que 50%.
Os padrões clinicopatológicos da DILI são tipicamente
constantes para cada tipo de droga. Classicamente, são categorizados como hepatocelulares (hepatíticos), colestáticos, mistos
ou esteatóticos. Menos frequentemente, fenômenos vasculares
intra-hepáticos podem ocorrer, como síndromes veno-oclusivas. Não há dados convincentes na literatura que correlacionem esses padrões apenas com faixas etárias específicas.
Apenas dois grupos de fármacos estão relacionados à maior
incidência de DILI na população idosa. No primeiro grupo estão
as drogas utilizadas no tratamento da tuberculose, rifampicina e
isioniazida. Tanto as taxas de incidência de hepatotoxicidade
como de mortalidade relacionadas à isoniazida são maiores em
pacientes com mais de 60 anos do que em pacientes mais jovens.
Tipicamente, pacientes geriátricos sofrem de múltiplas comorbidades e de doenças crônicas que requerem o uso de diversos medicamentos. Esse quadro os coloca em maior risco
para efeitos adversos decorrentes de interações droga-droga
e droga-doença.
Com frequência, o diagnóstico diferencial entre efeitos adversos a drogas e doenças primárias do fígado é desafiador. Os
padrões colestáticos e mistos da DILI são os que mais frequentemente geram dúvidas, principalmente porque nessa população
os exames laboratoriais podem simular doenças hepatobiliares
crônicas como a cirrose biliar primária ou fenômenos obstrutivos.
Nessas situações, a biópsia hepática pode contribuir para guiar
tanto o diagnóstico como o tratamento desses doentes.
Na prática clínica, a presença de padrões histopatológicos que
favorecem DILI ocasionalmente é confrontada com anamneses
que negam uso de medicamentos. Nessas situações, é imperativo
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que o médico que atende o paciente reaborde a história clínica
de forma enfática para excluir a utilização de fármacos, fitoterápicos e chás não mencionados num primeiro momento.

hepatite autoimune
Entre as hepatites crônicas, a hepatite autoimune (HAI) é uma
doença rara. Ela é caracterizada por hipergamaglobulinemia,
autoanticorpos circulantes e alterações morfológicas de hepatite de interface. A patogênese da doença não está totalmente
elucidada e envolve fatores imunogenéticos. A HAI foi originalmente descrita em mulheres pré-púberes, mas hoje se sabe
que ocorre um segundo pico de grande incidência entre 50 e
70 anos, incluindo homens e mulheres. O diagnóstico deve ser
realizado através de integração de aspectos clínicos, laboratoriais, incluindo sorológicos e anatomopatológicos.
As características clínicas desse grupo etário foram descritas
com detalhes pela equipe do King’s College Hospital de Londres. Entre as conclusões mais relevantes, destaca-se a maior incidência de ascite no início dos sintomas. Embora o tratamento
possa ser bastante eficaz, a farmacoterapia inclui o uso de corticosteroides, que pode não ser desejável na presença de comorbidades como osteoporose, diabetes e resistência insulínica.
papel da biópsia hepática
As biópsias hepáticas não só confirmam hipóteses diagnósticas
como também fornecem informações valiosas para o acompa nhamento dos pacientes com hepatopatias agudas ou crônicas.
Nessas situações, o exame histopatológico provê dados de
gravidade específicos de cada doença, assim como o estadiamento das alterações arquiteturais como a fibrose em hepatopatias crônicas. Em diversas situações, outras hepatopatias
crônicas que não haviam sido consideradas são reveladas,
como sobrecargas férricas.
Entre as doenças mencionadas nos parágrafos anteriores,
as biópsias são de extrema importância para indicar o tratamento de hepatites virais. Além disso, somente através da
análise tecidual é que se confirma o diagnóstico de esteatohepatites. No caso de hepatites autoimunes, a remissão histológica da doença, avaliada pela atividade de interface, é o
parâmetro mais importante para que se possa reduzir ou interromper o tratamento imunossupressor.
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Steatohepatitis and Advanced Fibrosis in Elderly Patients. Hepatol.
2013;58:1644-1654.
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em movimento :: ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

Quando um ente QueRido
está moRRendo
seR moRtal
O médico e autor
americano Atul Gawande acaba de
lançar o livro Being
Mortal – Medicine
and What Matters
in the End (Ser mortal – Medicina e o
que importa no ﬁnal, em tradução livre,
ainda sem previsão para ser lançado no
Brasil), em que traça um retrato minucioso de como médicos e pacientes lidam
com o ﬁnal de vida, numa era em que a
tecnologia parece ser capaz de prolongar
quadros irreversíveis indeﬁnidamente.
“O fato de estarmos encurtando ou
piorando o tempo que resta parece não
ser registrado. Nós imaginamos que
podemos esperar até que os médicos nos
digam que não há mais nada que eles
possam fazer. Mas raramente não há
mais nada que os médicos podem fazer”,
explica Gawande em seu livro. “Nós
medicalizamos o envelhecimento e esse
experimento está falhando.”
Usando anedotas e estudos cientíﬁcos, Gawande acredita que, com medidas
simples e baratas, é possível proporcionar
um ﬁnal de vida mais digno e com qualidade para pacientes fora de possibilidades de cura. Para saber mais, acesse:
http://atulgawande.com.

