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EDITORIAL

GERIATRIA, GERONTOLOGIA E ENVELHECIMENTO:
PROTAGONISMO OBRIGATÓRIO
Muitos leitores pensaram ter se enganado ao ler o nome da revista nessa primeira edição de 2015: Geriatrics, Gerontology
and Aging. Em seu nono aniversário, o corpo editorial, representado pelos editores associados e pelo editor-chefe, com o apoio
da Diretoria da SBGG, decidiu que o órgão oficial de publicação científica da Sociedade necessitava de uma recolocação no
ambiente científico, sobretudo internacional. Existem importantes motivos para esse movimento de qualificação.
Na última década, podemos observar que a produção científica nacional temática na área do Envelhecimento tem crescido
em proporção logarítmica, fruto de reflexões acerca do processo de envelhecer, de trabalhos acadêmicos com o contingente
geriátrico, de experiências nos serviços assistenciais e de realizações em outros cenários de atenção à pessoa idosa. O número
de estudos que são submetidos à apresentação nos congressos regionais, assim como no congresso nacional, tem sido superado a cada edição desses eventos. Muitos desses estudos são publicados em revistas estrangeiras na busca de maior prestígio
e visibilidade para o trabalho realizado. Nosso objetivo agora é alcançar um patamar de qualificação, nacional e internacional,
sobretudo na América Latina, a fim de tornar nossa revista um veículo preferencial para divulgação de novos conhecimentos
e opiniões. Uma adequação no nome da revista foi o primeiro passo nesse sentido.
Outras mudanças implementadas neste ano consistem em convidar pesquisadores especializados em determinadas áreas a
publicar em nossa Geriatrics, Gerontology and Aging. Ademais, contaremos com uma ferramenta de submissão on-line, conhecida
como Editorial Manager®, que tornará a submissão, a revisão por pares e o processamento de manuscritos rápido, fácil, eficaz, confiável e agradável. Aproximadamente 5.000 publicações no mundo usam esse gerenciador on-line, incluindo editores comerciais,
sociedades acadêmicas e editoras universitárias, por exemplo, as revistas American Journal of Geriatric Psychiatry e Drugs & Aging.
Com a praticidade para submissão, há um forte engajamento do corpo editorial em proporcionar resposta célere às submissões. Temos a expectativa de que, após a correta submissão, o autor receberá uma primeira avaliação em um prazo de não
mais que 21 dias, o que confere segurança e rapidez para a divulgação dos conhecimentos.
Nessa nova fase da revista, Geriatrics, Gerontology and Aging quer incentivar a publicação de estudos e pesquisas que objetivamente tenham clara relevância e/ou imediata aplicabilidade para a saúde, o cuidado e a qualidade de vida que almejamos
para a parcela idosa da população. Um bom exemplo desse tipo de estudo pode ser identificado nos trabalhos do campo da
Gerontologia publicados nesta edição. Silva e Dias publicaram seus resultados de uma intervenção psicoeducativa sobre
agressores de idosos que respondiam a processo judicial. Evidenciaram que esse tipo de intervenção contribuiu para a sensibilização, a reflexão e a conscientização por parte dos agressores acerca da complexidade do envelhecimento, as demandas que
o acompanham e a importância de compreender o idoso em seu contexto. Pesquisas como essa ajudam a nortear intervenções
práticas pelos profissionais envolvidos nesse campo. Diniz et al. também demonstraram uma aplicabilidade de suas pesquisas,
ao apresentarem uma vez mais a simplicidade do método de Cockcroft-Gault para estimativa da taxa de filtração glomerular
em idosos. São pesquisas dessa qualidade que nossa revista agora intenciona.
Outras pequenas mudanças foram incluídas na revista, como uma seção de “resumos de teses”, que receberá resumos/
abstracts de teses ou dissertações. Essa é uma maneira simples de dar visibilidade à produção científica de alta qualidade na
área do Envelhecimento do Brasil e da América Latina, bem como divulgar entre os pares os tipos de estudos que estão sendo
desenvolvidos no campo.
Por fim, nessa perspectiva, o próximo passo de nossa revista é a indexação em importantes bases de dados, como a
LILACS, MedLine, SCOPUS e outras. Para isso, alguns critérios são muito importantes, como a periodicidade e um bom
número de artigos originais. Para que haja um crescimento da revista no ranking internacional, como a aquisição de um
fator de impacto (Journal of Citation Reports), precisamos aumentar nossas citações em outras publicações. Assim, bons
artigos publicados trarão a reboque um aumento de citações relacionadas à revista e, consequentemente, seu crescimento.
Aguardamos ansiosamente sua contribuição.
Einstein F. Camargos
Editor-chefe
Geriatr Gerontol Aging, Vol. 9, Num 1, p.1
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ARTIGO ORIGINAL

AVALIAÇÃO DO APARELHO DIGITAL OMRON
HEM-412C PARA MENSURAÇÃO DA PRESSÃO
ARTERIAL EM HOMENS IDOSOS
Evaluation of digital device Omron HEM-412C
for blood pressure measurement in older men

RESUMO

OBJETIVO: Comparar as medidas de pressão arterial sistólica e diastólica obtidas por meio dos métodos auscultatório (esfigmomanômetro
de mercúrio) e oscilométrico (aparelho digital Omron HEM-412C). MÉTODOS: Participaram do estudo 22 homens idosos (idade:
67,4 ± 4,8 anos; massa corporal: 79,4 ± 13,1 kg; estatura: 1,7 ± 0,8 m), integrantes de um programa regular de exercícios físicos.
O aparelho digital Omron HEM-412C foi conectado em “Y” com o esfigmomanômetro de mercúrio. Três medidas de pressão arterial
foram obtidas, com intervalos de dois minutos entre as aferições. Dois avaliadores “cegos” registraram os valores da pressão arterial
sistólica e diastólica. RESULTADOS: As medidas de pressão arterial sistólica e diastólica obtidas pelos métodos auscultatório e
oscilométrico não apresentaram diferenças significativas (p > 0,05). Correlações positivas e significativas entre os métodos foram
observadas para a pressão arterial sistólica (r = 0,96; p < 0,05) e diastólica (r = 0,91; p < 0,05). A média das diferenças (± desvio
padrão) da pressão arterial sistólica e diastólica entre ambos os métodos foram 1,5 ± 5,4 mmHg e -0,2 ± 4,5 mmHg, respectivamente.
CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo indicam similaridade nos valores das medidas de pressão arterial sistólica e
diastólica obtidas por meio do esfigmomanômetro de mercúrio e aparelho digital Omron HEM-412C.
PALAVRAS-CHAVE: envelhecimento; hipertensão; oscilometria.

