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editoriaL

Os últimos meses fo -
ram intensos aqui na
redação da revista
Aptare. Como uma

pu blicação voltada para geriatria
e gerontologia, estamos sempre
presentes nos congressos, mas re-
centemente temos nos dedicado
a conhecer iniciativas indepen-
dentes, que vão fazendo a dife -
rença em passo de formiguinha.

Um dos destaques dessa tem -
porada de novidades foi uma vi -
sita à Casa de Velhinhos Dona
Adelaide, em São Bernardo do
Campo. A ILPI abriga 36 idosos
numa casa branca e azul de es-
quina, com profissionais envolvi-
dos e bem treinados e residentes
que recebem atenção e cuidado.
A idealizadora da instituição, do -
na Adelaide, iniciou o trabalho
informalmente na década de
1950, abrigando pessoas em si -
tua ção de rua em sua própria
casa. A fundação como ILPI veio
apenas em 1985 – em maio fo -
ram comemorados 30 anos de
funcionamento.

A casa vive de doações. Há
muitas doações únicas (algumas
delas como pagamento de pro -
messa, segundo nos foi informa -
do). Algumas pessoas ajudam
com uma quantia mensal ou com
itens para o bazar. Algumas em-
presas colaboram via Projeto Ami-
gos da Casa, que prevê contri -
buição por meio de patrocínio
dos painéis que ficam nos muros
da instituição, numa rua movi-
mentada e de grande visibilidade.

Diante de tantas denúncias
de descaso e abuso em ILPIs, foi

animador constatar que, mesmo
com poucos recursos, é possível
fazer um trabalho sério e pro-
porcionar acolhimento e digni -
dade a idosos que não te riam
para onde ir.

Outra boa surpresa foi o
curso introdutório “Boas práticas
para a atenção à pessoa idosa”,
promovido pelo grupo da geron-
tóloga Elizabeth Vasconcelos. O
curso tem apoio do vereador
Gilberto Natalini (PV-SP), que
cede um espaço na Câmara Mu -
ni cipal para as aulas. O curso
acontece uma vez por mês e é
gratui to, trazendo informação
para centenas de cuidadores de
ido sos que não têm o preparo
para tanto. Um dia de curso está
longe de ser suficiente, mas já
ajuda a conscientizar sobre a im-
portância de um preparo especí-
fico pa ra cuidar do indivíduo
idoso – um ótimo começo para a
ideia errônea de que qualquer
um pode fazer esse trabalho. 

Segundo Elizabeth, as turmas
sempre são fechadas com lista de
espera, o que mostra a necessida -
de de mais formações sobre o
tema. Por acontecer na Câmara
Municipal, o curso não pode ser
cobrado, mas algumas empresas
patrocinam o café, outras colabo-
ram com o bloco e a caneta. E as -
sim já se vão três anos.

É através da força dessas pe-
quenas iniciativas que vamos
ganhando momentum para mu -
dar o cenário do envelhecimento
no Brasil. São esses pequenos es-
forços locais, coletivos e articula-
dos que promoverão as mudan -

ças necessárias para garantir me -
lhores condições para os idosos
em nosso país.

Isso ficou ainda mais evi-
dente na convenção anual da
American Association of Retired
Persons (AARP), que neste ano
aconteceu em Miami, Flórida. O
evento Life@50+ reuniu 15 mil
participantes para três dias de
programação, além de contar
com uma exposição comercial
com quase 200 empresas de olho
no consumidor 50+.

A associação trabalha em di-
versas frentes, desde pesquisa
até lobby no congresso por ques -
tões relacionadas a saúde, em-
prego e aposentadoria. Mas o
que fica muito claro em sua atua -
ção é a influência de seus capítu-
los locais e a importância das pe-
quenas iniciativas, com quem 
estabelece parcerias. Assim, a
AARP de Miami, por exemplo, se
alia a organizações locais, ge -
rando for ça para que a AARP na-
cional te nha representatividade
em âmbito federal. Não é à toa
que a ins tituição conta hoje com
quase 38 milhões de associados
nos EUA. O poder vindo das pe-
quenas iniciativas é a base para
uma entidade dessa magnitude.

Acredito estarmos no cami -
nho certo por aqui.

Boa leitura!

Lilian Liang

Editora

3

Trabalho pioneiro
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CoLóquio

Talvez seja o jeito boa-
praça, talvez pelo fa -
to de ele ser tão aces -
sível, tal vez por se

tratar de um dos principais es-
pecialistas em doença de
Alzheimer no Brasil. Seja qual
for a razão, a verdade é que há
sempre fila para conversar com
o geriatra e gerontólogo Paulo
Renato Canineu depois de
suas aulas. No último con-
gresso da Associa ção Brasileira
de Alzheimer, em outubro de
2014, boa parte da plateia
ficou na sala esperando sua vez
de dar uma palavrinha com o
professor – e, de quebra, tirar
uma foto com ele. A outra aula
agendada na sala começou
com atraso.

Canineu atua como do-
cente na PUC-SP desde 1976,
mas foi só em 2003 que assu -
miu como professor no curso
de pós-graduação em geron-
tologia da instituição, dois
anos após a conclusão de seu
doutorado na mesma área pe -
la Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Como
mé dico gerontólogo, suas au -
las no curso giram em torno

de temas relacionados a saú -
de e doença para turmas for-
madas por profissionais de
diversas áreas. “Apresento as
características do envelheci-
mento, o envelhecimento pa-
tológico e o bem-sucedido”,
ex plica. “Depois focamos nas
principais doenças do enve -
lhecimento, na prevenção e
no tratamento.” 

Canineu é um ferrenho
de fensor da gerontologia co -
mo parte essencial da for-
mação de qualquer profissio -
nal que trabalhe com ido -
sos, particularmente o geria -
tra. “To do geriatra deveria ter
uma formação em gerontolo-
gia, embora essa não seja a
regra”, afirma. Isso se aplica
também na doença de Alz hei -
mer, em que a gerontologia
entra como uma importante
aliada através de tera pias não
medicamentosas, ajudando
de um outro aspecto o pa-
ciente com demência.

Para ele, o Alzheimer é
uma doença diferente, pois
obriga o médico a encarar seu
papel de outra maneira. En-
quanto em clínica médica o

diagnóstico e o tratamento
bem-sucedido restituem ao
paciente suas funções, com
qualidade de vida, “nas doen -
ças neurodegenerativas, como
a demência, você faz o diag-
nóstico, mas daqui a seis me -
ses ou um ano o melhor dele
é ele estar menos pior”.

Apesar disso, há motivos
para otimismo. As pesquisas
avançam a passos largos e, em -
bora ainda não haja uma pers -
pectiva de cura, existem boas
chances de interromper o de-
senvolvimento da doença num
futuro não muito distante.

Na dia de nossa entrevis ta,
o professor ministrava sua úl-
tima aula a uma das turmas.
Enquanto nos acomodávamos
para começar a conversa, suas
alunas iam deixando a sala no
4o andar. De repente, voltaram
e pediram: “Será que você po -
de emprestar o professor só
mais um pouquinho? Quere-
mos dar um abraço nele”.

Com um sorriso tímido, o
professor se levantou e as alu-
nas o envolveram num abraço
coletivo, enquanto eu espe rava
minha vez de conversar com

ele. No fim, também pedi para
tirar uma foto, mas não tive co -
ra gem de fazer parte dela.

Confira a seguir os princi-
pais trechos da conversa.

Aptare – Como estamos em
relação a novas drogas para a
doença de Alzheimer?

Canineu – Novas drogas estão
ainda em estudos de fase 2 e
3, que já envolvem voluntá -
rios e pacientes, mas ainda
não temos nada que possa -
mos usar no curtíssimo pra -
zo. Portanto, hoje o tratamen -
to medicamentoso ainda está
realmente alicerçado nos an-
ticolinesterásicos, que são
três, e na memantina. E, logi-
camente, também tratamos
as intercorrências que o idoso
com demência pode ter. 
Agora, o que não é tão novo
mas realmente começa a cres -
cer é falar sobre prevenção da
doença de Alzheimer. Nos úl-
timos anos, principalmente
através de estudos escandi-
navos, temos bem definidos
os fatores de risco para a
doença: hipertensão, dislipi-
demia, vida sedentária, obesi-
dade, síndrome metabólica,

Um olhar integral
Por Lilian Liang

Paulo Renato Canineu
Médico geriatra e gerontólogo
Professor de gerontologia no curso de
pós-graduação em gerontologia – PUC-SP
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depressão. Esses fatores já
vêm sendo estudados há
mui to tempo, principalmente
para doenças cárdio e cere-
brovasculares, e hoje sabe-
mos que eles também são fa-
tores de risco para doença de
Alzheimer e outras demên-
cias. Isso vem sendo bastante
estudado em países euro -
peus, especialmente os escan-
dinavos, nos Estados Unidos
e também no Brasil.
Porém, tão importante quan -
to isso é, depois de entender
o papel desses fatores de ris -
co, perceber que cada vez
mais os fatores protetores
têm sido valo rizados e estu-
dados. Assim, não adianta
apenas combater fatores de
risco quando se fala em pre-
venção. É preciso atentar para
os fatores protetores, que são,
prin cipalmente, atividade fí -
sica regular, orientada, repe -
titiva; atividade cognitiva,
que é aprender coisas, racio -
cinar, criar, partilhar; e ativi-
dades sociais, que é fazer o
indivíduo abandonar o iso-
lamento social e ter conexão
com outras pessoas, parti -
lhando a vida.
Enquanto os fatores de risco
destroem cérebro, neurônios
e sinapses, os fatores de pro-
teção abrem novos caminhos
dentro de nosso cérebro. Isso
não significa que quem com-
bate os fatores de risco e es-
timula os fatores protetores
não terá doença de Alzhei -
mer. Poderá ter, mas será pos-
sível postergá-la. Isso já é pro -

vável. Nos últimos congres-
sos da Associação Interna-
cional de Alzheimer, traba -
lhos da Escandinávia mos -
traram que a prevalência e 
a incidência de doença de
Alzheimer têm diminuído,
em bora a gente sempre ouça
que elas estão crescendo. Is-
so está acontecendo graças 
à pre venção. Medicamentos
são usados para tratar hiper -
tensão, epidemia, depressão,
mas, ainda sem os medica-
mentos específicos para do -
ença de Alzheimer, já é pos-
sível diminuir a prevalência.

Aptare – Então o foco deve ser
prevenção?

Canineu – Falar de prevenção
da doença de Alzheimer é um
conceito ainda pouco difun-
dido em nosso país. Em
quem vamos prevenir a doen -
ça? Principalmente naquele
familiar cuidador que na
meia-idade está levando o pa-
ciente para uma consulta.
Quando o paciente já tem a
doença, se tratarmos os fa-
tores de risco, conseguimos
desacelerar de alguma forma.
Se estimularmos cognitiva-
mente com reabilitação, tam-
bém podemos melhorar, mas
o indivíduo já tem a doença
causando demência. A pre-
venção deve ser feita antes de
ele ter alguma coisa.
A ciência mostra que a doen -
ça de Alzheimer começa de
20 a 25 antes dos primeiros
sintomas. Hoje já dividimos
a doença de Alzheimer em:

pré-clínica, quando o indiví-
duo já está tendo depósito de
beta-amiloide mas não tem
absolutamente nada; com-
prometimento cognitivo le -
ve, quando o paciente já tem
ma nifestações de me mória
de outros aspectos da cog-
nição mas funcionalmente
está pre servado; e a fase da
doença, que se divide em
leve, mo derada e avançada.
Quanto mais cedo na vida
começarmos a identificar
esses fatores de risco e ativar
os fatores pro tetores para au-
mentar a reserva cognitiva,
mais tempo vamos ganhar e
por mais tem po vamos pos -
tergar a doença.

Aptare – A revista Neurology

publicou um estudo em junho
exatamente sobre isso: os
processos biológicos que
levam à doença de Alzheimer
podem começar até 18 anos
antes dos primeiros sintomas.
[A pesquisa acompanhou 2.125

idosos com média de 73 anos

por 18 anos. Eles eram sub-

metidos a testes de habilidade

a cada três anos. Observou-se

que os pacientes diagnostica-

dos com Alzheimer depois

desse período eram aqueles

que registravam um score mais

baixo a cada teste]

Canineu – Você vê, então, co -
mo essas duas recomenda -
ções – combater o risco e es-
timular os protetores – pode-
riam melhorar os scores des -
ses idosos. E hoje já estamos
dividindo um pouco mais
essas três fases. Já existem
fases intermediárias de com-
prometimento cognitivo sub-

jetivo, e são novos estudos.
Os recursos de reconheci-
mento e diagnóstico vão pos-
sivelmente avançar antes que
tenhamos avançado na parte
do tratamento.

Aptare – Então temos cada
vez mais espaço para terapias
não medicamentosas.

Canineu – As duas coisas são
importantes, tanto antes
quan to depois. Para pacien -
tes com comprometimento
cognitivo leve, para quem
ainda não está aprovado o
uso do tratamento anticoli -
nesterásico, tratamos os fa-
tores de risco, que pode ser
uma depressão, uma ansie -
dade, e fazemos o tratamento
não far macológico: estímulo
da atividade física, psicoló -
gica e social.
Mesmo o indivíduo que tem
doença de Alzheimer em fase
leve ou moderada responde
muito mais ao tratamento e
tem mais qualidade de vida
quando usa o medicamento e
faz reabilitação cognitiva, psi-
cológica e física. Portanto, is -
so é algo que os profissionais
da saúde devem saber: não é
só tomar medicamento. É
pre ciso um planejamento pa -
ra abordar esses pacientes
idosos em equipe.

Aptare – Em termos de
pesquisa e forma de 
abordagem da doença 
de Alzheimer, que marcos 
o senhor destacaria?

Canineu – A primeira delas
seria a “redescoberta” da
doença de Alzheimer, nas dé-
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cadas de 1970 e 1980. Eu pas-
sei pela faculdade de medi -
cina entre 1970 e 1975 sem
ouvir falar em doença de
Alzheimer, sendo que ela foi
descrita em 1906. Essa redes -
coberta foi fundamental para
estarmos aqui hoje.
Outro marco importante fo -
ram as pesquisas bioquími-
cas e farmacológicas, tam-
bém nas décadas de 1970,
1980 e 1990, identificando
que a acetilcolina é um medi-
ador químico de memória e
aprendizado e que ela era de-
ficiente na doença de Alzhei -
 mer – daí surgiram os inibi -
dores da acetilcolinesterase,
que também foram marcos
na pesquisa de Alzheimer.
Outro marco é a educação
para saúde dos profission-
ais: saber que a grande arma
no diagnóstico é o exame
clínico – através de uma his -
tória clínica bem-feita com
paciente e cuidador, é pos-
sível chegar muito próximo
do diag nóstico.
É imprescindível mencionar
também o desenvolvimento
da tecnologia de imagem da
década de 1990 para cá, des -
de a tomografia até o PET-
scan atualmente. Há cerca de
três anos os exames de ima -
gem, como tomografia ou
ressonância, não eram obri-
gatórios. Hoje, nos últimos
consensos, o uso de imagem
já vem sendo considera do
obri gatório para diagnóstico
e diagnóstico diferencial.
Outro marco muito impor-

tante também surgiu nos úl-
timos anos: a possibilidade
de, através da tomografia de
emissão de pósitrons, utilizar
corantes da substância beta-
amiloide, o que se aplica tan -
to para o diagnóstico quanto
para o diagnóstico diferen-
cial. É importante mencionar
também a possibilidade de
identificação de biomarcado -
res, que são substâncias que
conseguem identificar a pre-
sença de uma doença antes
mesmo de ela ocorrer. Mas
eles ainda estão em estudo,
ainda não utilizamos de for -
ma generalizada.
Por último, acho que vale
dizer que um dos marcos
na questão da demência é a
va lorização do tratamento
não farmacológico, e cada
vez mais pessoas se interes-
sando por isso.

Aptare –  Com a possibilidade
de diagnóstico cada vez mais
precoce, novos desafios se 
apresentam. um deles é a 
revelação do diagnóstico ao

paciente. qual a sua opinião
sobre isso: revelar ou não?

Canineu – Quando houver
exa tamente um diagnóstico
de certeza, sim, acho que ele
deve ser revelado. Mas, mes -
mo com todos os meios de
diag nóstico disponíveis, ain -
da existe a possibilidade de o
indivíduo não ter a doença.
Ou ter, mas não desenvolvê-
la – todos os fatores foram
identificados, mas ainda há
algum residual de possibili-
dade de ele não desenvolver
a demência. 
Portanto, vai depender muito
dos profissionais que vão
lidar com isso, porque pode
ser uma arma de dois gumes.
Por um lado, o indivíduo real-
mente pode se preparar e pro -
curar fazer mais intensa-
mente os tratamentos dispo -
níveis. Ele vai envelhecer
bem, sabendo que tem a
doença, que pode desenvol -
ver a demência, mas fazendo
o que pode para adiá-la. O
lado negativo é o indivíduo

perder as esperanças, se en-
tregar à doença e perder o es-
pírito de luta, principalmente
enquanto ainda não tivermos
cura ou um tratamento que
detenha a doença.

Aptare – Muitos profissionais
acreditam que é preciso 
analisar caso a caso, porque
nem sempre a revelação vai
ser benéfica.