Acaba de ser lançada a versão em português de
um material canadense que ajuda pessoas que
estão enfrentando a morte de um ente querido.
Intitulada Quando um ente querido está morrendo
– O que você pode esperar e como você pode ajudar,
a publicação convida a uma conversa franca sobre a terminalidade da vida
de quem está próximo.
O material foca especiﬁcamente pacientes idosos em ﬁnal de vida. Entre
os temas abordados estão “O que acontece nos momentos ﬁnais?” e “Controle
da dor e uso de opioides”.
Trata-se de uma iniciativa liderada pelo International Longevity Center Brasil,
em parceria com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), a SBGG Seção Rio de Janeiro, o
Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento (CEPE) e o Instituto Vital Brasil.
A equipe que adaptou o material para a realidade brasileira é formada pelos especialistas Claudia Burlá, Ligia Py, Filipe Gusman e Daniel Azevedo.
A publicação é de acesso livre e gratuito. Acesse: www.sbgg.org.br

Rede social paRa pacientes
em tRatamento do cânceR
A associação Brasileira de linfoma e leucemia (abrale) acaba de lançar
a rede social Amar a Vida, a primeira no país com foco em pacientes com
doenças hemato-oncológicas.
A rede pretende ser um elo de comunicação e colaboração entre pacientes,
familiares, médicos, proﬁssionais de saúde, pesquisadores e órgãos do governo, entre outros. Seu objetivo é incentivar o debate, conscientizar os pacientes
sobre a importância de determinados cuidados e tratamentos, além de abrir
espaço para discussão de aspectos sociais, familiares e psicológicos que vêm
com a doença. O ator Caio Castro é o padrinho do projeto.
“A ideia é agilizar a troca de informações e experiências para uma melhor
e mais abrangente participação de todos os envolvidos nos enormes desaﬁos
pessoais, organizacionais e políticos que se apresentam diariamente na luta
contra o câncer de sangue”, diz Merula Steagall, presidente da Abrale.
Para saber mais, acesse www.amaravida.com.br.
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de iGual paRa iGual
Uma iniciativa inovadora na Cidade do Cabo, na África do Sul, parece estar trazendo
bons resultados. ageWell Global, programa coordenado pelo médico americano Mitch
Besser, usa um modelo de peer-to-peer para conscientizar e engajar idosos no cuidado
com sua própria saúde.
O programa conta com o trabalho de idosos para visitar outros idosos em bairros
especíﬁcos, de maneira a criar identiﬁcação e vínculos. Os funcionários avaliam não apenas a saúde de seus clientes, mas também a situação da casa. Para isso, eles se baseiam
em perguntas disponibilizadas num celular especial. As respostas são registradas no aparelho, que tem um aplicativo que faz os
cálculos e deﬁne, por exemplo, se a pessoa visitada precisa de um médico ou de um assistente social.
A AgeWell Global tem uma base de mais de 100 clientes e emprega cerca de 30 funcionários, que vão de porta em porta. Dados
preliminares do programa mostram que ele traz benefícios tanto para os funcionários quanto para os clientes, principalmente nos
índices de depressão.
Para saber mais, acesse: www.agewellglobal.com/home.

atendimento especial
à população idosa
A Defensoria Pública do Estado de
São Paulo e a Escola de Artes,
Ciências e Humanidades (EACH)
da Universidade de São Paulo (USP)
iniciaram em outubro um atendimento diferenciado voltado à população idosa da capital paulista.
Viabilizado por meio de termo de cooperação, o atendimento é
feito por estudantes do curso de gerontologia da USP que realizam
estágio na Defensoria Pública. O objetivo é que eles identiﬁquem,
proponham e desenvolvam intervenções gerontológicas para melhor
acolhimento da população idosa que solicita os serviços da instituição, aprimorando o atendimento prestado a esse público e a formação proﬁssional.
Inicialmente, entre seis e oito estudantes desenvolvem suas atividades às quartas-feiras, das 8h às 12h. O trabalho é supervisionado
por Bibiana Graeﬀ, professora adjunta da EACH, e por defensores
públicos. A iniciativa é fruto do trabalho do Núcleo Especializado dos
Direitos do Idoso e da Pessoa com Deﬁciência da Defensoria Pública.
Para mais informações: (11) 3091-8161.

pensando no amanhã
Acaba de ser lançado
o Registro Nacional
de Testamento Vital
(Rentev), a primeira
plataforma online no
país que permite que usuários cadastrem seu
testamento vital, um documento no qual são expressas as vontades do paciente em caso de
doenças terminais.
O Rentev foi criado pela advogada e doutora
em ciências da saúde Luciana Dadalto, com recursos próprios. Com a ausência de legislação especíﬁca sobre o modelo de testamento vital ou a melhor
forma de armazená-lo, o Rentev se apresenta como
uma boa alternativa para aqueles que querem
deixá-lo registrado e acessível no momento de necessidade. O site já conta com 20 registros. Para
acessá-lo, visite: www.testamentovital.com.br.
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diferença