ABSTRAC T

José Claudio Jambassi Filhoa,b, Gislene Cristine Franco de Oliveirac, Igor Augusto Brazd,
Marília Ceccatoa, Denise Cristina Zuzzic, Sebastião Gobbia

OBJECTIVE: To compare the measurements of systolic and diastolic blood pressure obtained by auscultatory (mercury
sphygmomanometer) and oscillometric (digital device Omron HEM-412C) methods. METHODS: Participated in the study
22 older men (age: 67.4 ± 4.8 years; body mass: 79.4 ± 13.1 kg; stature: 1.7 ± 0.8 m), members of a program of regular exercise.
The digital device Omron HEM-412C was connected in “Y” with the mercury sphygmomanometer. Three measures of blood
pressure were obtained, with two minutes of interval between the measurements. Two “blind” evaluators recorded values of
systolic and diastolic blood pressure. RESULTS: The systolic and diastolic blood pressure measures obtained by auscultatory
and oscillometric methods did not showed significant differences (p > 0.05). Positive and significant correlations between the
methods were observed for systolic blood pressure (r = 0.96; p < 0.05) and diastolic (r = 0.91; p < 0.05). The mean differences
(± standard deviation) systolic and diastolic blood pressure between both methods were 1.5 ± 5.4 mmHg e -0.2 ± 4.5 mmHg,
respectively. CONCLUSION: The results of this study indicate similarity in the measurements of systolic and diastolic blood
pressure obtained by mercury sphygmomanometer and digital device Omron HEM-412C.
KEYWORDS: aging; hypertension; oscillometry.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a taxa de mortalidade atrelada às
doenças cardiovasculares aumentou de maneira expressiva
na população mundial. Um dos fatores de risco associado
às doenças cardiovasculares que têm recebido bastante
atenção são os valores elevados e sustentados da pressão
arterial (PA), oriundo de inúmeros mecanismos (e.g., alterações funcionais e/ou estruturais do coração, rins e vasos
sanguíneos).1,2 Os valores elevados na PA tornam-se ainda
mais alarmantes com o avançar da idade, sendo observada
uma alta prevalência de hipertensão arterial na população
idosa.3,4 Assim, utilizar métodos que registram os valores da
PA de maneira precisa e fidedigna é extremamente importante para esta população.
Em geral, os valores de PA podem ser obtidos por métodos diretos e indiretos.5 Dentre os métodos indiretos, o
auscultatório identifica pela ausculta o aparecimento e desaparecimento dos ruídos de Korotkoff. Entretanto, o emprego
desse método pode ser inviabilizado por inúmeros fatores,
por exemplo, falta de profissionais treinados, disponibilidade
de locais e equipamentos. Uma das estratégias utilizadas para
a aferição da PA por pessoas não treinadas, em diferentes
ambientes, é o método oscilométrico. Esse método utiliza
aparelhos digitais que identificam por oscilometria o ponto
de oscilação máxima e por meio de algoritmos determina a
pressão arterial sistólica e diastólica.6
Inúmeros estudos têm comparado as medidas da PA
sistólica e diastólica obtidas por meio do método oscilométrico e o ascultatório.7-13 Christofaro et al.,8 por exemplo,
não observaram diferenças significativas nos valores de
PA sistólica e diastólica entre os métodos auscultatório
e oscilométrico (i.e., aparelho digital Omron HEM742)
em adolescentes. Em contrapartida, Franco de Oliveira
et al.9 verificaram diferenças significativas na PA sistólica e
diastólica obtidas pelo método auscultatório quando comparado com o aparelho digital Omron HEM-412C em
idosas. Os achados contraditórios entre os estudos podem
ter sido modulados conforme a qualidade dos aparelhos
digitais e idade da população estudada, o que torna os
achados das comparações entre estes métodos extremamente específicos.
As mensurações realizadas por aparelhos digitais sofrem
influência de alguns artefatos, por exemplo, a movimentação do paciente, fatores externos e variações fisiológicas.
A capacidade de cada equipamento reconhecer esses artefatos maximiza ou minimiza a precisão das medidas de PA.
Assim, torna-se necessária a comparação das medidas fornecidas por diferentes aparelhos com o esfigmomanômetro
de mercúrio em diversas populações.

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo foi comparar, correlacionar
e analisar a concordância das medidas da PA sistólica e diastólica obtidas por meio do métodos ascultatório e oscilométrico,
em homens idosos. Considerando que os diferentes métodos
mensuram as mesmas variáveis dependentes, hipotetiza-se que
os valores da PA sistólica e diastólica apresentem boa concordância e que resultem em estimativas relativamente similares.