Canineu – Esse ainda é o caso
do câncer em 2015, que em
muitas situações já pode ser
tratado e até curado. Já a
doen ça de Alzheimer pode
ser diagnosticada, mas não
pode ser curada ou inter -
rom pida. Esse é o grande
pro blema: você dar o diag-
nóstico de algo que não tem
como obstruir ou cujo de-
senvolvimento você não tem
como interromper. É isso
que torna a conversa clara e
direta com o paciente tão
controversa. Por isso real-
mente vai depender muito
do indivíduo, de sua for-
mação e de seu grau de en-
tendimento. 

Aptare – qual o papel do
médico quando o paciente 
recebe um diagnóstico assim?

Canineu – É muito mais fácil
trabalhar na clínica médica
ou na cardiologia, por exem-
plo. Entender seu papel como
médico é mais simples: você
diagnostica a hipertensão, a
insuficiência coronariana, o
diabetes e, se o paciente res -
ponder bem ao tratamento,
daqui a seis meses, um ano,
cinco anos ele continua com

Este é o grande problema das 

doenças neurodegenerativas, 

como a demência: você faz o 

diagnóstico, mas daqui a seis meses

ou um ano o melhor dele é ele 

estar menos pior.

“

”
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qualidade de vida e volta às
atividades, independente-
mente da idade. 
Este é o grande problema
das doenças neurodegene -
rativas, como a demência:
você faz o diagnóstico, mas
daqui a seis meses ou um
ano o melhor de le é ele estar
menos pior. Co mo profissio -
nal da saúde, você tem que
se preparar para enfrentar
uma doença que causa um
declínio progressivo junto
com a família e o cuidador.
Em alguns períodos mais,
em outros menos, mas ele
nunca vai estar me lhor do
que no dia em que você o
atendeu – porque, se ele es-
tiver melhor, ele não tem
doença de Alzheimer. Então
isso realmente é um preparo
que você tem que fazer pes-
soalmente e estender à equi -
pe com que você trabalha. 
Uma das coisas que sua vi -
zam um pouco isso é o traba -
lho em equipe, porque vo cê
partilha as dificuldades entre
as pessoas e há uma entrea-
juda. Mas realmente é preciso
estar junto, à beira do leito do
indivíduo, ter contato – isso é
clínica. E também é impor-
tante controlar impulsos de
impa ciên cia e ansie dade em
relação à família ou ao cui -
dador, porque são eles que
vão exercer o conhecimento
que você tem. Eles são tão im-
portantes quanto você ou
outro profissional. A doen ça
de Alzheimer é uma doença
diferente, para a qual todos

nós ainda estamos desenvol-
vendo expertise.

Aptare – Em relação ao
cuidador e à família, 
a experiência de cuidar de 
um paciente de Alzheimer às
vezes pode ser muito solitária.
qual a importância dos grupos
de apoio?

Canineu – Eu participo da
ABRAz (Associação Brasi -
leira de Alzheimer) desde o
início da década de 1990 e
vejo que a experiência de
grupo de apoio é muito sau -
dável. É preciso saber con-
duzir, por que é muito fácil se
perder. No início, as pessoas
chegam muito agoniadas, an -
siosas, chorosas, e você tem
que apren der a lidar com is -
so. Mas no final acaba sendo
muito positivo, por que elas
acabam sendo educadas para
enfrentar al go que não co -
nheciam an tes. Com conhe -
cimento você entende muito
melhor a sua situação, e as
pessoas que participam de
grupos de apoio passam esse

conhecimento para aqueles
que não podem participar,
especialmente cuidadores
mais simples. Tenho inúme -
ros tes temunhos de pessoas
falan do exatamente sobre is -
so. Um dia desses recebi um
telefo nema de alguém de São
Pau lo que estava com um co -
nhecido meu. Eu estava no
meio de uma consulta, mas a
pessoa queria agradecer o
livro (Você Não Está Sozi -
nho... Nós Conti nua  mos com
Você, escrito por Canineu e
Vera Caovi lla), porq ue está
numa lin gua gem acessível. A
mãe des sa pessoa tem doen -
ça de Alzhei mer e, através do
li vro, a filha conseguiu parti -
lhar co nheci mentos com a
equipe que a ajudava no cui -
dado com a mãe, como cui -
dados de hi giene, deglutição,
mi nistrar medicamentos. Es -
se apoio é realmente muito
importante para o familiar, e
a ABRAz existe em todo o
Brasil, trabalhando basica-
mente com voluntários.

Aptare – E o futuro da doença
de Alzheimer? Dá para ser
otimista?

Canineu – Todos os anos nós
vamos aos congressos na 
expectativa de coisas novas,
mas vamos percebendo que a
situação vai ficando mais
complicada: são encontrados
mais genes, mais fatores de
risco, mais mudanças na
doen ça. Isso dá a sensação de
que a cura, que é o que tanto
se almeja, fica mais distante.
Por outro lado, o diagnóstico
fica cada vez mais possível.
Acho que, através de todos
esses estudos, a ciência vai
acabar achando uma forma
de impedir o de senvolvi -
men to da doença no nível
em que ela se encontra, pe -
lo menos nesses próximos
anos. E, quanto mais cedo
diagnosticar, mais reserva o
indivíduo vai ter. Logica-
mente, co mo consequência,
ainda vai se descobrir a cura.
Mas acre dito que tudo isso
se aplique apenas à fase pre-
coce da doença. A cura das
pessoas que já desenvol -
veram de mên cia, na minha
opinião, vai ficando cada
vez mais complexa, pois não
dá para restituir aquilo que
se per deu. Hoje estudamos
cada vez mais a neu ro plas -
ticida de, na qual acre  dito
pia men te, mas em pessoas
que ain da têm re serva, com
comprometimento cogniti -
vo le ve. É pos sível esti mulá-
las atra vés do treinamento
fí sico e cognitivo.

Quanto mais cedo na vida 

começarmos a identificar os 

fatores de risco e ativar os fatores 

protetores para aumentar a reserva

cognitiva, […] por mais tempo 

vamos postergar a doença.

“

”
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fYi  ::  novos estudos e pesquisas

Melhor deseMpenho cognitivo e fun-
cional está associado a Menores taxas
de Mortalidade eM pessoas coM deMência
eM acoMpanhaMento aMbulatorial

O estudo, publicado no periódico Arquivos

de Neuropsiquiatria em abril de 2014, se

pro põe a descrever a experiência de três anos em relação à mortali-

dade em pacientes diagnosticados com demência.

Foi feita avaliação clínica, cognitiva e funcional por uma equipe

multidisciplinar em pessoas com mais de 60 anos. A mortalidade foi

aferida no período de três anos.

O teste do Miniexame do Estado Mental (MEEM) (n=2074) foi 15,7

(8,4). O MEEM dos homens (n=758) foi 15,6 (8,3), e das mulheres

(n=1315) foi 15,8 (8,3). As atividades da vida diária (AVD) (n=2023) foram

16,5 (7,6); nas mulheres (n=1277) foram 16,9 (7,2) e nos homens (n=745),

15,7 (8,2). Do total de pacientes, 12,6% (n=209) morreram em três anos.

O estado cognitivo basal dos pacientes vivos ao final dos três anos era

maior (p<0,001) que o daqueles que morreram [MEEM=16,3 (8,1) vs.

10,6 (7,6)]. A mortalidade decres ceu 6% (IR=0,94) para cada ponto adi-

cional no MEEM, ajustado pa ra idade, gênero e educação. A mortali-

dade decresce em 11% (IR=0,89), independentemente de idade, gênero

e educação para a funcionalidade mais alta.

O estudo conclui que a mortalidade em três anos depende do es-

tado funcional e cognitivo basal.

uMa pesquisa sobre a atitude 
dos idosos eM relação ao 
plano de cuidados avançado

O plano de cuidados antecipado (PCA) é um

processo para determinar as preferências de um

indivíduo para seus cuidados no futuro. O objetivo

deste estudo, publicado na edição de maio da revista Age and Ageing,

foi avaliar as atitudes de idosos na região de East Mi dlands, através

da elaboração e da administração de um questionário. A pesquisa foi

desenvolvida com base numa revisão da lite ratura, em grupos focais

com idosos e opiniões de consultores especialistas. As últimas per-

guntas foram então retestadas com voluntários leigos.

Treze consultórios médicos foram inscritos para enviar ques-

tionários a potenciais participantes com 65 anos ou mais. Não houve

critérios adicionais de inclusão ou exclusão. Foi usada estatística des -

critiva simples para as respostas. Análises de regressão foram uti-

lizadas para avaliar quais itens predisseram respostas aos principais

resultados.

Dos 5.375 (34%) idosos residentes na comunidade, 1.823 de-

volveram os questionários. Desses, 17% haviam preparado um do -

cumento de PCA, dos quais 4% tinham completado uma Decisão

Antecipada de Recusar Tratamento. Dos respondentes, 5% afir-

maram ter tido a oportunidade de falar sobre o PCA. Entre os itens

que puderam predizer o preenchimento de um documento de PCA

estavam: ter a oportunidade de discutir PCA, idade avançada, me -

lhor função física e sexo masculino. Os níveis de confiança foram

maiores para as famílias do que para os profissionais. Um terço dos

entrevistados se mostrou interessado em falar sobre PCA se hou-

vesse sessões disponíveis.

O estudo conclui que, apesar de um terço dos entrevistados ser

a favor de discutir PCA com seu médico se tivesse a oportunidade,

apenas uma minoria relativa (17%) havia se engajado ativamente na

ideia. As preferências foram para discussões informais com a família,

em vez de com profissionais.

efeito da idade avançada no resultado
da estiMulação cerebral profunda para
a doença de parkinson

A estimulação cerebral profunda (ECP) é

uma modalidade bem estabelecida no

tratamento da doença de Parkinson avan -

çada (DP). Estudos recentes descobriram que a melhor terapia médica

associada com a ECP é superior à melhor terapia médica em uso isolado

para os pacientes com DP e complicações motoras precoces. Embora

nenhum limite de idade específico tenha sido definido, a maioria dos

estudos clínicos excluiu pacientes com mais de 75 anos. A hipótese

desses estudos é que o aumento da idade estaria associado a um au-

mento do número de complicações pós-operatórias.

O objetivo do estudo, publicado no JAMA Neurology em outubro

de 2014, foi avaliar o efeito gradual do aumento da idade (em perío-

dos de 5 anos) em complicações a curto prazo após a cirurgia de ECP.

Um grande estudo de coorte, retrospectivo, foi realizado uti-

lizando-se o banco de dados nacional do Thomson Reuters Mar-

ketscan, que analisou 1.757 pacientes que foram submetidos a ECP

para DP durante o período de 2000-2009.

As primeiras medidas examinadas incluíram o tempo de per-

manência hospitalar e complicações individuais e globais em 90 dias

após a cirurgia. Após o controle de covariáveis, a análise de regressão

logística multivariada foi utilizada para calcular o odds ratio (OR) rela-

cionado com as complicações para cada período de 5 anos.

No geral, 132 de 1.757 pacientes (7,5%) tiveram pelo menos uma

complicação no prazo de 90 dias, incluindo infecções de feridas (3,6%),

pneumonia (2,3%), hemorragia ou hematoma (1,4%) e embolia pul-

monar (0,6%). Após o ajuste para covariáveis, verificou-se que o au-

mento da idade (variando de <50 a 90 anos de idade) não afetou signi-

ficativamente as taxas de complicação globais em 90 dias (OR, 1,10

por aumento de 5 anos [IC 95%, 0,96-1,25]; P = 0,17). As duas compli-

cações mais comuns relacionadas ao procedimento – hemorragia (OR,

0,82 [IC 95%, 0,63-1,07], P = 0,14) e infecção (OR, [IC 95%, 0,87-1,24]

1,04, P = 0,69) – não aumentaram significativamente com a idade.

Os pesquisadores concluíram que os pacientes idosos com DP 

(> 75 anos) que foram selecionados para passar por uma cirurgia de

ECP apresentaram um risco de complicação (incluindo hemorragia

pós-operatória ou infecção) semelhante em comparação com os seus

homólogos mais jovens. Os resultados sugerem que a idade por si só

não deve ser um fator principal para determinar a exclusão à candi-
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datura a ECP. Em vez disso, pacientes refratários à medicação e com

flutuações de difícil controle com a cognição preservada, indepen-

dentemente da idade, podem se beneficiar de uma expansão da

janela terapêutica tradicional.

viver sozinho coM doença de alzheiMer 
e o risco de resultados adversos

O estudo, publicado na edição de abril do Jour-

nal of the American Geriatrics Society, examina

se o fato de viver sozinho pode predizer hospi-

talizações, admissão em ILPI, perda de peso e morte em indivíduos com

doença de Alzheimer (DA) leve a moderada num follow-up de 2 anos.

Os dados são do Plan de Soin et d’Aide dans la maladie d' Alzhei -

mer, um estudo de 24 meses com uma randomização conjunta de

clínicas de memória em dois braços: uma intervenção de vários

domínios e os cuidados habituais. Participaram do estudo indivíduos

com DA residentes na comunidade com uma pontuação entre 12 e

26 no Miniexame do Estado Mental e um cuidador identificado.

Uma avaliação neurogeriátrica foi realizada duas vezes por ano

no grupo de intervenção e, anualmente, no grupo controle. Foram

registradas hospitalizações, admissão em ILPI, perda de peso e morte

ocorridas no último ano. Também foram coletadas informações

sobre características sociodemográficas, condições clínicas, terapia

e estado físico e cognitivo.

No momento da inclusão, 348 (30,8%) dos 1.131 participantes

viviam sozinhos. Viver sozinho não aumenta o risco de mortalidade ou

perda de peso em indivíduos com DA leve a moderada, mas foram re-

latadas significativas associações com risco de hospitalização (taxa de

risco (HR) = 1,33, intervalo de confiança de 95% (IC) = 1,01-1,74) e insti-

tucionalização (HR = 2,53, IC 95% = 1,84-3,47). Um efeito protetor da

função física na institucionalização e na morta lidade foi encontrada.

Esses resultados podem apoiar os médicos na tomada de de-

cisões sobre a institucionalização de pessoas com DA que vivem so -

zinhas ou na melhoria dos cuidados de saúde em casa, tais como au-

mento de triagem e gerenciamento de comprometimento funcional.

progresso na predição de 
Mortalidade dentro de uM ano 
eM idosos residentes eM ilpi 

Idosos frágeis que vivem em ILPI têm uma expec-

tativa de vida limitada. Identificar os indivíduos

com prognóstico desfavorável pode melhorar a

gestão e facilitar a transição para uma abordagem de cuidados palia-

tivos. O objetivo deste estudo, publicado no periódico Age and Ageing

de maio, é desenvolver métodos para predição de mortalidade em

ILPIs. Trata-se de um estudo coorte de base populacional, conduzido

em ILPIs em Auckland, na Nova Zelândia. Participaram dele 500 idosos

selecionados de forma aleatória numa pesquisa de censo para levantar

os residentes em ILPIs em 2008.

Os dados de mortalidade foram obtidos a partir do Ministério da

Saú de da Nova Zelândia. Foram desenvolvidos dois métodos para

avaliar o risco de mortalidade usando informações demográficas,

funcionais e de serviços de saúde: (i) dois geriatras, cegos para dados

de iden tificação e mortalidade, revisaram de forma independente a

pes qui sa, os medicamentos e os dados de hospitalização pré-pes -

quisa. Pos teriormente os residentes foram agrupados segundo a per-

cepção do risco de morte no prazo de 12 meses; (ii) modelo de re-

gressão logística multivariada utilizou a mesma pesquisa e itens de

medicação que os geriatras.

Para a avaliação dos geriatras, cada quintil de risco percebido foi

associado com um aumento significativo da mortalidade (P <0,001).

A área sob a curva (AUC) para ambos os médicos foi de 0,64. O mo -

delo de regressão logística incluiu idade, sexo, assistência com ali-

mentação e necessidade de atenção à noite – todas va riáveis facil-

mente disponíveis a partir de registros em ILPIs. A área sob a curva

para o modelo foi de 0,70, mas, quando validada contra toda a coorte

OPAL, foi 0,65. Quando o geriatra ou o modelo, ou ambos, previam

elevado risco de morte, a mortalidade em um ano foi maior que 50%.

O estudo identifica, assim, dois métodos com potencial para

identificar os idosos com prognóstico limitado. A utilização desses

métodos permitiu a identificação de mais de metade dos idosos que

morreram no prazo de 12 meses.

avaliação da função renal eM idosos: 
uM estudo de base populacional

A doença renal crônica (DRC) atinge todas as faixas

etárias, e sua prevalência tem aumentado nos úl-

timos anos. A DRC é dividida em seis estágios, de

acordo com o grau de função renal do paciente: (1)

função renal normal sem lesão renal; (2) fase de lesão com função renal

normal; (3) fase de insuficiência renal funcional ou leve; (4) fase de in-

suficiência renal laboratorial ou moderada; (5) fase de insuficiência

renal clínica ou grave; (6) fase terminal de insuficiência renal crônica.

O objetivo deste estudo, publicado em 2014 no Jornal Brasileiro de

Nefrologia, foi avaliar a função renal dos pacientes idosos e a presença

de fatores associados a essas alterações. Trata-se de um estudo trans-

versal de base populacional. Foram estudados idosos entre setem-

bro/2010 e maio/2011. A função renal foi avaliada pela creatinina sérica,

sendo estimada a taxa de filtração glomerular pela fórmula de CKD-EPI.