Diferenças essenciais
Homens e mulheres envelhecem de maneiras distintas. O Fórum
da Longevidade Bradesco Seguros trouxe o tema para discussão

Por Lilian Liang

A

s diferenças entre homens e mulheres no processo do
envelhecimento foram o tema do IX Fórum da
Longevidade Bradesco Seguros, realizado em outubro em São Paulo. A necessidade de se discutir essa
questão vem de uma realidade cada vez mais evidente: as mulheres vivem mais do que os homens, especialmente se considerada a população a partir dos 70 anos. Dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, na faixa
dos 80 anos, dois terços da população são mulheres. A partir dos
90, esse número passa para três quartos da população idosa.
Segundo o médico e especialista em longevidade Alexandre Kalache, o Brasil é um dos primeiros no ranking dos
países que mais envelhecem. Espera-se que em 2050 o grupo
com mais de 60 anos alcance 64 milhões, equiparando-se ao
Japão. “A questão do gênero está diretamente relacionada ao
papel social desempenhado por homens e mulheres. As mudanças no mercado de trabalho e na perspectiva de longevidade apontam também que as mulheres estão mais ativas
economicamente e menos disponíveis para o papel de cuidadoras que exerciam antes”, disse.
A feminização do envelhecimento e seus impactos na sociedade foram discutidos sob diversos ângulos durante o evento.
Uma das palestras mais aplaudidas foi a de Mirian Goldenberg,
professora do Departamento de Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que apresentou resultados de
sua pesquisa “Corpo, envelhecimento e felicidade na cultura
brasileira”, em que entrevistou 1,7 mil pessoas, entre homens e
mulheres. A pesquisa teve início a partir de uma crônica que escreveu para o jornal Folha de S. Paulo, chamada “A bela velhice”.
Com exemplos reais, a pesquisadora apresentou semelhanças e diferenças do processo de envelhecimento entre homens
e mulheres, como o significado da velhice, a questão do cuidado e da autoimagem. “Tanto para homens quanto para mu -

lheres essa fase da vida é um momento libertador. Para as mulheres, porque ganham liberdade, já que muitas viveram o casamento e a cultura do corpo como prisão. Para os homens, porque se voltam para a família e ganham o afeto que não recebiam quando estavam fora de casa, trabalhando”, explicou.
Entre as diferenças estavam a rede de apoio com quem disseram contar na velhice – enquanto homens citaram a família,
as mulheres citaram suas amigas – e a forma como enxergavam o próprio corpo – as mulheres se sentiam obrigadas a
mudar a forma como se vestiam para se adequar à idade, ao
contrário dos homens.
Já a geriatra e especialista em cuidados paliativos Cláudia
Burlá comentou as diferenças entre gêneros da ótica da saúde
e do final de vida. “Quando os homens adoecem, eles tendem
a morrer mais rápido. As mulheres têm um processo mais prolongado de terminalidade da vida. A heterogeneidade da velhice é nosso grande desafio, daí a necessidade de ter olhares
específicos para homens e mulheres”, ponderou.
Segundo Cláudia, embora as mulheres sejam mais frágeis,
elas têm uma capacidade maior de se readaptar e se recriar. “Os
homens têm uma tolerabilidade menor para mudanças. As
mulheres aceitam melhor as novas situações, inclusive de dependência, o que não quer dizer resignação”, disse. “E o que se
observa é que as mulheres sempre acabam ficando responsáveis pelo cuidado. Isso precisa ser mais bem avaliado. É uma
questão cultural ou social?”
Uma das maiores autoridades em cuidados paliativos e terminalidade no Brasil, Cláudia enfatizou a importância de não
deixar que os idosos fiquem sozinhos no final de vida. “É muito
comum que casais que envelhecem juntos tenham um final de
vida complicado. Quando um morre, é apenas questão de dias
ou meses para que o outro cônjuge morra também”, afirmou.
Na questão financeira, o economista e professor Marcos
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autor do best-seller Homens são de Marte. Mulheres são de Vênus.
Durante o Fórum foi realizada também a entrega dos Prêmios Longevidade Bradesco Seguros, que neste ano, além das
categorias Jornalismo e Histórias de vida, contou com a modalidade Pesquisa em Longevidade, voltada à comunidade aca dêmica (veja quadro).
O evento foi encerrado com um bate-papo com o jornalista
Zuenir Ventura, 83 anos, sobre tempo, otimismo e histórias de
sua vida. Sobre o envelhecimento, brincou: “Quando fiz 80
anos, me perguntaram sobre a velhice. Eu disse ‘Se eu soubesse
que era tão bom, teria feito 80 anos antes’ ”.