MÉTODOS

O cálculo do tamanho da amostra para o presente estudo
indicou uma quantidade mínima de 14 participantes. Assim,
participaram do estudo 22 homens idosos (idade: 67,4 ± 4,8 anos;
massa corporal: 79,4 ± 13,1 kg; estatura: 1,7 ± 0,8 m; índice
de massa corporal: 28,5 ± 4,2 kg/m²) integrantes de um programa regular de exercícios físicos. Como critério de inclusão,
os participantes deveriam ter idade ≥ 60 anos. Por meio de
relatório de avaliação médica, foram excluídos os idosos que
possuíam arritmias ou fibrilação atrial. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local (protocolo nº 167/2010), de
acordo com a Declaração de Helsinki. Todos os participantes,
após receberem informações sobre as finalidades do estudo e
os procedimentos aos quais seriam submetidos, assinaram um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Medidas antropométricas da massa corporal e estatura
foram utilizadas para caracterização da amostra. A massa corporal foi mensurada em uma balança mecânica, com precisão
de 0,1 Kg (Welmy, modelo R-111, Santa Bárbara d´Oeste,
São Paulo, Brasil) e a estatura, em um estadiômetro de madeira
com precisão de 0,1 cm, de acordo com os procedimentos descritos por Gordon et al.14 A partir dessas medidas foi calculado
o índice de massa corporal (IMC), por meio da relação entre
a massa corporal e o quadrado da estatura. A massa corporal
foi expressa em quilogramas (Kg) e a estatura em metros (m).
As mensurações da PA foram realizadas por meio dos
métodos auscultatório, utilizando um esfigmomanômetro de
mercúrio (marca Sankey®) e estetoscópio (marca Rappaport/
Premium®), e oscilométrico utilizando um aparelho digital
(Omron HEM-412C®). O aparelho digital foi conectado em
“Y” com o esfigmomanômetro de mercúrio, devidamente calibrados. Antes do início das aferições, todos os participantes
permaneceram em repouso por cinco minutos. Durante as
avaliações, os idosos foram posicionados com:
• ambas as pernas posicionadas paralelamente;
• o dorso das costas apoiado em uma cadeira;
• o braço direito apoiado sobre uma mesa na altura do
ponto médio do esterno e com a palma da mão voltada para cima.
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Para cada participante, três medidas de PA foram realizadas no braço direito, com intervalos de dois minutos entre as
aferições. As medidas de PA sistólica e diastólica foram registradas por dois avaliadores de maneira “cega” (i.e., cada avaliador
não tinha o conhecimento do resultado do outro método). Em
adição, todos os participantes foram orientados para urinar 10
minutos antes das avaliações, não conversar entre e durante
as mensurações da PA e não fumar, ingerir cafeína e realizar
exercícios físicos no dia das coletas.

Análise estatística
O teste de Shapiro-Wilk foi empregado para analisar a
distribuição da normalidade dos dados. Ao verificar característica paramétrica dos dados, procedimentos descritivos
(média e desvio padrão – DP) foram adotados. O teste t de
Student, para amostras dependentes, foi utilizado para comparar os valores das medidas da PA sistólica e diastólica (1,
2 e 3) entre os métodos. Os valores das medidas da PA sistólica e diastólica (1, 2 e 3) de cada método foi comparado
por meio de one-way ANOVA. O coeficiente de correlação
de Pearson (r) foi utilizado para analisar possíveis associações entre as medidas de PA sistólica e diastólica obtidas
pelos diferentes métodos. A plotagem de Bland e Altman15
foi empregada para verificar as análises de concordância das
medidas de PA sistólica e diastólica entre os métodos. O nível
de significância adotado foi de p < 0,05. As análises estatísticas foram realizadas no programa Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS), versão 16.0. Para o cálculo do tamanho
da amostra foi adotado um alfa de 95% e um poder de 80%.
Estas informações foram processadas no pacote computacional BioEstat 5.0.

RESULTADOS

Na Tabela 1 estão descritos os valores de PA sistólica e
diastólica obtidas pelo método auscultatório e oscilométrico.
Ambos os métodos não apresentaram diferenças significativas entre as medidas 1, 2 e 3 da PA sistólica e diastólica
(p > 0,05). Diferenças significativas também não foram
observadas para a PA sistólica e diastólica entre os diferentes métodos (p > 0,05).
Correlações positivas e significativas foram identificadas
entre os diferentes métodos para a PA sistólica (r = 0,96;
p < 0,05) e diastólica (r = 0,91; p < 0,05) (Figura 1).
Na Figura 2, encontra-se a análise de concordância
entre os diferentes métodos. Para os valores de PA sistólica

Tabela 1 Comparação das medidas de pressão arterial
sistólica e diastólica obtidas por meio do esfigmomanômetro
de mercúrio e aparelho digital Omron HEM-412C, em
homens idosos (n = 22)
Esfigmomanômetro
de mercúrio
(média ± DP)

Aparelho digital
Omron HEM-412C
(média ± DP)

Valor p

PAS 1

140,6 ± 18,3

139,5 ± 19,4

0,39

PAS 2

139,5 ± 18,4

138,0 ± 18,1

0,22

PAS 3

137,4 ± 18,6

135,4 ± 17,9

0,08

PAD 1

79,1 ± 10,4

80,6 ± 11,9

0,18

PAD 2

79,5 ± 10,1

79,5 ± 9,6

0,99

PAD 3

80,1 ± 10,4

79,3 ± 10,5

0,33

DP: desvio padrão; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão
arterial diastólica

PAD (mmHg)

PAS (mmHg)

Auscultatório

180

110

y = 0,956x + 7,5878
r = 0,957
EPE = 5,34
p < 0,01

100
Auscultatório

200

160
140
120
100
100

90

y = 0,8677x + 10,321
r = 0,905
EPE = 4,34
p < 0,01

80
70
60

120

140

160

180

200

50
40

Oscilométrico

60

80

100

120

Oscilométrico

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica.

Figura 1 Correlação dos valores da pressão arterial sistólica e diastólica obtidas por meio dos métodos auscultatório
(esfigmomanômetro de mercúrio) e oscilométrico (aparelho digital Omron HEM-412C), em homens idosos (n = 22)
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0
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-10
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-20
-30
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100

120

(Auscultatório + Oscilométrico)/2

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; as linhas sólidas representam as diferenças médias entre os métodos
e as linhas pontilhadas representam os intervalos de confiança a 95%.