Foram estudados 822 idosos, sendo 61,6% mulheres e 92,2%

brancos. A maioria tinha entre 60-69 anos (61,0%). Com relação à

taxa de filtração renal, 26,2% tinham a taxa normal, 60,2% discreta

diminuição, 13,0% moderada diminuição, 0,5% dano renal grave e

0,1% insuficiência renal. A idade mais avançada foi associada a dano

renal pela diminuição da taxa de filtração glomerular (p < 0,001). A

obesidade, a hipertensão arterial sistêmica e o tabagismo também

foram associados de forma independente a diminuição da taxa de fil-

tração renal. O estudo conclui que a grande maioria dos idosos estu-

dados tinha algum dano renal, mesmo que considerado discreto, e

13,6% tinham disfunção de grau moderado ou superior.
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Em algumas doenças, o impacto do trata-
mento e do avanço dos sintomas é muito

grande nos familiares. O Pró-Memória é um
programa inteiramente dedicado ao bem-estar
de pacientes e cuidadores. Buscamos oferecer
um apoio completo, tanto ao tratamento de
quem está em uso da medicação como tam-
bém aos seus familiares, e quem sabe assim
suavizar o peso do diagnóstico e tratamento.

Temos como ferramentas materiais edu -
cativos enviados pelo correio, website intera-
tivo, uma plataforma de vídeos e atendimento
telefônico diário por enfermeiras. Os pacien -
tes e familiares não só podem ligar para tirar
dúvidas sobre o tratamento como também re-
cebem ligações periódicas com dicas de saúde
e bem-estar. Sabemos, hoje, que esse acom-
panhamento ajuda os pacientes a se manter
em tratamento, pois oferecem uma rede com-
pleta de apoio. 

É incrível como todos os envolvidos e im-
pactados pelo projeto acreditam fortemente

em sua causa. Os pacientes e familiares visi-
tam o médico periodicamente, mas, entre as
consultas, podem aparecer dúvidas ou inde-
cisões. Nós viabilizamos um acompanha -
mento próximo e constante do tratamento, o
que é um verdadeiro amparo para os fami -
liares. A melhor parte do trabalho é ouvir os
frutos do sucesso. Temos cuidadores fami -
liares que ligam para elogiar o carinho que
recebem de nós, para dizer o quanto é impor-
tante receberem em suas casas materiais com
dicas de cuidados, ou simplesmente alguém
para ouvi-los.

Essa é a essência do programa Pró-Me -
mória e o que nos alegra em fazer parte dele.
Sa bemos que um tratamento vai além da to -
mada da medicação: há também o sentimento
de um círculo de pessoas que está vivenciando
uma determinada doença. Nosso ideal é 
permitir aos pacientes e familiares a sequência
do tratamento com a certeza de que nós os
apoiamos integralmente.”
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quem faz :: Profissionais que fazem a diferença no envelhecimento

Geriatras sabem acolher as pessoas. Recém-formado e prestando

serviço militar obrigatório, eu não tinha convicção sobre qual

especialidade seguir quando conheci o serviço de geriatria do Hos-

pital Naval Marcílio Dias. A equipe me recebeu de braços abertos,

em especial a Dra. Claudia Burlá, e fiquei encantado pela forma como

os pacientes eram tratados. Não era uma medicina de protocolos,

mas um cuidado técnico e humanista que respeitava as preferências

das pessoas. Havia riso nas consultas e uma atmosfera de cumplici-

dade: os médicos conheciam as pessoas de quem cuidavam. Eu tinha

encontrado minha vocação.

Pouco depois, fiz uma pós-graduação em gerontologia, coorde-

nada por Laura Machado e Paula Travassos, que me ensinou a avaliar

os idosos no contexto da sociedade. Foi um divisor de águas para

mim. Percebi a importância do trabalho em equipe interdisciplinar,

quando a soma dos saberes permite aos profissionais abordar pro -

blemas de alta complexidade com criatividade e até mesmo a chance

de transgressões sublimes. Recomendo a todo especialista em ge -

riatria que não descuide da gerontologia.

Minha aproximação dos cuidados paliativos aconteceu por inquie -

tação pessoal. A angústia tomava conta de mim quando eu estava

dian te de pessoas com doenças incuráveis, que recebiam o rótulo cruel

de “fora de possibilidade terapêutica”. Será mesmo que eu nada tinha

a lhes oferecer? Durante a faculdade, não assisti sequer a uma hora de

aula sobre esse assunto. Não somos preparados para lidar com o tema,

o que é uma grave deficiência da formação médica. Por intermédio de

Claudia Burlá e Ligia Py, passei a compreender que existem possibili-

dades terapêuticas para todas as pessoas até o final de suas vidas e in-

clusive além da morte, quando a família em pro cesso de luto pode e

deve continuar a ser cuidada. Hoje em dia, en xergo a abordagem palia-

tiva como indissociável da geriatria.

Desde 2012, quando assumi a presidência da Comissão Perma-

nente de Cuidados Paliativos da SBGG, procuro dar continuidade ao

trabalho de divulgação da paliação pelo Brasil. No último ano, o foco

da Comissão voltou-se para a elaboração de publicações específicas

para profissionais da saúde ou familiares que busquem informações

de qualidade sobre cuidados paliativos ou cuidados no fim da vida. Re-

comendo aos interessados que baixem gratuitamente o material que

preparamos através dos sites da SBGG (sbgg.org.br) e da ANCP (palia-

tivo.org.br), em especial as cartilhas Vamos falar de cuidados paliativos

e Quando um ente querido está morrendo. Temos projetos instigantes

à frente. As possibilidades dos cuidados paliativos são infinitas.”

anDrea Couto
Formada em administração de empre-
sas, com MBA em gestão de marke -
ting pela Fundação Getúlio Vargas e
pela Fundação Dom Cabral. Hoje é
gerente de produto sênior na Novartis,
à frente do Programa Pró-Memória,
voltado para pacientes com doença de
Alzheimer

Daniel azeveDo
Especialista em geriatria pela SBGG/AMB

com certificado de área de atuação em

medicina paliativa. Presidente da Comis-

são Permanente de Cuidados Paliativos

da SBGG (2012-2016). Vice-presidente da

Regional Sudeste da Academia Nacional

de Cuidados Paliativos (ANCP)
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Comecei a me envolver com o tema entre
2002 e 2003, inicialmente participando de

alguns congressos de geriatria e gerontologia.
Mas foi em 2006, em algumas rodas de conver-
sas no GERP em Santos, que houve um desper-
tar para o envelhe cimento e seus impactos.

Com o tempo e a convivência com profis-
sionais de saúde e idosos, a paixão pelo tema
se tornou muito mais que atividade profis-
sional diária. Comecei a buscar informações,
contatos, modelos de atendimento em outros
países, ou seja, fui procurar entender de forma
global todas as demandas dessa população –
sejam elas sociais, na saúde, no protagonismo
do idoso ou mesmo nos negócios direcionados
a esse público.

Atualmente tenho buscado unir pessoas
que de alguma forma pensam a respeito desse
tema e estão engajadas em entender, atender,
empreender e aprender com esse processo do
envelhecer, que tem ocorrido de forma acele -
rada no Brasil.”

Willians fiori Cruz
Formação em propaganda e marketing pela
Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM). Bacharel em música pela Unicamp
(SP). Entusiasta do tema envelhecimento e
longevidade, atuando desde 2002 direta-
mente em marketing e ações com o público
idoso e profissionais de saúde. É gerente de re-
lações profissionais e institucionais da Hy-
permarcas

Diego félix miguel 
Graduado em artes visuais, especialista em lingua-

gens da arte pela Universidade de São Paulo

(FEUSP). Especialista em “gerencia de salud para

personas mayores” pela Organização Pan-Ameri-

cana da Saúde (OPAS - OMS) e mestrando do Pro-

grama de Estudos Culturais pela Universidade de

São Paulo (EACH-USP), com pesquisa sobre proces-

sos artísticos como potencializadores da independência e autonomia em idosos.

Coordenador do setor do Centro de Convivência e Comunicação do Centro de

Referência do Idoso da Zona Norte – CRI Norte. Docente em cursos de graduação

e pós-graduação em disciplinas em gerontologia, saúde pública e arte-educação 

Sempre admirei pessoas mais velhas. Na minha infância, essa característica

já se fazia presente. Nos encontros familiares e sociais, na primeira opor-

tunidade que houvesse eu abandonava as crianças para ficar com os adultos,

principalmente se entre eles houvesse algum idoso.

No período de transição da infância para a juventude essa experiência

tornou-se muito mais significante, quando meu pai, nos primeiros anos de sua

velhice, foi diagnosticado com câncer e teve que abdicar dos trabalhos formais

para iniciar um longo período de tratamento. Nessa época, eu era seu principal

parceiro. Foi no transcorrer desses quatro anos de luta contra o câncer que pude

conhecer mais sobre sua história.

Muitas memórias e histórias compartilhadas comigo tornavam-me parte

indireta dessas experiências. Com seu falecimento, esse encantamento pelos

mais velhos continuou. Minha mãe sempre me levava para visitar os “asilos”

(instituições de longa permanência para idosos), com o intuito de passar alguns

momentos com idosos institucionalizados que não recebiam visitas de seus fa-

miliares. Ouvia histórias, relatos e expectativas, que muitas vezes não iriam se

tornar realidade, principalmente quando se tratava de retorno à família.

A realidade dessa institucionalização me instigou na adolescência,

quando encontrei idosos que participavam de oficinas de arte oferecidas

por esses “asilos”, com o mero objetivo de distração. Ficava constrangido

em ver idosos pintando desenhos mimeografados e/ou fazendo atividades

que pouco valorizavam suas experiências e, por muitas vezes, subesti-

mavam suas capacidades. Naquele momento deparei com um mito da ve -

lhice: idoso volta a ser criança? Mesmo sendo um adolescente, eu me ne-

gava a acreditar nessa possibilidade.

Iniciei meus estudos em teatro aos 18 anos e na mesma época surgiu

uma oportunidade de ministrar aulas de teatro para idosos. Desde então,

minha trajetória profissional e acadêmica tem acontecido na área do en-

velhecimento, na coordenação de cursos e na gestão de serviços de centros

de convivência para idosos.

Nessa área de atuação, percebo que o grande desafio é a desmistificação

da velhice para a sociedade, para o profissional que atua com os idosos, assim

como para os próprios idosos. Acredito que as expressões artísticas promovidas

pelos centros de convivência são oportunidades fundamentais para a ressig-

nificação dessa etapa da vida, capaz de estimular novos projetos de vida.
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Amídia local usou a expressão “Woodstock para a galera
50+” para descrever a convenção anual da American
Association of Retired Persons (AARP), realizada entre
14 e 16 de maio em Miami Beach, Flórida, estado co -

nhecido pelo clima agradável e por uma enorme população idosa.
Segundo o censo de 2013, 18,7% da população da Flórida tem
65 anos ou mais. A média nacional é de 14,1%.

O nome do evento não poderia ser mais apropriado:
Life@50+. Curto, direto, moderno e traz a mensagem que essa
associação com quase 38 milhões de associados tem: promover
o estilo de vida para a população com 50+.

Mais de 15 mil participantes tiveram acesso, nos três dias
de conferência, aos mais variados tipos de atividade: desde vo -
luntariado até aulas sobre tecnologia, palestras sobre atividade
física e economia, e shows de artistas como Gloria Estefan.

A média de idade dos participantes era de 63 anos, sendo
60% do público formado por mulheres. Embora houvesse al-
guns aposentados, a maioria deles ainda estava trabalhando –
e em busca de formas para reimaginar a terceira parte da vida.

A seguir, alguns destaques da conferência:

• Terceira idade como esTiLo de vida: durante a
convenção ficou claro que a velhice é encarada como um estilo
de vida e, até por isso, começa a ser abordada mais cedo: não
aos 60, que é a idade em que o indivíduo é considerado oficial-
mente idoso, mas aos 50, para que ele tenha tempo de se
preparar para essa nova fase. O foco do evento não está apenas

no binômio saúde-doença, mas nas necessidades e nos desejos
para uma etapa da vida que ainda pode ser desfrutada inte-
gralmente. A maioria das palestras, portanto, era de alguma
maneira voltada para o empoderamento, a independência e a
autonomia do idoso.

Para abordar todos os aspectos dessa nova fase da vida, a
programação era dividida em áreas: Dinheiro e Trabalho, Tec-
nologia e Inovação, Saúde e Bem-Estar, Viagem e Estilo de
Vida, e Arte e Cultura. Algumas palestras eram seguidas por
sessões de conversas com os palestrantes, em grupos menores,
com possibilidade de perguntas dos participantes.

Assim, numa das palestras em Viagem e Estilo de Vida, os
participantes receberam dicas de como planejar uma viagem
perfeita em família para todas as gerações. Em Saúde e Bem-
Estar, o público participou de uma aula de ioga e alongamento
com Ernestine Shepherd, a halterofilista mais idosa a entrar no
Guinness Book, o livro dos recordes (Quadro 1). Em Tecnologia
e Inovação, o físico teórico e escritor Michio Kaku falou sobre
o futuro da mente. Em Dinheiro e Trabalho, os participantes
ouviram o jornalista financeiro Ben Stein falar sobre “Dinheiro,
Vida e Trabalho: um mapa para os próximos 50 anos”.

Para muitos, a convenção da AARP é uma valiosa oportu-
nidade de fazer exatamente isto: planejar os próximos 50 anos.
“Eu gosto do fato de eles darem ferramentas para viver a vida
depois dos 50”, disse Shirley Mitchell Whinton, 64 anos, ao jor-
nal local The Miami Herald. “Você recebe informações que pode
usar numa variedade de assuntos.”

capa :: Life@50+ National Event and Expo – AARP

A vida, 
REIMAGINADA

Por Lilian Liang    

Uma das maiores organizações sem fins lucrativos dos EUA, 
a AARP advoga pelos direitos dos aposentados. Sua convenção
anual reuniu em maio cerca de 15 mil idosos em Miami, na Flórida.
A Aptare esteve lá para conhecer as novidades, que você confere
nas próximas páginas
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• engajamenTo e voLunTariado: A cultura norte-
americana enfatiza a importância do voluntariado desde a in-
fância, e as oportunidades para se engajar nesse tipo de tra-
balho continuam na terceira idade. no Life@50+, além de
palestras voltadas para o tema (Quadro 2), muitos membros da
equipe eram voluntários idosos, com responsabilidades que se
adequassem à sua condição física. nancy dawkins, de 90 anos,
e sua sobrinha martha day, de 85 anos (foto 1), afirmam que
participam das atividades da AArP, incluindo a convenção
anual, porque acreditam ser importante encontrar novas pes-
soas, dividir e aprender. “É uma forma de servir e não apenas
ser servida”, disse nancy. Sua mobilidade não lhe permite cir-
cular por muito tempo no centro de convenções, então sua
tarefa era cumprimentar as pessoas que chegassem. na central
de voluntariado do evento, idosos de todas as idades recebiam
tarefas que poderiam
desempenhar duran te
o evento (foto 2), desde
cumprimentar as pes-
soas até dar direções e
entregar programas.

Organizado pela
AArP Foundation, pa -
ralelamente ao even to
foi realizado o Cele-
bration of Servi ce,
uma força-tarefa de
voluntários para auxi -

liar Ongs locais, com atividades como escrever cartões para
idosos residentes em iLPis e em institui ções para veteranos de
guerra, reconstruir casas de idosos de baixa renda, embalar 50
mil refeições para um banco de alimentos e criar 450 kits de
emergência para idosos sem recursos ou capacidade para reu -
nir os itens necessários para uma emergência meteorológica.

• reimaginar a vida, apropriar-se da idade: du-
rante a conferência, palestrantes e congressistas desfilavam orgu -
lhosos com broches com a frase “Fearless at __” (Corajoso aos __
anos), divulgando a idade para quem quisesse saber.

Apropriar-se da própria idade foi uma das tônicas da con-
venção. numa das sessões magnas, duas telas gigantes mos -
travam o entusiasmo em relação ao assunto com as frases: “Dis-
rupt aging! Own your age!” (interrompa o envelhecimento! Apro-
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sobre a aarp

A AARP é uma organização norte-americana sem fins lucrativos, com quase 38 milhões de associados. Seu papel é ajudar idosos a
transformar seus objetivos em possibilidades reais, fortalecer comunidades e lutar pelas questões que mais importam a esse público,
como saúde, emprego e aposentadoria. 

A AARP atua em cinco frentes: 
• advocacy, com forte influência no âmbito governamental, seja local, estadual ou federal; 
• informação e educação, através de suas publicações e outros meios multimídia; 
• trabalho com a comunidade, por meio de programas como AARP Caregiving Resource Center, Create the Good e Driver Safety; 
• produtos, serviços e descontos para associados: a associação seleciona produtos e serviços de alta qua lidade e melhor custo

benefício, que recebem o selo da AARP, nas categorias saúde, finanças, viagem e descontos.
• pesquisa: através de pesquisas e soluções práticas conduzidas pelo AARP Public Policy Institute, a AARP procura promover o

debate sobre o envelhecimento.