Fotos: Marcello Bravo

Silvestre abordou o planejamento financeiro como um dos
pilares para uma boa velhice. Segundo ele, homens e mulheres projetam a longevidade de forma diferente também
quando o assunto é dinheiro. “Ao analisarmos o perfil das
pessoas que querem ajuda para um planejamento financeiro,
vemos que os homens ainda são a maioria: quatro em cada
cinco”, observou.
Também estiveram presentes no encontro a professora de
saúde pública e envelhecimento da Universidade do Canadá
Maria Victoria Zunzunegui; a historiadora Mary del Priore, autora de História das Mulheres no Brasil; e o escritor John Gray,

Mirian Goldenberg

Zuenir Ventura e Alexandre Kalache

Prêmios Longevidade bradesco seguros
categoria: geriatria

categoria: gerontologia

1o colocado: Diego Robles Mazzotti (São Paulo/SP)
Trabalho: “Human longevity is associated with regular sleep patterns, maintenance of slow wave sleep, and favorable lipid proﬁle”
Publicação: Frontiers in Aging Neuroscience

1o colocado: Edna Estelita Costa Freitas (Rio de Janeiro/RJ)
Trabalho: “Argumentos morais sobre inclusão/exclusão de idosos
na atenção à saúde”
Publicação: Bioética

2o colocado: Celso Martins Queiroz-Junior (Belo Horizonte/MG)
Trabalho: “Preventive and therapeutic anti-TNF-α therapy withpentoxifylline decreases arthritis and the associated periodontal
co-morbidity in mice”
Publicação: Life Sciences

2o colocado: Pricila Cristina Correa Ribeiro (Belo Horizonte/MG)
Trabalho: “Complexity of lifetime occupation and cognitive performance in old age”
Publicação: Occupational Medicine
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Discussões globais
Intensa troca de experiências marcou o II Fórum Internacional da Longevidade,
que abordou as diferenças entre os gêneros no envelhecimento
mentos da categoria “mulher idosa” e suas consequências políticas; e ampliação do conceito de feminização do envelhecimento,
inclusive do homem. “Já houve casos em que o idoso sofreu violência e foi encaminhado para a Delegacia da Mulher”, contou.
Do ponto de vista econômico, Willem Adema, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, destacou
o fato de que mulheres trabalham mais em funções não remuneradas, o que traz consequências difíceis quando elas envelhecem. “Embora haja licença-maternidade e, em alguns países,
licença-paternidade, não há licença para cuidar de idoso. E essa
tarefa acaba recaindo sobre as mulheres”, apontou.
Por outro lado, as mulheres são cada vez mais essenciais no
mercado de trabalho. Dessa forma, têm menos disponibilidade
para cuidar de idosos que cada vez mais demandam cuidados de
longo prazo. “É necessária uma revisão do modelo de cuidado
atual”, afirmou.
Para Kalache, a pressão da sociedade civil sobre governos
para que mudanças sejam implementadas é fundamental. “A
vontade do governo é muito importante para garantir a segurança, em todos os aspectos, da população idosa por meio de
políticas”, disse.
As conclusões do evento culminaram com a elaboração da
Carta sobre Gênero e Envelhecimento, documento oficial com
recomendações para diminuir as desigualdades de gênero no
processo de envelhecimento. A carta foi enviada a organizações
nacionais e internacionais envolvidas com o idoso.

Marcello Bravo

N

a sequência do IX Fórum da Longevidade foi realizado o II Fórum Internacional da Longevidade,
que deu continuidade às discussões sobre gênero
e envelhecimento. Promovido pelo Centro Internacional de Longevidade Brasil, com apoio do Fórum Mundial
de Demografia e Envelhecimento e do Grupo Bradesco Seguros, o evento teve um caráter muito mais prático e reuniu
acadêmicos, pesquisadores e representantes de entidades internacionais no Rio de Janeiro.
Segundo Alexandre Kalache, trata-se de um seguimento
lógico do I Fórum Internacional, cujo tema foi a cultura de cuidados, considerando as diferenças nos papéis que homens e mulheres ocupam nesse contexto. As discussões incluíram aspectos
como política, direitos humanos, economia e trabalho.
Para abrir as discussões, Sara Arber, codiretora do Centro
para Pesquisa em Envelhecimento e Gênero da Universidade
de Surrey, no Reino Unido, fez uma análise das mudanças sociais que vêm alterando a questão do cuidado e, por consequência, o processo de envelhecimento das mulheres.
Ela explicou que mudanças demográficas como o aumento
da longevidade e a queda na fertilidade vêm causando uma
falta de cuidadores familiares. Já mudanças na estrutura familiar, como aumento no número de famílias nucleares e de divórcios, fazem com que idosos vivam sozinhos. Na questão do
emprego, a necessidade de renda dupla para sustento da
família faz com que seja necessário encontrar estratégias para
o cuidado dos idosos. Além disso, aposentadorias mais tardias
também têm um impacto na disponibilidade de familiares em
cuidar de seus parentes mais velhos. Por último, ela citou migrações transnacionais e do meio rural para o urbano como
uma causa de fratura de relações familiares para cuidar de seus
idosos. “Precisamos examinar o impacto dessas mudanças sociais globais tanto nas relações intergeracionais como no
cuidado e como isso funciona em diferentes sociedades, bem
como suas implicações em gênero”, explicou.
Guita Debert, pesquisadora e professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), levantou questões importantes
da perspectiva antropológica. “O gênero não é algo independente.
Ele exige uma reformulação da teoria gerontológica e uma revisão
das teorias feministas e sociológicas”, disse. Entre os pontos abordados pela especialista estavam a necessidade de contextualizar
outras sexualidades, no envelhecimento; os diversos desdobra-