Figura 2 Concordância dos valores estimados da pressão arterial sistólica e diastólica obtidas por meio dos métodos
auscultatório (esfigmomanômetro de mercúrio) e oscilométrico (aparelho digital Omron HEM-412C), em homens idosos (n = 22)

e diastólica, a média das diferenças entre ambos os métodos
foram 1,5 ± 5,4 e -0,2 ± 4,5 mmHg, respectivamente. A PA
sistólica obtida pelo método oscilométrico subestimou em até
9,0 mmHg ou superestimou em até 12,1 mmHg, comparado
ao método auscultatório. A PA diastólica foi subestimada em
até 9,1 mmHg ou superestimada em até 8,6 mmHg pelo
método oscilométrico em face ao auscultatório. Apenas 6,1
e 4,5% dos valores de PA sistólica e diastólica, respectivamente, apresentaram-se fora do intervalo de confiança de
95% (± 1,96 DP).

DISCUSSÃO

As medidas 1, 2 e 3 da PA sistólica e diastólica não foram
diferentes para nenhum método (auscultatório e oscilométrico), indicando uma boa reprodutibilidade. Os diferentes
métodos apresentaram valores similares de PA sistólica e
diastólica (Tabela 1). Correlações altas e positivas foram
observadas entre os dois métodos para as medidas de PA
sistólica e diastólica (Figura 2). Para as duas variáveis dependentes, uma pequena média das diferenças foi verificada entre
os métodos (Figura 2).
Os inúmeros estudos que têm comparado e analisado a
concordância entre as medidas de PA sistólica e diastólica
obtidas por meio do método oscilométrico com o auscultatório
têm observado resultados conflitantes.7-13,16-20 As divergências nos resultados desses estudos podem estar atreladas a
diferentes fatores, por exemplo, marca e modelo dos aparelhos digitais, características das amostras (e.g., gênero, idade,
etnia e nível de atividade física) e protocolo de validação
utilizado. Dentre esses fatores intervenientes, um ponto que
deve receber bastante atenção é a idade da amostra estudada,

principalmente ao considerar as alterações estruturais (i.e.,
endurecimento da parede arterial) e funcionais (i.e., diminuição da complacência dos vasos) da árvore arterial que
ocorrem com o processo de envelhecimento.21
Similar aos nossos achados, diferentes estudos realizados
com adultos idosos não têm verificado diferenças significativas na PA sistólica e diastólica entre os métodos auscultatório
e oscilométrico.22-24 Altunkan e Altunkan,22 por exemplo,
compararam a PA sistólica e diastólica obtidas por meio do
esfigmomanômetro de mercúrio e aparelho digital Omron
637IT. A média das diferenças (± DP) para a PA sistólica
e diastólica foram 0,3 ± 6,5 e 2,8 ± 4,8 mmHg, respectivamente. Corroborando esses achados, outro estudo do mesmo
laboratório também verificou uma boa concordância entre as
medidas obtidas por meio do esfigmomanômetro de mercúrio e o aparelho digital Omron M6 (HEM-7001-E).23
Nesse estudo, os autores verificaram uma média das diferenças
(± DP) de 1,4 ± 5,3 e -1,4 ± 4,5 mmHg para a PA sistólica e
diastólica. Na presente investigação, a média das diferenças
(± DP) da PA sistólica e diastólica entre ambos os métodos foram bastante similares (1,5 ± 5,4 e -0,2 ± 4,5 mmHg,
respectivamente).
Um fator que não pode ser desprezado ao comparar os valores
da PA obtidas por meio dos métodos auscultatório e oscilométrico é a marca e o modelo do aparelho digital empregado.
Franco de Oliveira et al.9 compararam a acurácia do mesmo
aparelho digital utilizado no atual estudo (i.e., Omron HEM412C) com o esfigmomanômetro de mercúrio, em mulheres
idosas. Ao contrário dos achados da presente investigação,
diferenças significativas foram observadas para a PA sistólica
e diastólica entre os diferentes métodos. Além disso, a média
das diferenças (± DP) da PA sistólica e diastólica apresentaram
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uma variação maior (-5,2 ± 9,2 e -2,2 ± 4,8 mmHg, respectivamente) em comparação ao presente estudo (1,5 ± 5,4 e
-0,2 ± 4,5 mmHg, respectivamente). Os resultados conflitantes desse estudo com a presente investigação podem estar
associados ao gênero da amostra estudada.
Conforme verificado por Kotsis et al.,25 homens idosos
com idade entre 60 e 70 anos apresentam uma maior média
na PA sistólica e diastólica (clínica e ambulatorial de 24 horas)
em comparação aos valores observados nas mulheres idosas da
mesma faixa etária. No atual estudo, os participantes apresentaram a média de PA sistólica e diastólica maior comparados
aos apresentados por Franco de Oliveira et al.9 Nesse contexto, é possível que o aparelho digital OmronHEM-412C
possa apresentar melhores concordâncias para valores de PA
sistólica e diastólica mais elevadas quando comparado com
o esfigmomanômetro de mercúrio. Entretanto, a falta de
uma amostra estratificada por meio da classificação da PA
(normotensos, limítrofes e hipertensos) do atual estudo não
permite tal direcionamento.
Embora os resultados do presente estudo auxiliem na compreensão do emprego de diferentes métodos de mensuração da
PA, a falta de procedimentos de validação do aparelho digital por meio dos protocolos da Association for Advancement of
Medical Instrumentation,26 British Hypertension Society Protocol27
e European Society of Hypertension International Protocol28 deve
ser considerado um fator limitante. Entretanto, destaca-se
que o emprego de validação por meio desses protocolos deve
ser realizado com muita cautela, principalmente pela possível
variação nos resultados conforme o protocolo empregado.29
Por outro lado, a utilização de aparelhos digitais para
a aferição da PA pode apresentar importantes implicações
para a saúde pública. Além dos aparelhos digitais utilizados

no braço, inúmeros estudos têm apresentado uma boa eficácia dos aparelhos utilizados no pulso.11,22,30 Possivelmente,
os diferentes modelos de aparelhos oscilométricos (i.e., digitais utilizados no braço e/ou pulso) podem ser uma excelente
estratégia para o uso em ambientes domiciliares, estudos epidemiológicos e na indisponibilidade de profissionais treinados
com o método auscultatório. No entanto, a aplicabilidade dos
aparelhos oscilométricos em idosos necessitam de mais estudos.

CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo indicam que as medidas
de PA sistólica e diastólica obtidas pelo método oscilométrico apresentam estimativas relativamente similares e
uma boa concordância comparada ao método auscultatório.
Sugere-se novos estudos com uma maior quantidade de
participantes, amostras estratificadas por meio da classificação da PA (normotensos, limítrofes e hipertensos), e o
emprego de processos de validação por meio dos protocolos
da Association for Advancement of Medical Instrumentation,26
British Hypertension Society Protocol27 e European Society of
Hypertension International Protocol. 28
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FILTRAÇÃO GLOMERULAR EM IDOSOS
CORONARIANOS AGUDOS:
COCKCROFT-GAULT É O MELHOR MÉTODO?
Glomerular filtration in elderly with acute coronary syndrome:
is Cockcroft-Gault the best method?

RESUMO

INTRODUÇÃO: Indivíduos com síndrome coronariana aguda e menores taxas de filtração glomerular são associados a piores desfechos.
Apesar de diversas fórmulas terem sido propostas para estimar a taxa de filtração glomerular, ainda não está definido qual delas
teria o melhor poder de predição dos desfechos em pacientes idosos com síndrome coronariana aguda. OBJETIVO: Comparar três
fórmulas para a taxa de filtração glomerular a fim de predizer a mortalidade intra-hospitalar e outros desfechos. MÉTODOS: Coorte
retrospectiva intra-hospitalar com idosos acometidos com síndrome coronariana aguda, admitidos em Unidade de Terapia Intensiva
Cardiológica, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. Foram utilizadas as fórmulas Cockcroft-Gault, MDRD e CKD-EPI
para o cálculo da taxa de filtração glomerular. RESULTADOS: Foram analisados 122 indivíduos, 51,6% do gênero masculino, com
média de 73,5 anos. A mortalidade foi de 19,6%. As médias da taxa de filtração glomerular para Cockcroft-Gault, MDRD e CKD-EPI
foram, respectivamente, de 70,24 mL/min. (± 33,35), 74,70 mL/min./1,73 m2 (± 30,91) e 69,79 mL/min./1,73 m2 (± 23,82). Verificou-se
a relação de todas as fórmulas com óbito (p = 0,001 versus 0,028 versus 0,028), uso de antibióticos (p = 0,002 versus < 0,001 versus
0,001) e hemodiálise (p ≤ 0,001 versus 0,003 versus 0,003). A fórmula Cockcroft-Gault teve maior área sob a curva pelo método ROC
(0,701 versus 0,634 versus 0,639) e foi a única com significância estatística (IC95% 0,579 – 0,822, p = 0,006) para mortalidade intrahospitalar. CONCLUSÃO: A Cockcroft-Gault foi a fórmula com melhor acurácia para predizer mortalidade.
PALAVRAS-CHAVE: idosos; taxa de filtração glomerular; síndrome coronariana aguda.

ABSTRACT

Lucas Rampazzo Diniza, Jessica Myrian de Amorim Garciab, Rafaella Italiano Peixotoc,
Keila Lima de Oliveira Dinizd, Verônica Soares Monteiroe

INTRODUCTION: Subjects suffering from acute coronary syndrome and lower glomerular filtration rates are associated with
worse outcomes. Although many different formulas to estimate glomerular filtration rates were developed, it has not been well
established which one is more powerful to predict outcomes in elderly subjects with acute coronary syndrome. OBJECTIVE: To
compare three formulas for glomerular filtration rate in order to predict intra-hospital mortality and other outcomes. METHODS:
Intra-hospital retrospective cohort including elderly people with acute coronary syndrome, and who were admitted at an Intensive
Care Unit of Cardiology between January 1st and December 31st, 2013. Cockcroft-gault, MDRD and CKD-EPI were used to calculate
the glomerular filtration rate. RESULTS: A hundred and twenty-two people were analyzed, 51.6% men, with a mean age of 73.5
years. The mortality was 19.6%. The mean glomerular filtration rates for Cockcroft-Gault, MDRD and CKD-EPI were, respectively,
70.24 mL/min. (± 33.35), 74.70 mL/min./1.73 m2 (± 30.91), and 69.79 mL/min./1.73 m2 (± 23.82). All formulas were associated
with death (p≤0.001 versus 0.028 versus 0.028), use of antibiotics (p = 0.002 versus < 0.001 versus 0.001), and hemodialysis
(p ≤ 0.001 versus 0.003 versus 0.003). Using the ROC curve, the Cockcroft-Gault showed the highest predictive value (0.701
versus 0.634 versus 0.639) and was the only one with statistical significance (95%CI 0.579 – 0.822, p = 0.006), for intra-hospital
mortality. CONCLUSION: The Cockcroft-Gault was the best formula to predict mortality.
KEYWORDS: elderly; glomerular filtration rate; acute coronary syndrome.
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INTRODUÇÃO