Com escritórios nos 50 estados dos EUA, a AARP atua de maneira local e articula todas essas iniciativas nacionalmente, gerando
força e engajamento inigualáveis no país. Segundo Jo Ann Jenkins, CEO da instituição, “o envelhecimento não é a perda da juventude.
É uma nova fase de oportunidades e crescimento”. 

Foto 1 Foto 2
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prie-se de sua idade!”). em sua palestra, Jo Ann Jenkins, CeO da
AArP, desafiou a plateia a mudar suas atitudes em relação ao
envelhecimento e a aproveitar mais a vida. “Quantos anos você
teria se não soubesse quantos anos tem?, perguntou. e acrescen-
tou: “Age is a question of mind over matter. If you don’t mind, it
doesn’t matter” (“A idade é uma questão de cabeça. Se você não
ligar para ela, ela não importa”, numa tradução adaptada).

Segundo Jo Ann, é essencial que as pessoas com mais de
50 anos – que é o público-alvo da conferência – não se deixem
definir por expectativas ultrapassadas de enve lhecimento.
“Vivemos não apenas numa sociedade que envelhece, mas tam-
bém numa sociedade que tem preconceito em relação ao en-
velhecimento”, disse.

e não faltaram personalidades para ins pirar a plateia a seguir
o caminho do bom envelhecimento. Uma das mais aplaudidas
foi a jornalista robin roberts, âncora do programa Good Mor -
ning, America, que dividiu sua história de resiliência na batalha
contra um câncer de mama e, depois, um tipo de leucemia. ela
encorajou os participantes a ser corajosos e determinados e a se
colocar numa posição para que coisas boas aconteçam, indepen-
dentemente da idade. “Você precisa mudar a forma como pensa
para mudar a forma como se sente”, concluiu.

• arTe, cuLTura e diversão: a Life@50+ national event
and expo trouxe também oportunidades de socialização e en-
tretenimento com uma intensa programação artística e cultural
para os participantes. numa fase em que a solidão pode muitas
vezes ser um problema real, proporcionar si tuações em que as
pessoas possam interagir e fazer novas amizades é tão impor-
tante quanto ter acesso a um sem-fim de informações que podem
ajudar num envelhecimento saudável e produtivo.

Parte dessa programação foi o movies for grownups Film
Festival, um festival de cinema que durante os três dias de
evento trouxe filmes e documentários sobre diferentes ques -
tões relacionadas ao envelhecimento. entre os filmes apre-
sentados estavam Love and Mercy, 5 Flights Up e Caring for
Mom and Dad.

Outra atração foi o AArP Superstar Concert, uma competição
nos moldes de American Idol para encontrar o próximo fenômeno
musical 50+. Os cinco competidores, entre 50 e 85 anos, se apre-
sentaram diante do público e de um painel de juízes, entre eles
Chaka Khan e emilio estefan. A vencedora foi Janet Hines norris,
de 53 anos, de indiana. O prêmio foi de 5 mil dólares e uma vi-
agem para a Califórnia.

A conferência terminou com uma apresentação de gloria es-
tefan, Jon Secada e rita moreno, artistas consagrados e exemplos
de que, não importa a idade, o show não pode parar.
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ernestine shepherd é a halterofilista mais velha a entrar no
Guinness Book, o livro dos recordes. Aos 79 anos, ela continua
na ativa: acorda às 3 da manhã para seu treino, composto de
corrida, levantamento de peso e musculação. Tem uma ali-
mentação regrada que inclui atum e clara de ovos, mas diz
que o que a motiva é ajudar os outros através de seu exemplo.
“Mesmo nos dias em que não estou me sentindo tão moti-
vada, me obrigo a levantar e a me mexer. São essas pessoas
(apontando para os alunos) que me fazem continuar”, contou. 

Sua aula de ioga e alongamento às 7 e meia da manhã es-
tava lotada. A maioria das alunas eram mulheres que en -
xergam nela uma inspiração de vida. Com uma flexibilidade
de fazer inveja, cabelo impecável e batom devidamente apli-
cado, Ernestine liderou os participantes em uma hora de exer -
cícios, auxiliada por seu assistente Yohnnie Shambourger,
eleito Mr. Universo em 1995.

Em sua palestra, o ex-jogador de basquete alonzo mour -
ning, campeão olímpico em 2000 e campeão da NBA em
2006, e sua mulher, Tracy, destacaram a importância dos vo -
luntários, inclusive de idosos, em programas de educação e
apoio a crianças e jovens. “Existem estudos que mostram o
impacto do envolvimento de idosos na alfabetização de 
crianças,”, disse. O casal está à frente da Mourning Family
Foundation (MFF), uma organização sem fins lucrativos que
ajuda crianças e suas famílias no sul da Flórida através de dois
programas: Honey Shine e Overtown Youth Center. Segundo
Mourning, seus programas contam com voluntários idosos,
já que o contato entre as gerações é benéfico para todos.

Quadro 1

Quadro 2
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Um dos destaques da convenção foi o AArP Health
innovation@50+ Live Pitch, uma sessão em que 15
startups dedicadas ao mercado de tecnologia para
o público 50+ apresentam suas propostas para o

público e um painel de investidores-anjo. Um total de 228 em-
presas se inscreveu neste ano para ter a chance de se apresentar
na conferência.

Cada empresa tinha cinco minutos para se apresentar, com
o auxílio de slides. depois disso, passava por uma rodada de
perguntas dos juízes-investidores, que abordavam desde mo -
delo de negócios até questões técnicas de produção. depois da
apresentação, as ideias recebiam notas: do público, convidado
a avaliar necessidade, marketing, uso e valor; e dos investidores,
que deveriam focar em funcionalidade, potencial, equipe/pes-
soas, criatividade e capacidade de produção em larga escala.

entre as companhias que se apresentaram incluem-se:

- Audicus: aparelhos auditivos vendidos pela internet por um
preço muito mais acessível, já que corta intermediários.
- Constant Therapy: solução móvel que auxilia pacientes que
sofreram AVC ou traumas cerebrais, que tenham demência ou
dificuldades de aprendizagem, com exercícios personalizados
e análise de dados.
- First Derm: aplicativo que permite que o paciente tire uma
foto do problema na pele e envie para o corpo clínico da em-
presa. O resultado chega em questão de horas;
- Medisafe: principal plataforma móvel para gerenciamento de
medicações, que lembra os pacientes de tomar seus remédios,
melhorando adesão e diminuindo custos. Se a pessoa esquece
de tomar um deles, o aplicativo alerta amigos e/ou cuidadores
e o próprio paciente.
- Zenamins: vitaminas embaladas de maneira personalizada
e entregues em domicílio. essa customização evita que os com-
primidos acabem em períodos diferentes e melhora a adesão.

A empresa selecionada pelos investidores foi a splitscnd,
que produz um aparelho portátil, e de valor acessível, para car-
ros, que permite uma notificação automática em caso de aci-
dentes, além de gPS em tempo real e conexão 24/7 com um
centro de resposta de emergência com o simples apertar de um
botão. O aparelho custa 99 dólares. Segundo os juízes, o apare -

lho foi o que pareceu ser mais passível de produção em larga
escala e com os maiores números para sustentá-lo: dos 230 mi -
lhões de motoristas nos eUA, 33 milhões têm 65 anos ou mais.
Além disso, 500 pessoas são feridas em acidentes todos os dias.

“Somos incrivelmente apaixonados pelo que fazemos, e ver
que os juízes acreditam nessa ideia também é uma grande con-
firmação e um voto de confiança”, disse mel Taylor, CeO da
splitscnd. embora o vencedor não saia da conferência com in-
vestimento garantido, o representante recebe horas gratuitas
de orientação dos investidores, além da exposição.

As ideias selecionadas pelo público foram Audicus e Cons -
tant Therapy. A Audicus pretende atingir 40 milhões de pes-
soas com problemas auditivos com aparelhos mais baratos ven-
didos online. Constant Therapy, que já é adotado em alguns
hospitais, pretende ajudar pacientes, por meio de exercícios
individualizados, a melhorar sua função cerebral depois de um
derrame ou de um traumatismo.

A quarta edição do Health innovation@50+ Live Pitch con-
tou com três vezes mais inscritos que a primeira edição. even-
tos anteriores da AArP em Las Vegas, new Orleans e Boston
ajudaram 15 dos 30 últimos finalistas a levantar 500 milhões
de dólares em investimentos. 

Para saber quem foram os outros inscritos neste ano,
acesse: www.health50.org/dealbook
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Terreno fértil para inovação
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do corredor que conectava um pavilhão a outro, a
visão aérea da exposição comercial do Life@50+
national event and expo era de meter medo. eram
quase 200 expositores de todas as áreas possíveis,

oferecendo os mais diversos produtos e serviços.
Uma vez no mesmo andar da exposição, era impossível ver

onde ela terminava. muitos dos expositores eram empresas
afiliadas à AArP, oferecendo des contos aos associados da ins -
tituição. Outros eram empresas independentes, que encon-
traram no filão 50+ uma oportunidade de ouro para crescer e
expandir operações.

Confira a seguir alguns produtos e serviços apresentados
na exposição comercial:

saÚde

- Serviços do governo: nos estandes das agências governamen-
tais Food and drug Administration e national institute of
Aging, havia publicações sobre doenças, tratamentos, estudos
clínicos e onde encontrar ajuda. 
- Associações de pacientes: associações de pacientes também
marcaram presença no evento, como a American Kidney Fund,
com informações sobre doença renal; a Hazelden Betty Ford
Foundation, responsável pelas palestras sobre uso e abuso de
substâncias; e a Alzheimer’s research and Prevention Founda-
tion, com material sobre prevenção da doença.
- Iniciativa privada: nos estandes de instituições como o grupo
United Healthcare, proprietário da Amil, e Vitas Healthcare,
especializada em cuidados de final de vida, os congressistas
tinham acesso não apenas aos produtos oferecidos por elas,
mas também a check-ups gratuitos e consultas com especialis-
tas em determinadas áreas.

durante os três dias de evento, os participantes puderam
conferir novidades no mercado 50+. Alinhado com a filosofia
do evento, a exposição comercial refletia a perspectiva integral
do envelhecimento, com produtos e serviços destinados a dife -
rentes aspectos da vida do idoso.

viagem

- Serviços do governo: vai viajar? O US Travel Bureau tinha
um estande para ajudar idosos que precisavam tirar passaporte
ou obter informações de vistos para outros países.
- Destinos: inúmeras agências de turismo e secretarias de turis -

mo estavam na conferência para promover seus destinos. Que
tal experimentar a cozinha do sul do país? no estande do de-
partamento de Cultura, recreação e Turismo da Louisiana o
congressista achava dicas de turismo no estado. Quer fazer
uma viagem diferente? A Concordia Language Villages propor-
ciona férias em que o idoso pode experimentar a cultura de
outro país numa espécie de acampamento de imersão. Quer
experimentar uma temporada no exterior? O estande do
PeaceCorps dava informações sobre isso.
- Estadia: hotéis dos grupos Hilton e Hyatt oferecem descontos
a membros da instituição.

casa

- Serviços do governo: o idoso que tinha dúvidas sobre com-
pra de casa ou renegociação de dívida poderia dar uma pas-
sadinha no estande do making Home Affordable, serviço do
departamento de Habitação e desenvolvimento Urbano
norte-americano.
- Adaptação da casa: a SafeStep Walk-in Tubs oferece uma
banhei ra adaptada para o idoso, que permite que ele simples-
mente abra uma porta e se sente, em vez de utilizar as banheiras
tradicionais. A empresa Shelf genie ajuda a adaptar armários
com prateleiras móveis que facilitam o alcance do idoso.
- Segurança: a AdT, empresa de segurança, oferece pacotes
para idosos que queiram instalar alarmes em casa.

Para ver a lista completa dos expositores, visite: 
www.aarp.org/aboutaarp/events/national_event2015-
miami/exhibitor-list/

Um mercado em expansão
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capa :: Instituições de Longa Permanência para Idosos

Oenvelhecimento e a longevidade são fenômenos
novos para o mundo. Por serem eventos extrema-
mente multifacetados, avaliá-los apenas sob uma
perspectiva de negócios, considerando somente fa-

tores como taxas de envelhecimento, situação socioeconômica
dos idosos e seus familiares, localização, potencial de mercado
etc., não basta. nesse negócio é importante, antes de mais
nada, nos aprofundarmos no que é envelhecer em uma so-
ciedade que preza autonomia, que valoriza o jovem e o novo e
que discrimina o velho.

Apesar de nos defrontarmos todos os dias com matérias re -
ferentes a questões de envelhecimento e longevidade nos meios
de comunicação, que oscilam entre retratos demasiadamente
negativos ou positivos, será que realmente entendemos que esse
fenômeno, chamado agequake pelos americanos, terá repercussão
em todos os aspectos de nossa vida social e econômica?

Olhar para a frente e entender quem é o velho de hoje e
quem serão os idosos que em 2050 comporão 30% da popu-
lação brasileira é de extrema importância para qualquer es-
tratégia de negócio. Teremos evoluído o necessário nas ques -
tões sociais? e em relação ao preconceito? O que realmente pre-
cisamos em termos de negócios? Qual a prioridade e em que
estágio está o mercado brasileiro?

no mundo: japão
Olhando para países já envelhecidos como Japão e estados
Unidos, além da maioria dos países europeus, nota-se uma
grande evolução, não apenas nos empreendimentos de mora-
dia como também na ampliação de serviços que permitem en-
velhecer em casa.

no Japão, estudos governamentais em 2014 revelaram que
o número de pessoas com mais de 65 anos tinha superado, pela
primeira vez, os 30 milhões – quase 25% da população, de 126
milhões de habitantes.

em 1963, prevendo o rápido envelhecimento de sua popu-
lação, o governo japonês criou a Lei da Previdência para o idoso,
que desde então vem apoiando iniciativas de construção de es-
paços de moradia institucionais para idosos mais fragilizados.
Hoje, no entanto, a ênfase está voltada para ações de suporte
para o domicílio, família, geração de renda e estímulo a parti -
cipação social, graças a uma cultura que, como a brasileira, prio -
riza sempre a permanência do indivíduo em casa.

Assim, o governo japonês oferece a toda a população uma
criteriosa classificação funcional e cognitiva para avaliar o
idoso e estimar os serviços necessários e aconselhados para
uma vida de qualidade. Uma vez determinadas as necessi-
dades, existe uma vasta oferta de serviços que os próprios
idosos e seus familiares podem buscar através de um portal
(www.kaigokensaku.jp/publish), com informações como locais
e serviços por custo, proximidade e necessidade.

entre os serviços domiciliares cujo principal objetivo é
manter a independência do usuário em casa pelo maior tempo
possível destacam-se:

• Cuidador temporário (de 2 até 24 horas);
• Serviços de acompanhante programado (com ou sem trans-
porte);
• Serviços domésticos programados (alimentação – limpeza)
• entrega de alimentação a domicílio;
• Banho programado;
• reabilitação programada;
• Assistência para compras;
• reabilitação cognitiva ou física;
• Orientações com sugestão de segurança e adaptações no
domicílio.

Todos esses serviços são oferecidos pela iniciativa privada e
pagos pelos usuários – em alguns casos, o programa japonês pode

muito mais do que um negócio

Por denise mazzaferro    

A Aptare e a Angatu IDH aproveitaram a visita à Flórida para conhecer ILPIs no estado mais idoso
dos EUA. A administradora e gerontóloga Denise Mazzaferro, sócia fundadora da consultoria, 
divide a seguir algumas reflexões sobre esse mercado, no Brasil e no mundo
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• Equipe de enfermagem altamente treinada e competente
• Serviço de hotelaria de alta qualidade
• Possuímos as mais modernas e aconchegantes instalações físicas
• Temos programas de lazer acompanhado por equipe multidisciplinar
• Nossa localização é central, em bairro nobre de São Paulo, próximo  

aos melhores hospitais da cidade
• Atendemos idosos de grau 1, 2 e 3 de dependência

Agora você tem em quem confiar 
para encaminhar seus pacientes.
O Brasil está ficando mais velho. Continua, porém, inexperiente em serviços voltados a essa 
parcela específica da população: a escassez de serviços de saúde e o atendimento inadequado 
ainda são os componentes principais do cenário atual.

Nossa missão é cuidar dessas pessoas trazendo segurança a família e conforto ao idoso, com  
o desafio de unir os serviços de hotelaria, assistência e lazer em um mesmo lugar. Nossa equipe 
está treinada e pronta para oferecer a segurança que você precisa para encaminhar com 
tranquilidade seu paciente.

Nossos Diferenciais

Venha nos fazer uma visita!
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subsidiar alguns itens, com base em avaliações socioeconômicas.
Vale ressaltar que esses serviços se tornam oportunidades de em-
preendimento que não enfrentam o mesmo preconceito que
aqueles voltados para moradia – para fomentar a iniciativa pri-
vada foram criadas políticas de incentivo fiscal para os que deci-
dem empreender na área do envelhecimento.

Além dos serviços domiciliares, também estão disponíveis
centros-dia e centros de convivência, oferecidos de forma in-
tegral ou parcial. Há também os espaços comunitários, em que
vizinhos acolhem o cuidado. Um dos grandes exemplos disso
é a cidade de Okinawa.

Assim como o Japão, países como Alemanha, Portugal e
estados Unidos também têm uma ampla oferta de serviços
domiciliares. no entanto, depende da cultura de cada local
a evolução ou não para um empreendimento de moradia
que, além de oferecer todos esses serviços, também possi-
bilita a sociabilização.