Grupos de discussão formados após as palestras
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carTa sobre gênero e enveLhecimenTo
“Igualdade de Gêneros em um Mundo que Envelhece”
Preâmbulo
A construção social de gênero engloba todos os aspectos do envelhecimento em cada contexto socioeconômico, cultural e institucional. O seu impacto é sentido em cada etapa do curso de vida.
Visões prescritivas rígidas sobre os papéis de cada gênero impõem
um custo elevado às pessoas, que resulta em consequências permanentes à saúde e bem estar e uma enorme subutilização dos
recursos disponíveis na sociedade. O envelhecimento populacional
e outras alterações demográﬁcas profundas signiﬁcam que papéis
de gênero inﬂexíveis não mais são suportáveis. A revolução da
longevidade exige o desenvolvimento de um novo paradigma, que
inclua um novo contrato social entre mulheres e homens. Deve
estar ﬁrmemente embasado na Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948) e incorporar os princípios da igualdade, dignidade
e responsabilidade. Deve proporcionar uma cidadania mais ativa,
maior justiça social e econômica e uma cultura de cuidado mais
inclusiva e abrangente. Há grandes variações na arquitetura social
de gênero, tanto dentro de uma mesma região quanto entre diferentes regiões. Essas variações embasam as abordagens que lidam
com as desigualdades em termos de gênero. Em todas as circunstâncias, deve-se dar especial atenção aos efeitos cumulativos das
desvantagens baseadas em gênero. O investimento em políticas
que respondam às necessidades das mulheres idosas, de hoje e do
futuro, que constituem a maioria da população, é especialmente
crucial. A resposta, em termos de pesquisas, políticas, órgãos de
defesa e prestação de serviços, à tão chamada “feminização do
envelhecimento”, entretanto, não deve negligenciar necessidades
especíﬁcas dos homens idosos de hoje e do futuro.
a experiência de envelhecer sob a Ótica de gênero
Algumas lacunas sobre a questão de gênero se tornaram menos
pronunciadas. A evolução continuada das noções culturais de
gênero e o surgimento de novas identidades de gênero totalmente diferentes vêm gradualmente confundir as fronteiras claramente percebidas entre “feminilidade” e “masculinidade”. Entretanto, há ainda discrepâncias signiﬁcativas entre mulheres e
homens em áreas tais como expectativa de vida, condição de
saúde, segurança econômica/pessoal, participação social/no trabalho, e compartilhamento de ônus. Adultos mais velhos estão
moldados por uma vida de pressupostos estabelecidos sobre as
funções de cada gênero que inﬂuenciam o julgamento sobre educação, carreiras, arranjos de trabalhos e tarefas, redes sociais,
família, ﬁnanças e prestação de serviços. A acumulação desses julgamentos acarreta um tremendo impacto na saúde e bem-estar
dos idosos, de múltiplas maneiras, e traz consequências enormes
para a sociedade como um todo.
os desaﬁos à frente
No contexto do rápido envelhecimento populacional, num mundo