A taxa de filtração glomerular (TFG) é considerada a soma
das taxas de filtração de todos os néfrons de ambos os rins, que
reflete a funcionalidade do sistema renal.1 A queda da TFG decorrente do envelhecimento parece acontecer numa proporção de
0,75 a 1 mL/minuto/1,73 m2 por ano, após a quarta década de
vida. No entanto, como o envelhecimento é um processo heterogêneo, em até um terço dos casos, este declínio não acontecerá.2
O ideal para a estimativa da TFG (TFGe) seria a dosagem
de substância que fosse totalmente filtrada pelos glomérulos,
não sofresse processo de absorção ou secreção em túbulos renais
e mantivesse os níveis séricos estáveis, variando apenas com a
TFG.3 No entanto, o mais próximo a isso é alcançado com o
uso de substâncias exógenas, como a inulina, que é considerada o padrão-ouro.1 A adoção de tais métodos tem custo
elevado e sua realização técnica é difícil.3
Na prática clínica diária, acabam sendo adotadas fórmulas para a TFGe, que se utilizam de dados do paciente e da
dosagem sérica de substâncias endógenas como a creatinina.
A fórmula classicamente utilizada foi proposta por Cockcroft
e Gault (CG) em 1976, a qual reflete o clearance da creatinina (ClCr).4 Sua grandeza é fornecida em mililitros por
minuto (mL/min.). Outras equações foram propostas, tais
como a do estudo denominado Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD)5 em 1999, que foi posteriormente simplificada,6 e a da iniciativa Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration (CKD-EPI), em 2009.7 Os resultados de ambas
são expressos em mililitros por minuto por 1,73 metros quadrados (mL/min./1,73 m2), como observado no Quadro 1.
A fórmula CKD-EPI parece ter melhor acurácia para
predizer tanto a mortalidade quanto a evolução para a doença
renal crônica (DRC) avançada e para necessidade de terapia
renal substitutiva (TRS).8 Apesar das diferentes propostas
para a TFGe, ainda não houve uma definição de qual destes
artifícios seria o melhor a ser empregado na população idosa,
e sabe-se que as fórmulas podem apresentar baixa correlação
entre si, especialmente entre a CG e as demais.9

Pacientes renais crônicos apresentam maior risco de
doenças cardiovasculares e de irem a óbito por complicações
destas.10 Mesmo uma pequena variação na TFGe parece ser
significativa como fator de risco para complicações cardiovasculares, após um evento de síndrome coronariana aguda
(SCA), especialmente em pacientes idosos e com menor
fração de ejeção ventricular. 11 Por fim, sabe-se também
que a lesão renal aguda, mesmo superada no momento da
alta hospitalar, parece predispor ao aumento de mortalidade após SCA.12
O presente estudo objetiva avaliar qual fórmula de TFGe para
identificar DRC tem melhor poder para predizer mortalidade geral
intra-hospitalar após evento de SCA e outros desfechos secundários: evolução para TRS, tempo de internamento, necessidade
de droga vasoativa, ventilação mecânica e uso de antibióticos.

MÉTODOS

Trata-se de uma coorte retrospectiva e intra-hospitalar com pacientes idosos admitidos no Centro de Terapia
Intensiva em Cardiologia do Real Hospital Português de
Beneficência em Pernambuco, no período de 1 de janeiro
de 2013 a 31 de dezembro de 2013.
Os dados para o presente estudo foram coletados a partir de prontuário eletrônico do serviço e registrados em ficha
específica. A coleta foi realizada por profissionais de nível
superior e treinados para o uso do sistema eletrônico e registro
de dados. Os indivíduos selecionados tiveram o prontuário
analisado desde a admissão no serviço até o encerramento do
caso. Considerou-se como caso concluído aqueles que tiveram alta hospitalar ou vieram a óbito durante o internamento.
Considerou-se como SCA os participantes com história de dor torácica ou sugestiva de equivalente isquêmico;
presença de alterações eletrocardiográficas, com aumento
ou não das dosagens dos marcadores de necrose miocárdica
e alterações em exames complementares (ecocardiograma,
cineangiocoronariografia).13 Para análise dos desfechos, não

Quadro 1 Fórmulas para a estimativa da taxa de filtração glomerular
ClCr = (140 – idade [anos]) X massa corporal [quilogramas]
72 X Crs
*multiplicar por 0,85 quando gênero feminino.
MDRD# simplificada TFGe = 186 X (Crs)-1.154 X (Idade[anos])-0.203 X 0,742 (gênero feminino) X 1,212 (se negro).
TFGe = alfa X (Crs/Kappa)Beta X (0,993)idade[anos]
Alfa: mulheres negras = 166; mulheres não negras = 144; homens negros = 163; homens não negros = 141.
CKD-EPI
Beta: Mulheres – Crs ≤ 0,7 = -0,329 e Crs > 0,7 a 1,209; Homens – Crs ≤ 0,9 a 0,411 e Crs > 0,9 a 1,209.
Kappa: Mulheres = 0,7 e homens = 0,9.
Cockcroft-Gault

ClCr: clearance de creatinina; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; Crs: creatinina sérica em mg/dL; #a fórmula MDRD original
apresenta uma variável a mais, que é a quantidade de nitrogênio de ureia sérica (BUN).
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houve separação dos grupos quanto a presença ou ausência
de supra do segmento de ST em eletrocardiograma.
Adotaram-se as fórmulas CG, MDRD simplificada e CKDEPI, as quais foram calculadas com o uso de aplicativo da National
Kidney Foundation (versão 2014) para Ipad®. O ponto de corte adotado para definição da DRC foi de valores abaixo de 60 mL/min.
ou m/min./1,73 m2, conforme diretrizes internacionais.1 Em função do desenho do estudo, não puderam ser incluídas a presença
de albuminúria ou outros marcadores de lesão renal. Diante da
miscigenação da população brasileira, optou-se por classificar
todos os indivíduos como não negros para o cálculo das fórmulas
MDRD e CKD-EPI. No intuito de facilitar a redação, adotouse o termo de TFGe para os resultados das três fórmulas. Para a
dosagem de creatinina, estabeleceu-se a reação de Jaffé.
O critério para inclusão foi indivíduos acima de 60 anos,
admitidos com quadro de SCA. Foram excluídos aqueles em
pós-operatório imediato (excetuando-se angioplastia coronariana de emergência) e em TRS. Não entraram na análise
os sujeitos admitidos com quadro de parada cardiorrespiratória, pela impossibilidade de confirmar a razão etiológica.
O estudo foi submetido à análise do Comitê de Ética
em Pesquisa da Fundação de Ensino Superior de Olinda
(FUNESO), após inclusão na Plataforma Brasil, sendo
aprovado sob o parecer de número 740.028 de 28 de agosto
de 2014 (CAAE 34395314.3.0000.5194). Houve dispensa
da aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido.
Os dados foram tabulados em no software Microsoft Excel
para Mac® (versão 2011). Para verificar a concordância entre as
fórmulas, aplicou-se o Kappa. No intuito de comparar o valor
prognóstico de cada fórmula, empregou-se a curva ROC (receiver
operating characteristic curve) com a área abaixo da curva utilizada para representar a precisão das predições. Os dados obtidos
não seguiam uma distribuição normal e, por este motivo, foram
utilizados testes não paramétricos e mediana como medidas de
tendência central. A associação entre DRC e variáveis qualitativas (evolução para óbito e necessidade de hemodiálise, intubação
orotraqueal, antibiótico e drogas vasoativas – nitroglicerina,
noradrenalina e dobutamina) foi avaliada com o teste do χ2 de
Pearson. Para a variável quantitativa, ‘tempo de internamento’,
foi aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. O nível
de significância assumido foi de 5%.