É preciso lembrar que a cultura japonesa realmente valoriza
o idoso, criando uma rede de sociabilização não só com fami -

liares mas também comunitária, o que combate o isolamento
social, uma questão importantíssima para a terceira idade.

no mundo: eua
nos estados Unidos, onde os filhos saem de casa cedo e os
pais já estão habituados ao fato de que terão de tomar conta
de si mesmos na velhice, a ideia de morar em instituições de
longa permanência para idosos (senior living facilities) está
mais amadurecida. em 1985, com o filme Cocoon, já se come -
çava a divulgar tais empreendimentos como espaços bacanas,
alegres, onde qualquer um gostaria de passar sua velhice, com
amigos, festas e diversão.

Lá eles estão divididos da seguinte forma:
• Independent living: prédios voltados para idosos indepen-
dentes e com autonomia.
• Care center ou nursing home: prédios voltados para idosos
semidependentes ou dependentes fisicamente.
• Memory care: prédios voltados para idosos com Alzheimer
ou outras doenças com grandes déficits cognitivos.

Aging in place – envelhecer no lugar, em tradução livre – é
o conceito que norteia a maioria dos empreendimentos ame -
ricanos. Com isso, eles agregam os três serviços citados acima
em um único empreendimento, mas em prédios separados. Ou
seja, o conceito permite que você continue no mesmo lugar
caso seja acometido por um declínio funcional ou cognitivo.
normalmente, os preços não variam muito, pois o custo refe -
rente ao aumento no nível de cuidado é compensado pela
diminuição do espaço da moradia.

mas será que, mesmo com todo esse contexto, o ameri-
cano está preparado ou sonha em morar num residencial para
idosos na velhice?

dados mostram que, mesmo com uma maior aceitação das

Este deve ser o principal objetivo 

de qualquer serviço de moradia,

domiciliar ou de convivência: 

continuar a fazer com que os 

idosos sonhem, tenham objetivos 

e razões para viver.”

“

minha hisTória, 
minha memória, 
dez anos aTrás

Sou formada em administração de empre-
sas e trabalhei por 17 anos numa empresa
com foco em terceirização de serviços com
grandes clientes na área hospitalar. Em
2006 fizemos um projeto visando serviços

para residenciais para idosos. Naquela época, visitei pratica-
mente todos os residenciais de São Paulo.

Incumbida dessa tarefa com um olhar estritamente vol -
tado para negócios, sentia estar diante de um mercado ex-
tremamente promissor, em especial quando se consideravam
as estatísticas do envelhecimento e da longevidade popula-

cional no Brasil. O plano de negócios foi concluído naquele
mesmo ano, mas a diretoria achou que o mercado ainda não
estava maduro. O projeto foi reprovado.

Em 2010, a empresa foi vendida para uma das maiores em-
presas de serviços do mundo, o que me proporcionou a opor-
tunidade de viajar para os EUA e Canadá, onde encontrei esse
mercado em expansão, porém caminhando junto com os
serviços de saúde. As expressões senior living e healthcare

pareciam ser indissociáveis.
Foi nesse momento que decidi que investiria meus pró -

ximos anos nesse mercado. Saí da empresa e ingressei no
mestrado em gerontologia social na PUC, porque tinha muita
vontade de aprimorar meu olhar de “mulher de negócios” e
entender melhor o contexto social do envelhecimento no
Brasil e no mundo. Hoje sou sócia da consultoria Angatu IDH.
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iLPis, a idade média de ingresso nos residenciais para indepen-
dentes está na faixa de 85-90 anos, ou seja “pessoas já bem idosas
e que normalmente acabaram de sofrer alguma perda grave”, se-
gundo Terri romero, gerente de marketing do residencial The
Palace, um dos principais residenciais em miami, na Flórida.
esse residencial oferece 180 vagas no prédio para idosos inde-
pendentes, 420 nos prédios para pacientes assistidos e demen-
ciados e 150 no prédio para totalmente dependentes e pacientes
em reabilitação. “depois que eles mudam e começam a se socia-
bilizar, descobrem como é bom estar em um lugar com tantos
amigos”, conta. “mas tomar a decisão é muito difícil.”

Jane Sonet, gerente de vendas do residencial Vi at Lakeside,
a cerca de 100 quilômetros de miami, também acha que as pes-
soas demoram muito tempo para considerar os residenciais
como uma alternativa. Para ela, a palavra-chave para uma maior
conscientização tanto para o envelhecimento como para novos
modelos de moradia é educação.

As dificuldades são tão grandes que eles criaram um
serviço que cuida de todo o processo de mudança – isso inclui
empacotar os móveis e pertences, vender ou doar o que não
será aproveitado, trocar o endereço de correspondências e
todos os outros detalhes que fazem da mudança de casa muitas

vezes um evento traumático. “imagine uma pessoa de 85 anos,
que morou mais de 40 na mesma casa, pensar em fazer tudo
sozinha”, diz. “Às vezes esse é um dos motivos que impedem a
decisão. Somos os únicos a fazer isso.”

ela também colocou bastante ênfase na autonomia do idoso,
que deve ser sempre quem toma a decisão. no caso de ameri-
canos que se mudam para residenciais para independentes, a
decisão normalmente é tomada por eles. “eles contam para os
filhos depois que já acertaram tudo conosco”, completa Jane.

Terri e Jane concordam quando mencionam que, mesmo
em países como os estados Unidos, onde a cultura do cuidado
da família não é tão forte, ainda existe a resistência à aceitação
da velhice, já que esses espaços são moradias para velhos.

no brasil
Ainda temos muito a caminhar em termos de negócios, mas
existem muitos modelos já colocados em prática aqui que nos
servem como boas práticas. A própria política do Programa São
Paulo Amigo do idoso, do governo do estado de São Paulo,
traz modelos que merecem ser olhados e postos em prática. A
iniciativa privada já vem se movimentando ao aumentar o
número de residenciais, centros de convivência, centros-dia,
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serviços de cuidadores de idosos etc.
mas o que falta para tirarmos o avião da pista de decolagem

e realmente seguirmos a rota do envelhecimento no país?
A heterogeneidade da população brasileira nas questões so-

cioeconômicas, culturais e étnicas está refletida na realidade
da velhice e deve ser levada em consideração quando pensar-
mos em qualquer negócio para esse mercado.

A sociedade e o mercado brasileiro precisam encontrar al-
ternativas que atendam às necessidades da população idosa
em crescimento e respeitem essa heterogeneidade, mas que
promovam a sociabilização dessas pessoas. Afinal, sociabilizar
é prevenção de saúde, é qualidade de vida. Fazer amigos,
namorar, sair, tudo isso é saúde, é vida. Sonhar, ter objetivos,
buscar realizações são razões para estarmos aqui.

este deve ser o principal objetivo de qualquer serviço de
moradia, domiciliar ou de convivência: continuar a fazer com
que os idosos sonhem, tenham objetivos e razões para viver.

Segundo o analista de marcas Bruno Seixas, “as novas técnicas
de marketing buscam fazer exatamente o que o padeiro fazia no
começo. As marcas tentam manter relações pessoais com seus
clientes e gerar experiências únicas. As marcas e os negócios são
definidos por pessoas e para pessoas, e não por empresas. Se é
isso, podemos dizer que entre as pessoas e os negócios existe sen-
timento. Somos seres emotivos, intuitivos, apesar dos nossos me -
lhores esforços para sermos totalmente racionais”.

Acredito que esse conceito, extraído de um material que
trata da importância do branding e da experiência para me -
lhorar os conceitos de negócios, se aplica ao mercado do en-
velhecimento. muitas vezes parece que o discurso resolveu

tratar o envelhecimento como o maior problema da atualidade,
o que acaba gerando o maior erro de todos: multiplicar con-
ceitos de negócios para resolver problemas e não para atender
necessidades, sonhos, ideais de seus consumidores.  

Outro dia li um texto que me sensibilizou muito, intitulado
“O dia em que me tornei invisível”. nele, dona maria Odete
martins conta sua história, trancada em um quarto dos fundos
do quintal da casa dos filhos: “Senti que o coração encolhia e o
queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. eu
os entendo, são jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam e
eu, e eu... Antes beijava os meus netos, adorava tê-los nos
braços, como se fossem meus. e até cantava canções de embalar
que tinha esquecido. Um dia, a minha neta que acabava de ter
um bebê me disse que não era bom que os velhos beijassem
os bebês, por questões de saúde. desde então, não me apro -
ximo mais deles, tenho tanto medo de contagiá-los! eu não
tenho mágoa deles, eu perdoo a todos, por que que culpa têm
eles de que eu tenha me tornado invisível?”.

Trago esse texto como uma provocação, porque ainda não
há conclusões ou soluções para esse mercado. existem apren-
dizados.

Os idosos não são e não podem ser invisíveis. eles são
nossa memória, nossa história, pois fomos e somos criados a
partir de algo. Como ignorar o futuro da nossa humanidade,
como não comemorar os avanços da ciência que nos deu mais
anos de vida? Como esconder as pessoas que chegam lá?

evoluímos quando pensamos, instigamos, consideramos,
criamos juntos novas possibilidades para os velhos de hoje e
para tantos velhos de amanhã.
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Aescolha do tipo de alimentação do idoso é algo que,
em muitos momentos, vai além da preferência por
determinados tipos de alimento e/ou manutenção
dos hábitos alimentares.

Isso se dá porque as estruturas relacionadas à alimen-
tação e, por sua vez, à mastigação e à deglutição, sofrem mu-
danças devido ao envelhecimento. Diminuição de mobili-
dade e tonicidade muscular, alterações na sensibilidade,
atrofia dos músculos da língua, perdas dentárias e das papi-
las gustativas, diminuição do olfato, redução de células das
glândulas salivares e denervação senil do esôfago são algu-
mas delas (Soares, 2014). 

Diante dessas mudanças, podem ser necessárias adap-
tações que vão desde o modo de preparo até o volume e a con-
sistência dos alimentos. Quando o idoso está saudável, essas
adaptações ocorrem paulatinamente e costumam ser feitas
pelo próprio indivíduo. Podemos observar um aumento pela
preferência de ali mentos amolecidos, úmidos, pastosos e
líquidos, assim como um aumento na quantidade de sal e/ou
açúcar, decorrentes da diminuição do paladar. Os movimen-
tos mastigatórios ficam mais lentos e incoordenados, aumen-
tando o tempo do alimento na cavidade oral, e há partici-
pação acentuada da musculatura perioral (Silva et al, 2008;
Oliveira et al, 2014).

Porém, caso o idoso fragilize, ou seja, fique com menos
reservas funcionais e mais enfraquecido, tais adaptações
podem ser insuficientes para garantir a proteção das vias aéreas
e o seu estado nutricional. A intervenção de profissionais da
saúde nesse processo, portanto, faz-se necessária.

Modificar a alimentação de um indivíduo, seja numa sim-
ples orientação de utilizar outros temperos que não o sal a fim
de ressaltar o sabor dos alimentos, seja suspendendo a ingesta
de líquidos finos sem espessante, requer uma interação entre
idoso, familiares e equipe interdisciplinar, considerando-se que
a alimentação vai além da manutenção do estado nutricional

do indivíduo. Ela traz consigo aspectos sociais, culturais, reli-
giosos, além de ser uma fonte de prazer.

Ao considerarmos essa pluralidade que envolve a escolha
do tipo e/ou via de alimentação de um idoso, estabelecer a
conduta ideal a ser adotada nos quadros de dificuldade de
deglutição é algo complexo, haja vista a ampla discussão em
relação à alimentação nas fases mais avançadas das demên-
cias, por exemplo.

Outra inquietação que aparece constantemente na prática
clínica, e para a qual também não há um consenso, são as adap-
tações de consistências alimentares em momentos de descom-
pensação clínica aguda.

Muito se estuda na gerontologia a relação entre o desuso e
a força muscular relacionada à musculatura apendicular, esti-
mando-se que, em repouso absoluto, um músculo chegue a
perder de 10% a 15% da sua força por semana (Siqueira,
Cordeiro, 2005). Porém, faltam estudos que abordem especifi-
camente os efeitos que a ausência da mastigação pela privação
de alimentos sólidos acarreta na perda de força dos músculos
mastigatórios.

Essa questão assume grande importância clínica e não raro
gera polêmica quando há necessidade de adaptar a consistên-
cia da alimentação devido a um quadro de delirium e/ou
quando o idoso se encontra numa fase de instabilidade, por
causa de alguma doença.

Nessas situações, a dieta pastosa é, na maioria das vezes,
indicada para substituir os alimentos sólidos, já que sabemos
se tratar de uma consistência mais segura e de preferência para
a maior parte dos idosos. Essa indicação é feita porque uma al-
teração no estado cognitivo e/ou rebaixamento do nível de
cons ciência pode comprometer o processo de preparo do bolo
ali mentar na cavidade oral. Diante de uma mastigação inefi-
ciente, pedaços maiores do alimento podem ser deglutidos
com dificuldade, provocando engasgos e/ou penetração nas
vias aéreas. Além do mais, o aumento do tempo de preparo do

Controvérsias na adaptação de consistências
alimentares em momentos agudos

SBGG-SP hoje

Por Luciane Teixeira Soares e Ana Beatriz Galhardi Di Tommaso*
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bolo alimentar prolonga a fase oral da deglutição e pode pre-
cipitar o escape prematuro do alimento para a faringe, pro-
movendo também quadros de penetração/aspiração.

Em contrapartida, ao indicarmos o alimento em consistên-
cia pastosa, que a princípio facilita o posicionamento sobre a
língua para a ejeção oral e permite uma fase oral menos pro-
longada com menor risco de escape prematuro, também priva-
mos o idoso de mastigar o alimento e manter ativos os múscu-
los da mastigação. Além disso, a mudança para dietas mais pas-
tosas/macias pode, no médio prazo, agravar o estado nutri-
cional de idosos, especialmente os institucionalizados (Bru -
netti, Montenegro, 2000; Silva, Valsecki, 2000).

No entanto, não podemos enxergar a dieta pastosa como
o grande vilão da recuperação nutricional do idoso em mo-
mentos de piora clínica. A alimentação adaptada pode pre-
venir gasto ener gético excessivo em momentos de maior fra -
gilidade, proporcionando uma recuperação nutricional mais
rápida e segura.

O que devemos sempre evitar é a prescrição da famosa “dieta
pastosa geriátrica”, sem ao menos avaliar de forma criteriosa a
capacidade de mastigação e deglutição do indivíduo. Fazem
parte dessa avaliação não apenas a capacidade de deglutição
como também as condições de saúde bucal dos pacientes.

Estudos recentes têm relacionado condições de saúde
bucal e capacidade mastigatória com qualidade de vida e fun-
cionamento cognitivo. Weijenberg et al (2013) apontam que
a ruptura da mastigação devido à perda de dentes ou a uma
dieta amolecida pode acarretar problemas de perda de
memória e aprendizagem. Listl (2014), com base em amostras
de dados de vários países europeus, observou que pessoas
com boa capacidade de mastigação ou sem próteses apresen-
taram melhor evocação de palavras, fluência verbal e habili-
dades matemáticas do que as pessoas com deficiência na
mastigação ou com próteses. Lee et al (2014) demonstraram
que a melhor capacidade de mastigação do idoso está asso-
ciada significativamente com seu estado nutricional e quali-
dade de vida, e que a manutenção ou melhoria da capacidade
de mastigação do idoso é extremamente benéfica para o en-
velhecimento saudável.

Mais uma vez cabem o olhar cuidadoso e o bom senso na
hora de decidir por uma dieta adaptada, bem como a reavaliação
constante para suspendê-la ou modificá-la no momento certo.

Vale, portanto, revisar quando a dieta pastosa/macia está
bem indicada:

1. Na proteção contra possíveis quadros infecciosos pul-
monares, em virtude de aspiração do alimento. A deglutição
normal requer controle neuromuscular fino de estruturas na
cavidade oral, faringe, laringe e esôfago para que a comida seja
reduzida a uma consistência apropriada e possa ser trans-
portada da boca ao estômago (Logemann, 1990). A dificuldade
na redução do alimento a uma consistência apropriada devido
a alterações do estado geral do idoso com interferência na
mastigação pode ser um fator de risco para deglutição.

Quando isso ocorre? Em alguns casos, como descompen-
sação metabólica devido a diabetes, infecções urinárias,
quadros de sonolência/agitação durante a adequação de me -
dicamentos, entre outros. Nesse caso, mudanças temporárias
na dieta alimentar podem ser realizadas, propiciando facili-
dade e segurança, como a manutenção de uma dieta pastosa
por alguns dias, até que a mastigação eficiente possa ser re-
tomada. A dieta pastosa pode agir como uma importante alia -
da ao cuidado com a deglutição nesse momento de vulnera-
bilidade (Pereira et al, 2004). 

Apesar do empobrecimento do cardápio e da hipofunção
dos músculos mastigatórios, em termos de volume alimen-
tar, as dietas pastosas às vezes são mais facilmente aceitas,
desde que o responsável pelo preparo do alimento seja devi -
damente orientado para não oferecer uma massa homogênea
monocromática. As refeições com uma dieta geral costumam
ser mais prolongadas, pois o tempo de trânsito oral e o tem -
po total de deglutição são maiores conforme o aumento da
consistência dos alimentos (Taniguchi et al, 2008) e, muitas
vezes, o idoso entra em fadiga e recusa o restante do ali-
mento. Intervenções nesse sentido podem ser suficientes
para gerar melhoras e prevenir a piora do quadro e das con-
sequências da doença (Najas, 2011).