cada vez mais globalizado e com fortes movimentos migratórios,
a igualdade de gêneros é fundamental para que todas as experiências e capacidades de cada indivíduo sejam aproveitadas ao
máximo. As mudanças sociais ocorrem num ritmo rápido, o que
exige uma cidadania ﬂexível. A maior parte dos sistemas sociais
(proteção ao trabalho, assistência social, seguridade social e
saúde) está sendo testada pelas novas realidades democráticas.
Há um pragmatismo econômico e cultural sobre a necessidade de
um enfoque mais acentuado no gênero. São necessárias mudanças fundamentais na maneira como vivemos, trabalhamos,
aprendemos e provemos o cuidado. A ausência de uma resposta
causará um fardo insustentável e tornará possível uma ruptura
entre mulheres, homens e gerações. Potencialmente, cada etapa
do curso de vida deve ser considerada sob a ótica dos direitos humanos, a ﬁm de que haja uma participação integral e uma contribuição de cada indivíduo para a construção de uma sociedade
totalmente coesa. Além disso, precisamos colher dados sistemáticos e inclusivos, e de uma análise baseada em gênero que incluam
faixas etárias bem mais velhas a ﬁm de identiﬁcar e compreender
as falhas, informar ações, monitorar a evolução e avaliar os impactos. As oportunidades para facilitar escolhas genuínas ao longo
de todo o curso de vida são enormes.
responsabilidade universal
Assumimos a responsabilidade, como indivíduos e como sociedades, para acabar com a discriminação de gênero, conforme
reconhece a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra Mulheres (CEDAW, 1979) e a Declaração e
Plataforma de Ação de Beijing (1995). Precisamos fortalecer legislações nacionais e internacionais em relação aos direitos de mulheres e homens idosos, buscar aperfeiçoar as práticas comuns de
maneira a atenderem a todas as idades, e deﬁnir uma visão aceita
por todos do que seja igualdade de gêneros. Devemos efetuar a
mudança por meio dos pilares estabelecidos, como os do enunciado pelo Marco Político do Envelhecimento Ativo da OMS: saúde,
participação e segurança (WHO, 2002) e o aprendizado ao longo
de toda a vida (Kalache, 2013), que reaﬁrma os Princípios das
Nações Unidas para as Pessoas Idosas (1991), complementa os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (MDG, 2000), o Plano de
Ação Internacional de Madri sobre o Envelhecimento (MIPAA,
2002), e a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 sobre igualdade
de gêneros e empoderamento de mulheres. Esses quatro pilares
são fundamentalmente interdependentes e, em conjunto, indicam
um padrão comum pelo qual pessoas, organizações, instituições
e governos podem ser orientados e avaliados.
saúde
Enfatizamos que a saúde é um pré-requisito fundamental para a
qualidade de vida. A sua realização completa exige uma atenção
cuidadosa a todos os determinantes sociais da saúde, com enfoque especial na igualdade de gêneros. Isso inclui:
1. A promoção da saúde e a prevenção do desenvolvimento de incapacidades e doenças crônicas, reduzindo seus fatores de risco
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ao longo do curso de vida, com especial ênfase naqueles relacionados a gênero.
2. Proporcionar acesso igualitário à assistência à saúde prestada
de forma contínua, de maneira adequada conforme o gênero,
por proﬁssionais que reconheçam e respondam às necessidades
físicas e psicossociais especíﬁcas de mulheres e homens de
todas as idades.
3. Formar sistemas coordenados de apoio aos cuidadores,
que aﬁrmem o valor social e econômico do cuidar e que respondam às múltiplas e diferentes funções e necessidades de
mulheres e homens de todas as idades que dispensam uma
variada gama de cuidados, remunerados ou não, de maneira
formal ou informal.
aprendizado ao Longo da vida
Reconhecemos que o aprendizado continuado, ao longo da
vida, seja por meio de educação formal ou informal, voluntariado ou outros meios, é fundamental para se manter a
relevância social. Os anos a mais que se conseguiu na vida,
em combinação com as mudanças aceleradas em todas as esferas da atividade humana, faz da promoção do aprendizado
ao longo da vida um imperativo. Dentre as ações importantes,
pode-se apontar:
1. A ênfase na aprendizagem ﬂexível e inovadora, oportunidades de educação, formação e aperfeiçoamento para mulheres e homens de todas as idades, conforme as suas necessidades e aspirações, para se alcançar a realização pessoal, segurança, coesão social e crescimento econômico.
2. A inclusão do fenômeno do envelhecimento e do seu impacto
diferenciado em mulheres e homens em todos os ambientes de
ensino e currículos escolares.
3. A promoção do autocuidado e do cuidado a terceiros para
mulheres e homens, em todas as fases da vida.
4. A maximização de oportunidades para o intercâmbio intergeracional dentro da família, da comunidade e do local de trabalho que valorizem as aptidões, experiências, memória e a
sabedoria acumulada de mulheres e homens.
Participação
Reconhecemos a importância de empoderar a mulheres e
homens em todas as etapas da vida como meio de facilitar sua
plena participação em todas as áreas econômicas, sociais, culturais e políticas, incluindo o pleno acesso ao trabalho decente
(OIT, 1999) com:
1. A reavaliação de todos os papéis sociais baseados em gênero
– na educação, emprego, atividades de lazer, cultura e religião,
em todo o curso de vida, desde os anos críticos de formação, na
juventude.
2. A construção de ambientes de trabalho justos, que sejam seguros, prestem apoio e sejam plenamente inclusivos para mu lheres e homens de todas as idades.
3. A plena aceitação da diversidade e o combate à discriminação

sistêmica, incluindo, dentre outros, preconceitos de idade e
gênero, a ﬁm de ampliar as oportunidades para que mulheres e
homens possam melhor servir às suas comunidades.
4. A aﬁrmação da igualdade de gêneros é pré-requisito para a
construção de uma sociedade verdadeiramente democrática,
por meio da plena integração de mulheres e homens de todas
as idades nos processos de tomadas de decisão em questões da
vida civil e política.
5. Apoiar direitos de mulheres e homens de todas as idades para
garantir acesso a ambientes propícios e favoráveis à expressão
pessoal e crescimento.
segurança
Reconhecemos que a segurança (UNDP, 1994) é um direito humano fundamental e essencial, e que a proteção, segurança e
dignidade de mulheres e homens de todas as idades, com
grande ênfase nas pessoas mais vulneráveis, devem ser estimuladas por vários meios, especialmente:
1. Atender às necessidades básicas de todas as pessoas,
levando-se em conta as necessidades especíﬁcas de mulheres
e homens mais velhos, incluindo o direito à alimentação,
água, abrigo, segurança, segurança ocupacional e respeito.
2. Aliviar a pobreza e privações materiais pela garantia de igualdade para todos, mulheres e homens, de todas as idades, relativamente aos direitos de cidadania e acesso a recursos
econômicos e segurança social.
3. Abordar e combater premissas relacionadas a gênero que incluam agressões e a assunção de riscos que venham a provocar
lesões autoinﬂigidas ou inﬂigidas a outros.
4. Combater a discriminação, violência, exploração, maustratos e negligência em virtude de idade e gênero, especialmente em épocas de conﬂito e crise.
5. Encarregar as instituições judiciárias e órgãos de segurança
da aplicação de todos os instrumentos legais para promover e
defender direitos.
como avançar
A natureza transformadora do envelhecimento populacional
global exige que todas as sociedades criem novos arcabouços conceituais. Faz-se necessária uma total reavaliação
sobre quem somos nós, como nos relacionamos com nossa
vida prolongada e uns com os outros como mulheres e
homens – como seres humanos. Precisamos continuar a
aprofundar e expandir nossa compreensão sobre gênero por
meio de uma colaboração interdisciplinar e intersetorial.
Nossa sagacidade para inovação dentro da diversidade cultural que se apresenta permite atualizar essa visão de diferentes maneiras. Quando a igualdade de gêneros é realmente aceita, as aptidões, experiências e recursos de mulheres e homens de todas as idades serão reconhecidos como
um patrimônio intrínseco de uma sociedade plenamente
coesa, enriquecedora, produtiva e sustentável.
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