RESULTADOS

No período estudado, foram admitidos 1.033 pacientes na
unidade. Destes, 731 tinham 60 anos ou mais, sendo que 120
foram admitidos em pós-operatório e 611 por outras razões clínicas. Foram admitidos 203 pacientes com SCA, quatro foram
excluídos por dados insuficientes e oito por já serem submetidos
10

à TRS. Restando 191 pacientes elegíveis para análise estatística.
No entanto, 69 foram excluídos por não haver registro da massa
corporal, que é necessária para o cálculo de CG (Figura 1).
Pacientes que tiveram mais de uma admissão hospitalar por
SCA tiveram registros separados para a análise estatística, num
total de seis indivíduos com duas admissões cada. A análise final
foi realizada com uma amostra de 122 indivíduos.
A amostra foi composta por 51,6% dos participantes de
gênero masculino, com média de idade de 73,5 anos. As médias
para TFGe de CG, MDRD e CKD-EPI foram de 70,24 mL/
min. (± 33,35), 74,70 mL/min./1,73 m2 (± 30,91) e 69,79 mL/
min./1,73 m2 (± 23,82), respectivamente. A incidência de DRC
com o uso das fórmulas foi, respectivamente, de 45,0, 31,1 e
31,1%. O tempo médio de internamento em unidade cardiológica foi de 5,93 dias e hospitalar de 15,17 dias. Demais dados
para caracterizar a amostra encontram-se na Tabela 1.
A concordância entre as fórmulas CG e MDRD em
relação à classificação de paciente como DRC, por meio da
TFGe, foi de 0,608 (p < 0,001). Entre CG e CKD-EPI, foi
de 0,608 (p < 0,001) e entre MDRD e CKD-EPI foi de
0,925 (p < 0,001).

1033 pacientes admitidos no período
Excluídos 302 por < 60 anos
731 pacientes com 60 anos ou mais
Excluídos 120 em pós-operatório
611 pacientes por motivos clínicos
Excluídos 408 sem SCA
203 pacientes com SCA
Excluídos 08 por TRS e 04
por dados insuficientes
191 pacientes com SCA para análise
Excluídos 69 indivíduos pelo
não registro da massa corporal
122 indivíduos idosos com SCA
para análise final
SCA: síndrome coronariana aguda; TRS: terapia renal substitutiva.

Figura 1 Diagrama com critérios de exclusão dos indivíduos
do estudo
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Houve correlação entre DRC e mortalidade geral com as três
fórmulas, conforme especificado na Tabela 2. Na Figura 2 estão
representadas as curvas ROC para cada uma das fórmulas em
relação à mortalidade intra-hospitalar. A área sob a curva (ASC)
para a CG foi de 0,701 (IC95% 0,579 – 0,822, p = 0,006), já para
MDRD foi de 0,634 (IC95% 0,497 – 0,771, p = 0,065) e, para
CKD-EPI, encontrou-se 0,639 (IC95% 0,504 – 0,775, p = 0,054).
Na Tabela 2 verifica-se a correlação entre a DRC e os desfechos avaliados para cada uma das fórmulas. Houve relação

Tabela 1 Perfil da população estudada (n = 122)
Variáveis
Gênero masculino
SCA
IAMCSST
IAMSSST
AI
Hipertensão arterial sistêmica
Diabetes melito
Passado de AVC
Dislipidemia
Passado de DAC
Obesidade
Asma
IRC
Sedentarismo
Passado de IC
Tabagismo
Dor torácica
Escore GRACE#
Leve
Moderado
Elevado
Classificação de Killip-Kimball
I
II
III
Óbito

n (%)
63 (51,6)
24 (19,7)
56 (45,9)
42 (34,4)
95 (79,2)
51 (42,5)
8 (6,9)
79 (68,1)
65 (56,0)
38 (33,0)
7 (6,2)
14 (12,6)
83 (76,1)
24 (21,1)
18 (16,1)
97 (79,5)

1,0

Sensibilidade

0,8

36 (30,3)
56 (47,1)
27 (22,7)
92 (76,0)
23 (19,0)
6 (5,0)
19 (15,6)

0,6

0,4

0,2

SCA: Síndrome Coronariana Aguda; IAMCSST: infarto agudo do
miocárdio com supra-ST; IAMSSST: SCA sem supra-ST; AI: angina
instável; AVC: acidente vascular cerebral; DAC: doença arterial
coronariana; IRC: insuficiência renal crônica; IC: insuficiência cardíaca;
#
Admitido escore GRACE para seis meses: leve se ≤ 108; moderado
entre 109 a 140 e elevado se > 140, não houve pacientes com Killip IV.