2. No declínio da performance muscular com o avançar da
idade. Apesar de os fatores extrínsecos ao músculo, tais como
desnutrição e desuso, contribuírem para a sintomatologia
neuromuscular da senilidade, o processo contínuo de enve -
lhecimento realmente existe como um fator intrínseco dos
nervos e músculos. 

Quando isso ocorre? Em geral com o avançar da idade, co-
mumente associado a uma capacidade mastigatória insatis-
fatória precipitada pela perda dentária e pela alta prevalência
de cárie e doenças periodontais (Dias-da-Costa, 2010).
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3. Em estudo da alimentação e deglutição de idosos com
demência nas fases leve e moderada, queixas como engas-
gos/tosses com alimentos sólidos e líquidos e dificuldades
para engolir comprimidos foram relatadas, principalmente
pelos cuidadores dos idosos com demência moderada (Ber -
nardo et al, 2007). Exercícios para manter ativos os músculos
da mastigação na suspensão de alimentos sólidos podem ser
propostos, mesmo considerando a dificuldade que podemos
encontrar na sua realização diante de alterações cognitivas.

Diante do exposto, o gerenciamento dos distúrbios da de -
glutição e da alimentação deve ser amplamente discutido entre
os profissionais da saúde, familiares e cuidadores, e realizado
por meio de orientações, adaptações, reorganização dos
hábitos alimentares do idoso e da reabilitação, a fim de garantir
uma alimentação segura e com boa qualidade.

Devemos, portanto, olhar a adaptação da consistência da
dieta com um olhar além do preconceito, pensando sempre

no paciente. É preciso esquecer padrões não individualiza-
dos como a famosa “dieta pastosa geriátrica” e reforçar dietas
específicas para cada momento da vida do paciente sem
nunca deixar de reavaliar a sua capacidade de deglutição, a
fim de fazer todas as adaptações e progressões necessárias
para cada fase.
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O câncer no idoso como doença crônica

- As alterações fisiológicas, sociais, emocionais e cognitivas atribuídas ao envelhecimento são mal representadas
pela idade cronológica. Assim, é importante ressaltar que a idade cronológica isolada não é um bom parâmetro
para determinar a tolerância individual ao tratamento oncológico.

- Para uma avaliação mais completa na população idosa, estudos publicados defendem a importância da Avaliação
Geriátrica Ampla (AGA). No contexto oncológico são avaliados status funcional, comorbidades que podem inter-
ferir no tratamento, polifarmácia, status nutricional, função cognitiva, estado psicológico, questões socioeconômicas
e as síndromes geriátricas.

- Apesar de ainda insuficiente para delinear condutas padronizadas, o número de estudos em oncogeriatria vem
crescendo e tem permitido um melhor entendimento das peculiaridades da doença oncológica em indivíduos
cada vez mais idosos e com múltiplas comorbidades.

Take home message 

3

Aincidência do câncer cresce no Brasil e no mundo,
num ritmo que acompanha o aumento da expecta-
tiva de vida, a expansão e o envelhecimento popu-
lacional. Um relatório recente da International

Agency for Research on Cancer/World Health Association
prevê um aumento substancial da doença no mundo e estima
que o número de casos atinja 19,3 milhões em 2025. 

No Brasil, estimativas levantadas pelo Instituto Nacional
de Câncer (Inca) em 2014 apontaram para cerca de 580 mil
casos novos da doença. Considerando que o risco de câncer au-
menta com a idade, o número de idosos que procuram trata-
mento vem crescendo drasticamente. Segundo dados ameri-
canos, acredita-se que 60% dos novos casos de câncer e 70%

da mortalidade causada pela doença ocorram em pacientes
com mais de 65 anos, com números ainda mais pronunciados
para alguns tipos específicos.

Nos últimos anos, o tratamento do câncer sofreu importantes
modificações e tem proporcionado uma maior sobrevida aos pa-
cientes oncológicos, inclusive idosos. Mais do que garantir um
tratamento curativo e aumento da expectativa de vida, a abor-
dagem oncológica tem permitido manutenção da independência
e autonomia, qualidade de vida e bem-estar do paciente. Como
consequência, o câncer não raro entra na lista de diagnósticos
crônicos do paciente idoso e deve ser manejado em conjunto com
as outras comorbidades, conhecendo-se a história natural da
doença e os riscos e sintomas associados a ela e a seu tratamento. 
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Não obstante, a própria decisão terapêutica do câncer no
idoso também apresenta peculiaridades, e as demais doenças
crônicas precisam ser levadas em consideração. Assim sendo,
muitas questões ainda permanecem sem respostas claras e ob-
jetivas e pautam o campo de atuação da oncogeriatria, tais como:
• O paciente vai morrer com o câncer ou em decorrência do
câncer? 
• O paciente conseguirá tolerar o estresse da terapia antineo-
plásica? 
• O tratamento trará mais benefícios do que danos? 
• Conhecidos os potenciais malefícios do tratamento, os meses
adicionais de sobrevida estariam associados a um ganho em
qualidade de vida?

Apesar da alta incidência de câncer nesse grupo etário,
ainda é escassa a literatura médica que ajude a responder a per-
guntas como essas. Pacientes idosos têm sido sub-representa-
dos nos grandes ensaios clínicos, sendo poucas as evidências
científicas para guiar as condutas no contexto oncológico e
raros os consensos que abordam especificamente o paciente
idoso com câncer. A literatura atual aponta para o fato de que,
de uma forma geral, pacientes idosos são menos propensos a
receber todos os tipos de terapias padrão no tratamento on-
cológico quando comparados a pacientes mais jovens. Algu-
mas possíveis razões para tal são preocupação em relação ao
aumento de toxicidade, causas concorrentes de morbimorta -
lidade, falta de acesso ao tratamento e escolhas individua -
lizadas dos próprios médicos e seus pacientes. Apesar desse
dado, estudos recentes sugerem que pacientes idosos com bom
status performance são capazes de tolerar bem esquemas co-
muns de quimioterapia, da mesma forma que pacientes mais
jovens. Por outro lado, até o momento poucos estudos foram
conduzidos para avaliar pacientes em idade mais avançada ou
com baixo status performance. 

As alterações fisiológicas, sociais, emocionais e cognitivas
atribuídas ao envelhecimento são mal representadas pela
idade cronológica e podem ser mais bem identificadas com
uma avaliação multidimensional do paciente idoso. Sendo
assim, é importante ressaltar que a idade cronológica isolada
não é um bom parâmetro para determinar a tolerância indivi -
dual ao tratamento oncológico.

Comorbidades identificáveis somadas a alterações fisioló -
gicas do envelhecimento podem influenciar na tolerância
física, emocional e social a um estressor. Isso acontece porque
o processo de envelhecimento está relacionado a uma
diminuição da reserva fisiológica de diversos sistemas, inter-
ferindo no status funcional global do paciente, mesmo na
ausência de comorbidades específicas. Variações desse status

funcional, das comorbidades, e na cognição podem interferir
na expectativa de vida, no risco de declínio funcional, de hos-
pitalização e outras morbidades, influenciando no risco/bene-
fício e na escolha do tratamento. 

Portanto, a idade como fator isolado deixa de ser contraindi-
cação para tratamento oncológico curativo, ao passo que avaliar
adequadamente o paciente para definir a melhor abordagem
mostra-se fundamental. A devida atenção às alterações fisioló -
gicas e psicossociais decorrentes do envelhecimento permite que
se detectem problemas previamente desconhecidos ou subdiag-
nosticados, que podem comprometer a segurança e a eficácia do
tratamento oncológico. Em alguns casos, os riscos do tratamento
podem exceder os potenciais benefícios de prolongamento do
tempo de vida, controle dos sintomas e melhora da qualidade
de vida. Definir qual a melhor estratégia no tratamento on-
cológico para essa população implica abordá-la de forma inte-
gral, considerando a expectativa de vida do paciente idoso, sua
reserva funcional, seu suporte social e suas decisões pessoais.

Prever a expectativa de vida de um paciente idoso não é
um cálculo exato e de fácil aplicabilidade. A literatura ameri-
cana classifica pacientes idosos em três categorias, de acordo
com a idade cronológica:
1) idosos jovens (young old patients) são aqueles de 65 a 75
anos; 
2) pacientes idosos (old patients) são aqueles de 76 a 85 anos;
3) grandes idosos (oldest old patients) são aqueles com idade
superior a 85 anos.

Embora não seja possível para o médico prever a expecta-
tiva de vida exata de um determinado paciente, existem ferra-
mentas que auxiliam nesse cálculo e fornecem uma estimativa
da probabilidade de um paciente viver mais ou menos em re-
lação a uma pessoa comum da mesma idade, podendo dire-
cionar a tomada de decisão para rastreamento, investigação 
diagnóstica e conduta terapêutica.

As tabelas e os scores existentes podem ser utilizados na
prática clínica para cálculo da mortalidade e estimativa de ex-
pectativa de vida de forma prática e objetiva e podem ser úteis
para auxiliar uma avaliação inicial. Hoje existem disponíveis
via internet calculadoras online de expectativa de vida, que
fazem uso de um conjunto de instrumentos padronizados e
podem ser utilizadas para estimar um valor numérico para a
expectativa de vida de um indivíduo, independentemente do
câncer (www.eprognosis.org).

Para uma avaliação mais completa e aprofundada na po -
pulação idosa, estudos publicados nos últimos anos defendem
a importância da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). A AGA é
realizada preferencialmente de forma interdisciplinar e tem

p26-29 onco_aptare  10/07/15  19:20  Page 32



julho/agosto/setembro 2015  aptare 33

por objetivo identificar as deficiências, incapacidades e desvan-
tagens apresentadas pelo idoso, direcionando o planejamento
do cuidado e o acompanhamento a longo prazo. Ela difere da
avaliação clínica padrão por enfatizar pontos como a capaci-
dade e a reserva funcional e a qualidade de vida, e por se ba -
sear em escalas e testes quantitativos. No contexto oncológico,
os principais pontos a serem avaliados são status funcional, co-
morbidades que podem interferir no tratamento, polifarmácia,
status nutricional, função cognitiva, estado psicológico, ques -
tões socioeconômicas e síndromes geriátricas.

Usualmente o envelhecimento está associado à ocorrência
de uma ou mais doenças crônicas. Antigamente, a presença de
comorbidades significava critério de exclusão em grandes en-
saios clínicos, mas atualmente pesquisas em população ge -
riátrica são realizadas para avaliar os efeitos das comorbidades
na doença oncológica e no resultado do tratamento. As escalas
de comorbidades mais utilizadas em oncogeriatria são a Cu-
mulative Illness Rating Scale – Geriatric (CIRS-G) e a Escala de
Comorbidades de Charlson.

Em pacientes idosos com câncer, a existência de comor-
bidades pode modificar o curso da doença. Se por um lado o
tratamento oncológico pode ser muito arriscado devido à se -
veridade das comorbidades, por outro o tratamento oncológico
pode piorar as comorbidades e trazer grande impacto na fun-
cionalidade. Outro ponto importante é avaliar se o tratamento
oncológico não trará impacto na expectativa de vida, devido
aos riscos inerentes das comorbidades. Portanto, é fundamen-
tal que as comorbidades e as medicações de uso contínuo
sejam investigadas antes do início do tratamento oncológico,
pois podem alterar sua eficácia e tolerabilidade.

Como decorrência da multimorbidade, a polifarmácia tam-
bém é um tema que deve ser avaliado detalhadamente no pa-
ciente idoso com câncer. Ela pode ser definida de diversas for-
mas, incluindo uso de um número grande de medicações
(cinco ou mais), uso de medicações além do que seria clinica-
mente indicado, uso de medicações potencialmente inapro -
priadas, uso de medicações em duplicidade ou, ainda, a sub -
utilização de medicações apropriadas. Apesar de ser um pro -
blema que ocorre em todas as faixas etárias, apresenta-se mais
frequentemente entre os idosos, devido à ocorrência crescente
de comorbidades tratadas com uma ou mais medicações.
Nessa população, o uso de medicamentos para o manejo de
sintomas associados ao câncer ou efeitos colaterais pode resul-
tar usualmente em polifarmácia.

O uso de múltiplas medicações pode levar à incidência au-
mentada de reações adversas, interações entre drogas e baixa
aderência. Nos idosos, alterações de farmacocinética e farma-

codinâmica na metabolização medicamentosa contribuem
para reações adversas. Além disso, grande parte das medi -
cações prescritas, como opioides, antibióticos, antidepressivos,
antipsicóticos e, inclusive, alguns antineoplásicos, utilizam a
mesma via de metabolização, induzindo ou inibindo enzimas
do citocromo P450. Em um estudo de coorte recente de pa-
cientes idosos com câncer, o uso de polifarmácia não se asso-
ciou diretamente com o aumento da toxicidade da quimiote -
rapia, mas a um aumento de hospitalização e descontinuação
precoce do tratamento oncológico.

Portanto, objetiva-se por meio de uma revisão cautelosa das
medicações de uso contínuo (prescritas ou não, como vitaminas,
suplementos e fitoterápicos) identificar o uso inadequado de
medicações e interações possíveis. O critério de Beers é o mais
utilizado na prática clínica para avaliar o uso de medicações po-
tencialmente inapropriadas em idosos, descrito inicialmente em
1997 e tendo sua última atualização realizada em 2012. Vale
ressaltar que, apesar de sempre se buscar o uso de um número
mínimo de medicações, devem ser identificadas também me -
dicações indicadas para as condições clínicas do paciente e que
não estejam prescritas ou prescritas em subdose. A otimização
clínica das comorbidades do paciente idoso com câncer, com
medicações apropriadamente prescritas, é um dos pontos de par-
tida para a melhor eficácia do tratamento oncológico e, sobre-
tudo, para a melhora da funcionalidade e qualidade de vida.

O risco de morbidade associado ao câncer encontra-se
usualmente estabelecido pelo estágio do diagnóstico, agressivi-
dade do tumor e risco de recorrência e progressão. Sequencial-
mente ao rastreio inicial e à avaliação geriátrica ampla, pa-
cientes com um baixo risco de morte ou de sofrimento asso -
ciados ao câncer, ao longo do seu tempo de vida estimado,
podem receber tratamento de suporte e controle de sintomas. 

Em pacientes funcionalmente independentes, porém com
contraindicações formais ao tratamento, e em pacientes com
perda de funcionalidade importante, as multimorbidades podem
ser abordadas com medidas de tratamento de suporte e controle
de sintomas. Pacientes que são dependentes para alguma das
AIVDs, com ou sem comorbidade grave, apresentam risco ele-
vado para complicações do tratamento. No entanto, para esses
pacientes com perda moderada de funcionalidade, com proble-
mas menores de saúde (como dependência em uma ou mais
AIVDs, comorbidade leve compensada, depressão, demência leve
ou mesmo cuidador inadequado), o tratamento pode, ainda
assim, ser proposto, com algumas precauções individualizadas.

É de grande importância ressaltar que os potenciais benefí-
cios do tratamento do câncer incluem prolongamento de sobre-
vida, manutenção e melhora de qualidade de vida e funcionali-
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dade, bem como paliação de sintomas. Especialmente para pa-
cientes que são capazes de tolerar tratamento curativo, as opções
constituem cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapias-alvo.

Entretanto, não raramente os pacientes submetidos ao
tratamento oncológico curativo bem-sucedido precisam con-
viver com seus efeitos colaterais. Cabe ao médico conhecer e
saber identificar tais sinais e sintomas para minimizar os riscos
e o sofrimento a eles associados. Algumas alterações que ocor-
rem no organismo de indivíduos mais velhos explicam os altos
níveis de toxicidade que esses pacientes apresentam. Eles estão
expostos a uma maior concentração do medicamento e por um
período maior que o normal, em consequência de uma reserva
hepática e renal reduzida e de modificações farmacodinâmicas
ocasionadas pelo menor volume de água corporal. 

A cisplatina, por exemplo, é uma droga utilizada no combate
a diversos tumores sólidos, como os de ovário, testículo, pul-
mão, bexiga e cabeça e pescoço, e possui como efeito cola teral
principal a nefrotoxicidade, presente em cerca de 20% dos pa-
cientes submetidos a altas doses do quimioterápico, além do
risco de neuro e ototoxicidade. Outro exemplo é a cardiotoxici-
dade causada pelos antracíclico. O principal representante desse
grupo de quimioterápicos é a doxorrubicina (utilizada contra
tumores de mama, pulmão, bexiga, ovário, tireoide e linfomas),
cujo efeito colateral mais importante na parte cardiovascular é
o desenvolvimento de insuficiência cardíaca e de miocardiopa-
tia degenerativa. Mesmo a terapia hormonal, que representa
uma importante arma contra o câncer de mama, está associada
a aumento do risco de eventos tromboembólicos, aumento do
risco de osteoporose e fraturas, hipertensão, artrite, depressão
– esses últimos associados aos inibidores da aromatase.