foCo na prevenção
Se descoberto no início, as
chances de cura do câncer
aumentam significativamente. Neste cenário, a
prevenção primária com
informação e educação se
faz necessária e fundamental, pois pode evitar o aparecimento de diversos tipos de câncer.
Pensando nisso, o cirurgião-geral oncológico
Ricardo Antunes, também diretor do Instituto
Paulista de Cancerologia (IPC) e vice-presidente
da Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC),
lançou no Dia Nacional de Combate ao Câncer
– 27 de novembro – a segunda edição do livro
Prevenção do Câncer, da Editora Manole. A nova
edição descreve os principais tipos de câncer.
A capa do livro foi confeccionada por Mauricio de Sousa, com personagens da Turma da
Mônica. O criador do famoso desenho abraçou
a causa da prevenção do câncer e desenvolveu
uma ilustração especialmente para a obra.

LaCtase em forma
de tabLete dispersíveL
A Nova Química acaba
de lançar o Lactanon
(enzima lactase 10.000
FCC ALU), única lactase
na forma de tablete dispersível no Brasil. Sua principal vantagem é proporcionar
maior praticidade no dia a dia do paciente com intolerância à lactose, possibilitando que o paciente se beneficie
dos nutrientes essenciais presentes no leite de vaca e seus
derivados sem desconforto intestinal.
Lactanon tem início de ação rápido, ocasionando
bem-estar após as refeições lácteas. Por não conter glúten,
açúcar nem sabor, pode ser utilizado sem riscos e com
alta adesão ao tratamento. O produto já está disponível
nas principais farmácias de todo o Brasil em caixas com
30 tabletes. Saiba mais em www.lactanon.com.br.

Corrida para a terCeira idade
A Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, recebeu no dia 9 de novembro
a primeira edição da Rio 6k TENA – Caminhando e correndo com quem
cuida. Trata-se de uma realização da SCA, com organização da Yescom e
patrocínio da TENA, em parceria com o Itaú Viver Mais e apoio especial
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Com a proposta de promover a qualidade
de vida entre o público da terceira idade e a prática esportiva em família,
a corrida recebeu cerca de 1,2 mil pessoas, boa parte delas com mais de
60 anos.
A Rio 6K TENA trouxe ao calendário de corridas de rua do Rio de Janeiro uma nova opção de participação,
com a inscrição combo, que permite ao competidor levar um acompanhante com idade superior a 60 anos.
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para assistentes soCiais
Estão abertas as inscrições para o curso de extensão “Serviço Social e
Gerontologia: as Interfaces do Conhecimento e Prática”, promovido pela
Disciplina de Geriatria e Gerontologia da Escola
Paulista de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo (EPM/Unifesp).
O curso acontecerá entre 3 de março e 24 de abril
de 2015 e será coordenado pela assistente social Naira
Dutra Lemos. As inscrições podem ser feitas no endereço: http://phpu.unifesp.br/ acad/siex/index.htm.
Para mais informações: secretaria.digg@gmail.com.

reabiLitação em doenças
neuromusCuLares
A Editora Atheneu acaba de lançar
o livro Reabilitação em Doenças Neuromusculares – Guia Terapêutico Prático, de autoria de Acary Souza Bulle
Oliveira e Adriana Leico Oda.
O livro aborda as doenças neuromusculares sob forma multidisciplinar e é dividido em quatro seções: diagnóstico das
doenças neuromusculares; doenças neuromusculares sob
a ótica da medicina; reabilitação nas doenças neuromusculares; e associações ligadas ao atendimento e orientação dos familiares. Ao discutir o tema de uma perspectiva interdisciplinar, o livro é uma espécie de protocolo
de tratamento, em que cada disciplina participa do passo
a passo a ser tomado com o que pode oferecer de melhor.