Por fim, e não menos importante, o diagnóstico e o trata-
mento do câncer no idoso levam a um conjunto de diferentes
preocupações que podem afetar diretamente como eles vão

lidar com essa doença. Ente elas, sentimentos de isolamento
social, medo de dependência e temores financeiros e espiri -
tuais. Para muitos idosos com câncer, as maiores preocupações
estão em continuar capazes de cuidar de si mesmos e sentir
que ainda estão no controle de sua saúde e decisões. O trata-
mento do câncer pode interferir com a capacidade de cozinhar
e comer de forma independente; lavar ou banhar-se de forma
independente; caminhar, movimentar-se ou ter acesso a um
meio de transporte. Precisar depender de outras pessoas para
cuidar deles pode não ser só amedrontador como também não
ser possível, especialmente se não houver membros da família
ou amigos ao redor para atuar como cuidadores. Idosos por
vezes não vivem perto da família, ou sofreram a perda de um
cônjuge, membros da família ou amigos. O isolamento e a falta
de cuidados trazem à tona sentimentos de depressão e an-
siedade, que podem interferir no tratamento. As preocupações
espirituais e religiosas também podem impactar em decisões
sobre o tratamento do câncer. Tal como acontece com outras
questões, a comunicação eficaz entre o idoso com câncer a
equipe de saúde, membros da família e membros da comu-
nidade religiosa pode ser útil no plano de cuidados.

Portanto, a doença oncológica representa um tema de
grande relevância no cuidado médico do paciente idoso. O au-
mento da incidência do câncer relacionado ao envelhecimento
populacional e a um número aumentado de comorbidades
dessa população traz novos desafios e questionamentos que
têm despertado a atenção da comunidade científica. Apesar de
ainda insuficiente para delinear condutas pa dronizadas, o
número de estudos em oncogeriatria vem crescendo e tem per-
mitido um melhor entendimento das peculiaridades da doença
oncológica em indivíduos cada vez mais idosos e com múlti-
plas comorbidades. 
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psIquIaTRIa

Os sintomas comportamentais estão presentes com
frequência ao longo dos quadros demenciais e são
considerados fatores de pior prognóstico. O seu
tratamento adequado é um dos temas de maior

relevância na rotina clínica da psicogeriatria.
Uma prática comum é a prescrição de antispicóticos para o

manejo desses sintomas. Esse uso, porém, passou a ser visto
com maior cautela a partir de 2005, quando o FDA emitiu um
alerta devido ao risco aumentado de mortalidade quando an-
tipsicóticos atípicos foram usados em idosos demenciados.

No texto a seguir será feita uma breve revisão sobre a pres -
crição dos antipsicóticos para tratamento dos sintomas neu-
ropsiquiátricos nas demências. 

Introdução
Os sintomas neuropsiquiátricos são frequentes ao longo do
curso clínico das síndromes demenciais de diferentes etiologias.
Estudos estimam uma prevalência de 60% a 98%, com ampla
variação dos resultados por causa de diferenças nas populações
estudadas e nos métodos de avaliação utilizados. Em um estudo

realizado no Brasil foi reportada uma prevalência de 78% em
pacientes com doença de Alzheimer (Tatsch e cols., 2006). 

Os sintomas comportamentais e psicológicos em pacientes
com demências incluem depressão, apatia, ansiedade, irritabi -
lidade, euforia, delírios, alucinações, agressividade, comporta-
mento motor aberrante, desinibição, alterações do sono e apetite
e, geralmente, se apresentam de forma múltipla. Em estágios
mais iniciais da demência, são mais comuns ansiedade e alte -
rações do humor; em estágios mais avançados, com a evolução
da doença e a progressão do processo neurodegenerativo, são
mais frequentes sintomas psicóticos, agitação e apatia.

A presença de tais sintomas está associada a aumento da
sobrecarga dos cuidadores, aumento do risco de instituciona -
lização do idoso, queda significativa na qualidade de vida do
paciente e de seus familiares, aumento dos custos do tratamen -
to, aceleração do declínio cognitivo e até mesmo a aumento 
da mortalidade dos pacientes. Diante do exposto, é necessário
que tais sintomas sejam avaliados cautelosamente. Seu trata-
mento adequado é fundamental para uma boa prática em
psiquiátrica geriátrica.
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O uso de antipsicóticos nas demências

Os antipsicóticos devem ser usados com cautela nos pacientes com demência, sendo prescritos para aqueles
com sintomas mais graves e refratários, buscando sempre otimizar a dosagem e a duração do tratamento, 
considerando-se as evidências que justificam seu uso bem como as controvérsias dessa conduta.

Take home message 
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Nome do paciente:_________________________________ Data: _______________

Cônjuge informante: ________________Filhos: ___________ outros: ___________

por favor, responda as seguintes questões com base em mudanças ocorridas desde que o paciente começou a experimentar 

problemas de memória. Circule “sim” apenas se o sintoma tiver se manifestado no último mês. Caso contrário, circule “não”.

Diante da presença dos sintomas comportamentais e psi-
cológicos nas demências, o primeiro passo é investigar sua etio -
logia, bem como fatores agravantes, já que os sintomas neu-
ropsiquiátricos podem ser secundários a causa orgânica
tratável. Além disso, devem ser avaliados: gravidade dos sin-
tomas, prejuízo na qualidade de vida do paciente e dos

cuidadores, impacto na funcionalidade do paciente e impres -
são geral do médico e dos familiares. É importante também
caracterizar os sintomas da perspectiva psicopatológica, o que
norteia a escolha do psicofármaco e ajuda na avaliação da res -
posta ao tratamento.

Para avaliar e quantificar os sintomas neuropsiquiátricos,
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quadro  Inventário Neuropsiquiátrico (INP)

por favor, responda cada questão honestamente e de maneira cuidadosa. 
peça ajuda se você não souber responder alguma delas.

O paciente acredita que outros estão roubando dele ou planejando prejudicá-lo de alguma forma?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente age como se estivesse ouvindo vozes? Ele fala com pessoas que não estão presentes?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente evita ou recusa ajuda de outros? 
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente age como se estivesse triste ou desanimado? Ele chora?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente se aborrece quando se separa de você? Ele apresenta outros sinais de nervosismo, como falta de ar, suspiro, 
incapacidade de relaxar ou tensão excessiva?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente parece se sentir bem ou excessivamente feliz?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente parece estar menos interessado em suas atividades habituais e nas atividades e planos dos outros?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente está impaciente ou rabugento? Ele tem dificuldades para lidar com atrasos ou com a espera por atividades planejadas?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente se envolve em atividades repetitivas, como andar pela casa, apertar botões, amarrar barbantes ou outras coisas 
de maneira repetitiva?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente o acorda no meio da noite, acorda muito cedo de manhã ou tira sonecas excessivas durante o dia?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

O paciente perdeu ou ganhou peso, ou mudou seu gosto por alimentos que geralmente gostava?
gravidade   1    2    3 estresse    0   1   2   3   4   5

Delírios
Sim    Não

alucinações 
Sim    Não

agitação ou agressão
Sim    Não

Depressão ou disforia
Sim    Não

ansiedade 

Sim    Não

elação ou euforia
Sim    Não

Desinibição
Sim    Não

Irritabilidade ou labilidade
Sim    Não

alteração motora
Sim    Não

Comportamentos noturnos
Sim    Não

apetite e alimentação
Sim    Não

para cada item assinalado com “sim”:

Dê uma nota para a gravidade do sintoma (como ele afeta o paciente):
1 = Suave (perceptível, mas não é uma mudança significativa)
2 = Moderado (significativo, mas não é uma mudança dramática)
3 = Grave (muito marcado ou proeminente; mudança dramática)

Dê uma nota para o estresse que você experimenta por causa desse sintoma
(como ele afeta você):
0 = Não causa nenhum estresse
1 = Mínimo (levemente estressante, mas não é difícil de lidar)
2 = Suave (não muito estressante, geralmente fácil de lidar)
3 = Moderado (razoavelmente estressante, nem sempre fácil de lidar)
4 = Grave (muito estressante, difícil de lidar)
5 = Extremo ou muito grave (extremamente estressante, incapaz de lidar)
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foram desenvolvidas diversas escalas, como a Behavioral Pa -
thology in Alzheimer’s Disease Rating Scale (BEHAVE-AD), a
Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) e o Neuropsy-
chiatric Inventory, ou Inventário Neuropsiquiátrico (INP).

manejo dos sintomas 
neuropsiquiátricos nas demências
Antes de prescrever qualquer medicação psicotrópica, devem
ser consideradas as medidas não farmacológicas, como inter-
venções ambientais, suporte e educação de familiares e cui -
dadores, o que ajuda a minimizar os sintomas neuropsiquiátri-
cos e sua repercussão. 

Em 2006, Franco e cols. publicaram uma revisão sistemática
sobre a eficácia do tratamento farmacológico em pacientes com
demência e sintomas neuropsiquiátricos. Nesse artigo foram
revisados ensaios clínicos duplo-cego randomizados e meta -
nálises realizados entre 1966 e 2004. As medicações foram
agrupadas em antipsicóticos típicos, antipsicóticos atípicos, an-
tidepressivos, inibidores da acetilcolinesterase, estabilizadores
do humor e ou tros. De maneira geral, os antipsicóticos típicos
obtiveram benefícios pequenos em diferentes escalas de avalia -
ção do comportamento, enquanto foram obtidos benefícios
“modestos” para os antipsicóticos atípicos, com resultados me -
lhores para olanzapina e risperidona. Nenhum dos estudos
comparou adequadamente os benefícios entre agentes típicos
e atípicos. Com a possível exceção de citalopram, os antide-
pressivos não parecem melhorar a agitação psicomotora, mas
melhoram os sintomas de depres são. Já os inibidores da acetil-
colinesterase mostraram eficácia significativa na melhora do
comportamento, a memantina obteve resultados mistos, o val-
proato não mostrou eficácia e a carbamazepina mostrou resul-
tados conflitantes. 

A introdução de psicofármacos deve ser uma decisão dis-
cutida com familiares e cuidadores, esclarecendo quanto aos
ris cos e benefícios de cada medicação. De maneira geral, a
primeira escolha são os inibidores da acetilcolinesterase, que
parecem ser eficazes no controle dos sintomas comportamen-
tais, sobretudo apatia, irritabilidade, comportamento motor
aberrante e psicose, mas mostraram pouca eficácia para os sin-
tomas de depressão.

Nos pacientes com predomínio de sintomas depressivos e
ansiosos, o uso de antidepressivos pode preceder a prescrição
dos anticolinesterásicos. Os antidepressivos escolhidos geral-
mente são os inibidores seletivos de serotonina, pela sua me -
lhor tolerabilidade. Os benefícios sobre os demais sintomas
neu ropsi quiátricos são questionáveis.

Quando os sintomas neuropsiquiátricos permanecem mes -
mo após a introdução dos anticolinesterásicos, com ou sem me-

mantina, deve-se iniciar o uso de antipsicóticos, seguindo-se
algumas recomendações clínicas.

o uso de antipsicóticos nos quadros demenciais
Geralmente os antipsicóticos são prescritos em pacientes com
sintomas mais graves e refratários, que acarretam importantes
prejuízos funcionais, sobretudo agitação, delírios e alucinações,
embora seja uma prescrição off-label. Normalmente são esco -
lhidos os agentes atípicos, devido ao melhor perfil de efeitos
colaterais extrapiramidais. O recomendado é começar com
dose baixa, com aumento lento e progressivo até a dose mí -
nima eficaz para a obtenção de benefício terapêutico.

É importante estabelecer os sintomas-alvo a serem me -
lhorados e o período esperado para a melhora. Geralmente, se
não houver melhora após 2-4 semanas de uso da me dicação ou
se houver efeitos adversos importantes, a indicação para a conti -
nuação da medicação deve ser revista e sua troca deve ser con-
siderada. Nos casos em que há remissão dos sintomas, é preciso
avaliar a redução e a retirada da me dicação. A retirada da me -
dicação pode ser vista com resistência por familiares e cui da -
dores, que temem nova piora dos sintomas comportamentais.

Em 2013, Declerq e cols. fizeram uma revisão sistemática
de nove ensaios clínicos, com 606 idosos randomizados,
compa ran do estratégias de manutenção e desmame dos anti -
psicóticos. Apenas dois ensaios mostraram que pacientes com
agitação ou psicose e boa resposta prévia aos antipsicóticos
tiveram risco aumentado de ressurgimento dos sintomas neu-
ropsiquiátricos ou apresentaram menor intervalo de tempo
para seu reapare cimento. Outros dois ensaios sugeriram que
pacientes com sintomas comportamentais inicialmente mais
graves tiveram benefício com a manutenção de antipsicóticos,
por isso o desmame não seria indicado nesses casos. Os efeitos
adversos não foram sistematicamente avaliados, bem como
não ficou claro se o desmame é benéfico para cognição e psi-
comotricidade. De qualquer forma, a revisão sugere que um
programa de desconti nuação dos antipsicóticos em idosos com
doença de Alzheimer seja adotado na rotina clínica.

Em 2005, um alerta foi emitido pelo FDA devido ao risco
aumentado de mortalidade (1,6-1,7 vezes maior em relação ao
placebo) quando antipsicóticos atípicos foram usados em
idosos com demência. As causas de morte seriam cardiovascu-
lares e infecciosas, que já são as principais causas de mortali-
dade imediata em pacientes demenciados.

No mesmo ano foi publicada no Journal of the American
Medical Association (JAMA) uma metanálise de ensaios clínicos
sobre o uso de antipsicóticos atípicos para o tratamento de pa-
cientes com demência. Nessa revisão foram incluídos 15 en-
saios clínicos, com um total de 3.353 pacientes usando drogas
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e 1.757 no grupo placebo, geralmente com duração de 10-12 se-
manas. O evento morte ocorreu em 118 pacientes usando me -
dicação (3,5%) e em 40 pacientes no grupo placebo (2,3%), com
OR de 1,54 e com IC 95% variando de 1,06-2,2, ou seja, um au-
mento apenas discreto do risco de mortalidade no grupo com
antipsicóticos atípicos em relação ao placebo. 

O risco de eventos adversos, incluindo o aumento da mor-
talidade, e a falta de evidências clínicas mais robustas quanto

aos benefícios terapêuticos dos antipsicóticos fazem com que
o uso de tais medicações seja cauteloso, considerando-se indi-
vidualmente a relação risco-benefício dessa prescrição.

Ao mesmo tempo, faltam evidências quanto à eficácia de
outras classes de medicação, e nenhuma delas foi aprovada
pelo FDA para manejo desses sintomas, restando alternativas
pouco claras diante dos pacientes com sintomas neuropsi -
quiátricos mais graves.
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em movimento  ::  ideias e recursos para o paciente e para o cuidador

Uma mãozinha para a memória

Foi lançado recentemente um apli-

cativo que ajuda pacientes com

Alzheimer a reconhecer pessoas que

estão próximas. A ferramenta cha -

ma-se Memory Recaller e foi criada

pela Samsung, em parceria com a

BBDO Proximity da Tailândia e com

orientação de uma equipe especia -

lizada em demência de um hospital local.

Através da câmera do smartphone, o Memory Recaller identifica a pes-

soa diante do paciente graças à tecnologia de reconhecimento facial. Se a

ima gem estiver na base de dados do celular, o aplicativo informa o grau de

relacionamento e o nome da pessoa. Para usar, basta o usuário ligar o fone

de ouvido ao smartphone e deixar o aparelho em um bolso frontal com a

câmera livre para filmar.

O aplicativo está disponível para download no Google Play.

Um cUrSo Sobre
como envelhecer 

E se existisse um curso que ensinasse 

o bê-á-bá do envelhecimento?

Pois esse curso existe. A Take

Char ge/Age Well Acade my, organi-

zado pe la Iona, uma organização sem

fins lucrativos, funciona desde setem-

bro de 2013 em Washington, DC, nos

EUA. Ho je a escola oferece sete cur-

sos que focam em temas como boa

alimentação, atividade física e adap-

tando a casa para o envelhecimento.

O corpo docente inclui professores

fixos e convidados.

Os cursos duram de quatro a oito

semanas e custam entre 115 e 145

dólares. O público-alvo da Take Char -

ge/Age Well Academy é a geração de

baby boomers, que hoje começa a se

aposentar. “Queremos que eles to -

mem essas decisões essenciais sobre

como viver a idade madura com um

ótimo plano de envelhecimento –

com todas as coisas necessárias para

essas decisões”, disse Lylie Fisher, di-

retora de desenvolvimento comu-

nitário na Iona. “Nosso maior desafio

é que idosos mais jovens não querem

saber de nós.”

Para saber mais: www.iona.org/

education-and-events/take-charge-

age-well-academy.html

Série pioneira 
O canal Netflix lançou recente-
mente a série Grace and Frankie,
com as consagradas atrizes Jane
Fonda e Lily Tomlin. Depois de
se rem abandonadas por seus
respectivos maridos após dé-
cadas de casamento, as duas
iniciam uma improvável ami -

zade e, juntas, tentam se recuperar do golpe.
“Somos o segmento de mais rápido crescimento demográfico no

mundo e ainda não estamos refletidas na mídia”, disse Jane, que in-
terpreta sua primeira protagonista na televisão. “Estou muito feliz
com o fato de que Grace and Frankie possa começar a expor o que de
fato é ser uma mulher mais velha.”