1o enContro
CientífiCo GenaCoL
A Langfor, em parceria
com Alavital, Natue e
Cook Funcional, promoveu o 1o Encontro Científico Genacol no fim de novembro. O evento,
voltado para profissionais de saúde, abordou estudos e resultados referentes ao uso
do colágeno hidrolisado.
O tema “A influência da tecnologia
Aminolock na eficácia terapêutica do uso do
colágeno hidrolisado” foi apresentado pelo
biólogo Bruno Zylbergeld, enquanto a aula
sobre “Novas evidências clínicas do uso multidisciplinar do colágeno hidrolisado” foi
ministrada por José Almeida.

novo residenCiaL
Acaba de ser inaugurado o Villa Bela Vista
Residencial & Saúde.
Localizado numa área
de 22 mil metros quadrados em Itapecerica da Serra, o
residencial tem 32 acomodações em um espaço construído especialmente para hospedagem de pessoas da
terceira idade com ambientes acolhedores e muito contato com a natureza. O residencial foi inaugurado no
início de dezembro e oferece uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e educadores físicos.
Para saber mais: www.villabelavista. com.br.
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novo site da sbGG-sp
A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção São Paulo (SBGG-SP)
acaba de laçar seu novo site. Completamente repaginado, ele conta com duas áreas distintas. Uma delas é específica para o público leigo, com notícias, informações sobre
saúde, ferramenta de busca de profissionais, dicas para cuidadores, perguntas mais frequentes e links úteis para serviços. A outra é voltada para profissionais de saúde e associados da SBGG-SP, com notícias,
novidades da instituição e recursos para a atualização de conhecimento.
Juntamente com o novo layout o site traz outra novidade: o logo reformulado da SBGG-SP. A mudança se estende às
18 seções estaduais da SBGG, que passam a adotar uma identidade única. Para João Bastos Freire Neto, presidente da
SBGG, esta decisão está alinhada à perspectiva de crescimento integrado da instituição. “A adesão das nossas ações foi
unânime, o que demonstra este sentimento de caminharmos no mesmo sentido”, disse.
Para saber mais, acesse: www.sbgg-sp.com.br.

novo portaL para médiCos
Valorizar o tempo dos
médicos – esse é o objetivo do portal médico
Doutor Farma-Certo, que
será lançado em janeiro
de 2015. Através da customização, a ferramenta se propõe a administrar os
focos de interesse dos médicos e gerenciar suas expectativas de relacionamentos com a indústria farmacêutica, entidades de classes, instituições hospitalares e de
ensino, entre outros.
O portal também oferece recursos para economizar
tempo e diminuir a burocracia com a geração de guias
de exames automatizadas, garantindo segurança no
processo e mais conforto para os pacientes.
Doutor Farma-Certo é uma ferramenta gratuita e
pode ser acessada em www.doutorfarmacerto.com.br.

doação ao vivo para a aaCd
Nos dias 7 e 8 de novembro,
o SBT apresentou a 17a edi ção do Teleton, programa
criado para apoiar a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).
Bigfral e Pompom, da Hypermarcas, estavam entre
as marcas colaboradoras e, juntas, doaram um cheque
de R$1.000.000,00 ao vivo para o apresentador Silvio
Santos. O momento foi uma oportunidade para falar
de assuntos que ainda são tabu, como incontinência
e a importância do exame de próstata em homens.
Além de provocar discussão entre o público, a ação
serviu como gancho para que profissionais de saúde
pudessem abordar o tema com seus pacientes.
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programe-se :: cursos, congressos e simpósios

mar/abr

III Curso Intensivo de geriatria FmUsp
3
26 a 29 de março • Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo • São Paulo, SP
www.gerosaude.com.br
VII ComLaT – Congresso do
3
Comitê Latino-americano e Caribe

3

World Congress on Brain,
Behavior and emotions 2015
29 de abril a 2 de maio • FIERGS,
Porto Alegre, RS •
www.braincongress2015.com

em geriatria e gerontologia
9 a 11 de abril • Hangar, Belém, PA •
www.comlat2015.com.br

mai/jun

14 World Congress of
3
the european association

The american geriatrics
3
society

VI Congresso de Nutrição
3
Integrada

for palliative Care
8 a 10 de maio • Copenhagen,
Dinamarca •
www.eapc-2015.org

2015 annual scientiﬁc meeting
14 a 17 de maio •
National Harbor, MD, EUA •
www.americangeriatrics.org

gaNepÃo 2015
II Congresso Brasileiro
de probióticos, prebióticos
e simbióticos
16 a 20 de junho • Centro de Convenções Rebouças • São Paulo, SP
www.ganepao.com.br

th

Life@50+
3
National event – aarp
14 a 16 de maio • Miami, FL, EUA •
www.aarp.org

set/out/nov

VI Congresso Brasileiro
3
de Neuropsiquiatria geriátrica

9 Congresso paulista
3
de geriatria e gerontologia

17 a 19 de setembro • Centro de Convenções Rebouças • São Paulo, SP
www.abnpg2015.com.br

19 a 21 de novembro • Centro
de Convenções Frei Caneca •
São Paulo, SP •
www.gerp2015.com.br

II Congresso Brasileiro
3
de Nutrição e envelhecimento

o

8 a 10 de outubro • Centro de Eventos
do Hotel Plaza São Rafael •
Porto Alegre, RS •
www.cbne2015.com.br

Para divulgar seu evento, envie suas informações para: contato@dinamoeditora.com.br
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A sabedoria vem das experiências ao longo da vida!
1º de outubro – Uma homenagem da marca Bigfral ao Dia Internacional do Idoso.
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Bigfral é líder de vendas no Brasil. Uma linha completa de fraldas, absorventes
e complementos adultos, desenvolvida com alta tecnologia,
performance, segurança e qualidade comprovada.
www.bigfral.com.br