Graças a um roteiro bem amarrado e ótimas atuações, a série já
garantiu uma segunda temporada, para alegria dos fãs do quarteto
que mostra que a velhice também pode ser cheia de descobertas.
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Voltando 
a enxergar 

Um aluno da oitava série no Oregon, EUA,
conseguiu ajudar sua avó, Marian Reekie,
a recuperar a visão. De vido a uma con -
dição cha mada degeneração ma cular
relacio nada à ida de (DMRI), a idosa ha via
perdido sua visão central e não tinha como
pagar os US$ 15 mil necessários pelos ócu-
los que poderiam ajudá-la a enxergar. 

Seu neto se ofereceu para desenvolver
algo similar e, com uma impressora 3D,
conseguiu desenvolver um produto que
usa óculos com vídeo em alta definição,
conectados a um microcomputador. Os
óculos funcionaram e sua avó conseguiu
voltar a enxergar rostos. O adolescente pre-
tende produzir os óculos em larga escala e
estima que cada um deverá custar em torno
de US$ 1,5 mil.

A DMRI geralmente ocorre depois dos
60 anos de idade e afeta a mácula, que é a
área central da retina. A doença acarreta
baixa visão central (mancha central), difi-
cultando principalmente a leitura. Diversos
fatores podem estar associados ou serem
creditados como favorecedores ao apareci-
mento da degeneração macular. Pele clara
e olhos azuis ou verdes, exposição exces-
siva à radiação solar, tabagismo e dieta rica
em gorduras são fatores que correspondem
à maior incidência de degeneração macular
relacionada à idade.

encontro de gerações
Uma ideia genial: uma creche
que funciona no mesmo local
que uma instituição de longa
permanência. A parceria entre 
a pré-escola Intergenerational
Lear ning Center e a ILPI Provi-
dence Mount St. Vincent, em
Seattle, nos EUA, deu origem ao

documentário Present Perfect (Presente Perfeito, em tradução livre), da diretora
Evan Briggs. Graças a uma campanha de financiamento colaborativo, o filme
está em fase de pós-produção e poderá ser concluído em breve.

Nesse inusitado arranjo, crianças de 5 anos convivem diariamente com os 400
ido sos residentes na casa, desenvolvendo atividades como música, dança e arte. O
objetivo das instituições é ajudar as crianças a aprender sobre o processo de enve -
lhecimento normal, aceitar as pessoas com deficiência e não ter medo de adultos
mais velhos. Além disso, a iniciativa é uma alternativa para esquivar os idosos da
solidão, comum para quem costuma envelhecer isoladamente.

Para saber mais: www.presentperfectfilm.com.

arte nas ruas 

O projeto Lata65, da arquiteta Lara
Seixo Rodrigues, ensina e motiva
aposentados de 64 a 92 anos a en-
contrar um estímulo criativo na
arte de rua de Lisboa, em Portugal.
As oficinas do Lata65 duram qua-
tro dias e ensinam história do
grafite, técnica, motivação e ação.

“Falamos sobre a his tória, como o grafite surgiu, como che gou à Europa. Sobre
técnicas e o papel dele no espaço urbano. Eu acho que essa parte é muito im-
portante, e o feedback dos idosos também nos diz isso”, explica Lara.

O Lata65 disponibiliza todo o material gratuitamente, das tintas e papéis
às luvas e máscaras, que previnem problemas de saúde que possam ser cau-
sados pela tinta química do spray.

Acompanhe as atividades do La ta65 no Facebook: www.facebook.
com/Lata65.
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Asala usada pelo programa Faça Memórias no Museu
Brasileiro de Esculturas (MuBE), em São Paulo, é es-
paçosa e bem organizada. Sobre as bancadas, um
arsenal necessário para todos os trabalhos manuais

que a imaginação conseguir criar.
É nesse espaço inspirador que acontecem as atividades coor-

denadas por Cristiane Pomeranz e Juliana Naso na iniciativa,
voltada para idosos que tenham algum comprometimento cog-
nitivo e motor. “Uma de nossas metas é mostrar a arteterapia
como uma potente intervenção não medicamentosa na quali-
dade de vida dos idosos com demência”, explica Cristiane.

Inspirado no projeto Meet me at MoMA, do Museu de Arte
Moderna de Nova York, o projeto teve início em 2009. Em
2012, com apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São
Paulo, conseguiram trazer 38 idosos com doença de Alzheimer.
Com o fim da verba, tornou-se um curso pago do MuBE e hoje
conta com 18 idosos, que participam nas aulas da manhã (10h-
12h) ou da tarde (14h-16h).

O programa é desenvolvido em duas partes. A primeira
acontece no ateliê de artes, onde os idosos desenvolvem ativi-
dades como artesanato, pintura e colagem. O foco é sempre
proporcionar sua autonomia e o resgate de sua história pessoal.
“Trabalhar com arte exige o foco na atenção e no planejamento,
fatores prejudicados pela idade e por diversos diagnósticos”,
explicou Cristiane.

No dia de nossa visita, a atividade era a decoração de lu-
minárias japonesas, inspiradas numa maquete dos Jardins de
Monet. Enquanto os participantes iam colando borboletas e
outros detalhes no globo de papel, Cristiane ia perguntando
quem gostava de jardins, se alguém frequentava algum parque,
de forma a resgatar memórias dos participantes. E assim uma
aula de artes se tornava um misto de exercício de coordenação,
memória e diversão.

Na segunda metade do curso o idoso é convidado a visitar
as exposições do museu, onde as obras de arte expostas são
usadas como estímulo de memória, temas de conversas e ativi-
dades elaboradas. “No Alzheimer, a atenção é a primeira coisa
a ser prejudicada, o que impede que novas memórias sejam

retidas. Portanto, fazê-los manter a atenção na obra para a qual
estão olhando é nosso grande objetivo”, conta Cristiane. 

A exposição naquele dia era uma série de fotos sobre
Jerusalém, que Maria Rita Rayel, outra artete rapeuta da
equipe, usou para estimular os idosos. “Quem consegue achar
a vassoura aqui nessa foto?”, perguntou. “Está aqui!”, responde
uma das participantes, apontando para a soleira da porta.
“Mas isso é uma vassoura?”, indagou Maria Rita, convidando
os outros a participar da discussão.

Elvira Severino Schaeffer, de 91 anos, é aluna assídua do
grupo. Dona de ótimo senso de humor, evidente mesmo com
a doença de Alzheimer, ouvia atenta as explicações das fotos
que compunham a exposição. Diante de determinada imagem,
Maria Rita menciona que Jesus havia sido traído por Judas Is-
cariotes. Ao que Elvira respondeu: “Olha, eu não estava lá para
ver, mas você sabe que toda a verdade tem dois lados, né?”.

apostar no momento

Os benefícios do programa são visíveis para quem convive com
os participantes. Muitos familiares e cuidadores relatam que
o idoso não se lembra de muitas coisas, mas muitos pergun-
tam: “É hoje o dia em que vou ao museu?”.

Cristiane também lembra que a socialização proporcionada
pelo curso ajuda a criar vínculos de afeto. “Tínhamos uma
idosa que sempre falava que era a primeira vez que ela parti -
cipava das aulas, mas sempre que chegava dava a mão para a
mesma pessoa, que era sua amiga”, lembra.

A arteterapeuta afirma que o curso também é uma oportu-
nidade para tirar o idoso de sua zona de conforto. A ideia é
criar uma ponte entre a saúde e a arte, embora muitos fami -
liares não vejam sentido em tal atividade, já que o idoso vai
eventualmente se esquecer dela. Cristiane discorda: “Nós apos-
tamos no momento. Outro dia uma filha veio me dizer: ‘Minha
mãe sai daqui com um sorriso tão grande que, mesmo sabendo
que ela vai esquecer o que fez aqui, esse sorriso vale’.”

“Nosso principal objetivo nesse projeto é o estímulo de aten -
ção e pensamento, além do convívio social,”, conclui. “Nunca fo-
camos na doença. Focamos sempre no que ainda é possível.”
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diferença

Fazendo memórias
Um programa que faz a ponte entre a saúde e a arte vem

trazendo benefícios para pacientes com doença de Alzheimer

Por Lilian Liang

p38 diferenca_aptare  10/07/15  19:06  Page 42



Informações: 
(11) 5543-1141 e 5542-8216
www.clceventos.com.br

Local:
Centro de Convenções Rebouças -  Auditório Amarelo
Av. Rebouças, 600 (Estacionamento)
ou Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 (Portaria 1) 

XVI Simpósio Anual do Serviço de Geriatria do HC-FMUSP

XXXIII Curso de Atualização 
em Geriatria e Gerontologia

07 E 08 DE AGOSTO DE 2015
Centro de Convenções Rebouças – SP

VAGAS LIMITADAS

Temas abordados:

Produção Científica do 
Serviço de Geriatria

Envelhecimento 
saudável e sustentável 

sucedido

particularidades do 

Informações: 
(11) 5543-1141 e 5542-8216
www.clceventos.com.br

Serviço de Geriatria
do ICHC-FMUSP
Serviço de Geriatria
do ICHC-FMUSP

Promoção e Realização
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radar :: lançamentos e notícias do mercado de saúde

cEntros dE 
pEsquisa prEMiados 

Dez centros de
pesquisa nacio -
nais receberam
o prêmio Dr.
Sér gio Ferreira,

conferido pelo laboratório Servier, no XXXVI
Congresso da Sociedade de Cardiologia do
Estado de São Paulo, que aconteceu no início
de junho. Eles foram reconhecidos pelos tra-
balhos que vêm realizando sobre hiperten-
são, doença que acomete 50% dos homens e
mulheres com mais de 50 anos.

Os centros de pesquisa premiados foram:
Hospital das Clínicas de Porto Alegre (RS),
InCor (SP), Hospital das Clínicas de São Paulo
(SP), Universidade Estadual de Botucatu (SP),
Universidade Federal de Alagoas (AL), Facul-
dade de Ciências Médicas de Belo Horizonte
(MG), Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (RJ), Hospital Pedro Ernesto (RJ), Uni-
versidade Federal de Goiás (GO) e Universi-
dade de São Paulo de Ribeirão Preto (SP).

“Buscamos identificar os centros que mais
publicaram na literatura médica sobre hi -
pertensão arterial e premiá-los, não só com o
objetivo de reconhecer a importância do tra-
balho que realizam mas também para incen-
tivar outros centros, para que sigam o mes-
mo caminho”, comentou o diretor médico 
Abraham Epelman.

Equilíbrio nutricional

Um dos mais recentes lança-
mentos do laboratório Bal-
dacci é o Septagen, um su-
plemento vitamínico desen-
volvido para auxiliar no
equi líbrio nutricional espe-
cialmente em indivíduos
acima de 50 anos.

O suplemento apresenta uma formulação exclusiva
que supre 100% do Índice Diário Recomendado em vita -
minas essenciais. Além disso, diferenciais como a ausên-
cia de açúcar e de glúten beneficiam o uso por diabéticos
e por intolerantes a glúten, além de ser o menor com-
primido do mercado, o que facilita a deglutição pelo
idoso. Cada embalagem contém 60 comprimidos e sua
posologia é de um comprimido por dia.

Mais uM para a faMília 

A Nestlé Health Sci-
ence acaba de lançar o
Nutren 2.4 com fibras,
para indivíduos que pre-
cisam de concentração
calórica num volume re-
duzido, co mo pacientes
idosos e oncológicos.
O novo produto, com
sabor de cappuccino, in-

tegra um extenso portfólio de suplementos
já existentes da empresa, como Nutren 1.5,
Nutren 2.0 e Nutren Senior. Ele oferece 
30 kcal, 12 g de proteínas e 4,7 g de fibras
solúveis e insolúveis.
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Expansão do prograMa dE dEscontos 

Para expandir o programa “Lilly Melhor Para Você”, que oferece des -
contos em medicamentos da Eli Lilly do Brasil, a empresa lançou
um site que visa estimular a inscrição de novos pacientes e tornar
mais fácil o acesso à informação daqueles que já são cadastrados.
As inscrições poderão ser feitas pelo próprio site (www.lillymelhor-
paravoce.com.br). Atualmente, há mais de 600 mil pacientes ins -
critos e 11 mil pontos de venda cadastrados no programa. 

Entre os medicamentos disponíveis no programa estão Cialis (disfunção erétil e hiperplasia prostática benigna),
Cymbalta (depressão e dor crônica), Zyprexa (transtorno bipolar e esquizofrenia), Humalog (diabetes), Fortéo (os-
teoporose) e Axeron (reposição de testosterona).

prograMa dE apoio a paciEntEs
coM artritE rEuMatoidE 

A empresa de saúde
AzimuteMed, que
presta serviços dire-
cionados a pacientes
e desenvolve progra-
mas personalizados
para a indústria far-

macêutica, operadoras de planos de saúde, empresas e cor-
retoras, já passou dos 3 mil pacientes em seu programa des-
tinado a portadores de artrite reumatoide, condição de alta
incidência entre idosos. O programa teve início em 2012.

A assistência, que conta com uma equipe multidisci-
plinar composta por enfermeiras, nutricionistas, psicólo-
gas, entre outros profissionais de saúde, fornece orien-
tações de acordo com protocolos e métodos de abordagem,
seja em contatos telefônicos, seja através de visitas de
profissionais de saúde à casa do paciente. O indivíduo re-
cebe informa ções de como usar o medicamento, dicas para
uma alimentação adequada e estímulos para a prática de
exercícios físicos diários, que ajudam a melhorar a dor oca-
sionada pela doença.

auxílio para 
paciEntEs diabéticos 

Chegou recentemente ao Brasil 
o FreeStyle® Optium Neo, da 
Abbott, o primeiro medidor de gli -
cemia touchscreen entre as marcas
líderes do país. O dispositivo ajuda
o usuário a não se esquecer de ad-
ministrar as doses de insulina nos
horários certos e consegue prever a

tendência glicêmica (alta ou baixa) do paciente. 
“O novo sistema conta com alta tecnologia, tela

touch orientada por ícones, indicadores visuais de
tendência de glicose e registro de insulina, tudo isso
com design leve e elegante. Além disso, oferece a faci -
lidade da realização do teste de cetonemia num único
dispositivo”, explica Sandro Rodrigues, country ma -
nager da Divisão de Cuidados para Diabetes da Abbott.

Outra vantagem do sistema é que ele vem equipado
com cabo para download do software gratuito FreeStyle®
Auto Assist NEO, que ajuda o paciente a gerenciar a
doença, dispensando o uso de anotações em papel. 
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jul/ago

set/out/nov

3 VIII Congresso Norte 

e Nordeste de Geriatria 

e Gerontologia

30 de julho a 1 de agosto • Centro de

Convenções Ruth Cardoso • Maceió,

AL • www.gerontomaceio.com.br

3 III GERES – I Jornada 

nas Montanhas da SBGG-ES

31 de julho a 2 de agosto • Pedra

Azul, ES • sbgges@uol.com.br

3 GERO 2015

7 e 8 de agosto • Centro de Con-

venções Rebouças • São Paulo, SP

clc@clceventos.com.br

3 ENAGE – Envelhecimento 

Ativo do CRI Norte

10 a 14 de agosto • Centro de Refe -
rência do Idoso da Zona Norte • São
Paulo, SP • www.crinorte.org.br

3 SIGG 2015

21 e 22 de agosto • Hotel Matsubara •

São Paulo, SP • proex.unifesp.br

3 VIII Congresso de Geriatria 

e Gerontologia de Minas Gerais

27 a 30 de agosto • Centro de 

Artes e Convenções da UFOP • 

Ouro Preto, MG • 

www.congressogeriatria.com.br
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PROGRAME-SE  ::  cursos, congressos e simpósios

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

3 Simpósio Internacional 
de Diabetes no Idoso
1a Reunião do Consenso Latino-

Americano de Diabetes no Idoso

3 a 5 de setembro • Universidade
Católica Argentina • Puerto
Madero, Buenos Aires, Argentina •
http://dam2015.com/

3 VIII Congresso de Geriatria e

Gerontologia do Rio de Janeiro

(GeriatRio 2015)

3 a 6 de setembro • Centro de 
Convenções Hotel Royal Tulip • 
Rio de Janeiro, RJ •
www.geriatrio2015.com.br

3 VI Congresso Brasileiro 

de Neuropsiquiatria Geriátrica

17 a 19 de setembro • Centro de Con-

venções Rebouças • São Paulo, SP

www.abnpg2015.com.br

3 COGER 2015

1 a 3 de outubro • Cuiabá, MT

www.coger2015.com.br

3 III Congresso Municipal sobre

Envelhecimento Ativo – Cidade

Amiga do Idoso

3 de outubro • Câmara Municipal 
de São Paulo • São Paulo, SP •
www.envelhecimentoativo.com

3 II Congresso Brasileiro 

de Nutrição e Envelhecimento

8 a 10 de outubro • Centro de Eventos

do Hotel Plaza São Rafael • 

Porto Alegre, RS •

www.cbne2015.com.br

3 3o Encontro sobre Envelheci-

mento no Século XXI – 

Urbanização e Envelhecimento

13 de outubro • Porto, Portugal •
www.ixus.pt

3 9o Congresso Paulista 

de Geriatria e Gerontologia

19 a 21 de novembro • Centro 

de Convenções Frei Caneca • 

São Paulo, SP •

www.gerp2015.com.br
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Incontinência urinária é mais comum do que você imagina.
São milhões de brasileiros com essa condição.

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
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