0,0
0,0

Cockcroﬅ Gault
MDRD
CKD -EPI
Linha de Referência
0,2

0,4
0,6
1 - Especiﬁcidade

0,8

1,0

Figura 2 Comparação entre as fórmulas em relação à
mortalidade – Curva ROC

Tabela 2 Relação entre a taxa de filtração glomerular estimada pelas fórmulas e os desfechos
Cockcroft-Gault
MDRD
CKD-EPI
TFGe ≥ 60 TFG < 60
TFGe ≥ 60 TFGe < 60
TFGe ≥ 60 TFGe < 60
(n = 67)
(n = 55) Valor p (n = 84)
(n = 38) Valor p (n = 84)
(n = 38) Valor p
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
Óbito
Dias de internamento em UTI
cardiológica (mediana P25- P75)
Dias de internamento hospitalar
(mediana P25-P75)
Escore GRACE
Leve (≤ 108)
Moderado (109 – 140)
Elevado (>140)
Intubação orotraqueal
Antibiótico
Hemodiálise
Nitroglicerina
Noradrenalina
Dobutamina

4 (6,0)

15 (27,3)

0,001

9 (10,7)

10 (26,3)

0,028

9 (10,7)

10 (26,3)

0,028

3 (2 – 6)

5 (3 – 7)

0,037

3 (2 – 5)

4 (2 – 7)

0,047

3 (2 – 5)

4 (3 – 6)

0,063

9 (5 – 15)

11 (7 – 18,5)

0,017

9 (5 – 15)

11 (9 – 21)

0,024

9,5 (5 – 15)

11 (7 – 19)

0,061

25 (38,5)
32 (49,2)
8 (12,3)
12 (17,9)
13 (19,4)
1 (1,5)
33 (49,3)
8 (11,9)
9 (13,4)

11 (20,4)
24 (44,4)
19 (35,2)
16 (29,1)
25 (45,5)
12 (21,8)
31 (56,4)
14 (25,5)
10 (18,2)

30 (36,1)
38 (45,8)
15 (18,1)
17 (20,2)
17 (20,0)
4 (4,8)
40 (47,6)
12 (14,3)
11 (13,1)

6 (16,7)
18 (50,0)
12 (33,3)
11 (28,9)
21 (55,3)
9 (23,7)
24 (63,2)
10 (26,3)
8 (21,1)

31 (37,3)
36 (43,4)
16 (19,3)
17 (20,2)
18 (21,4)
4 (4,8)
41 (48,8)
12 (14,3)
13 (15,5)

5 (13,9)
20 (55,6)
11 (30,6)
11 (28,9)
20 (52,6)
9 (23,7)
23 (60,5)
10 (26,3)
6 (15,8)

0,006
0,144
0,002
< 0,001
0,434
0,053
0,472
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0,054
0,289
< 0,001
0,003
0,111
0,109
0,262

0,034
0,289
0,001
0,003
0,23
0,109
0,965
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com óbito, necessidade de antibioticoterapia e hemodiálise
para todos os métodos adotados. Apenas a CKD-EPI não
mostrou relação com tempo de internamento em unidade
cardiológica ou hospitalar, fato também não verificado na
relação entre a MDRD e o escore GRACE.

DISCUSSÃO

Estudos em população geral verificaram que pacientes
com SCA e DRC eram menos submetidos a tratamento
específico.14 Morici et al.,15 utilizando a fórmula CG, identificaram que a TFG serviu como preditora para mortalidade
em um ano em idosos com SCA, assim como a perda de
função ventricular e idade mais avançada. Já Bae et al.,16
com a CKD-EPI, e Ford et al.,17 com a MDRD, também
encontraram tal correlação. No entanto, nenhum dos autores comparou as três fórmulas.
Na presente análise, houve menor correlação entre a CG e
as demais fórmulas, sendo a maior verificada entre a MDRD
e CKD-EPI. Tal fato já foi descrito em estudo anterior
envolvendo pacientes idosos em ambulatório.9 A boa correlação entre a MDRD e a CKD-EPI havia sido verificada
anteriormente em pacientes com SCA.18,19 Provavelmente a
alta correlação das últimas ocorra por utilizarem as mesmas
variáveis para o cálculo, além do desenvolvimento a partir
do mesmo padrão-ouro.6,7 Já a CG adota a idade e a massa
corporal, diferente das demais fórmulas, e foi derivada de
estudo utilizando a urina de 24 horas.4
O achado de maior prevalência de DRC com a CG em
relação às demais fórmulas também pode ser decorrente das
variáveis utilizadas, acarretando a TFG ser subestimada nestes indivíduos. Apesar de relato de superestimativa com uso
de outras fórmulas.20 Em estudo de coorte britânico, foram
encontrados valores mais elevados obtidos pela MDRD em
relação à CKD-EPI em idosos com até 70 anos.21 Após esta
faixa etária, houve pouca diferença entre elas e, nos grandes idosos, a CKD-EPI tendeu a aumentar a prevalência
de DRC.21 Estudo recente comparou as três fórmulas com
a TFGe, por meio do uso de ácido dietileno triamina penta-acético (DTPA), marcado com Tecnécio 99m, com o real
peso dos indivíduos analisados, e mostrou que, nos indivíduos
acima de 70 anos, apenas a CG teve medida comparável ao
padrão-ouro e os outros dois métodos tendiam a superestimar a TFGe.22 Estudo brasileiro com idosos e utilizando
Crômio 51-EDTA (ácido etileno diamina tetra-acético)
como padrão-ouro encontrou melhor acurácia em classificar o indivíduo como renal crônico com MDRD, seguida de
CG corrigida pela superfície corpórea e, por fim, a fórmula
Hojs, a qual utiliza a cistatina.23
12

As três medidas adotadas apresentaram correlação com mortalidade, todas com significância estatística. No entanto, avaliando-se
a ASC ROC, verificou-se melhor acurácia com a CG em relação
às outras duas e foi a única a apresentar significância estatística
(apesar da CKD-EPI ter apresentado tendência a significância).
Hartopo et al.,24 em segmento intra-hospitalar para SCA,
encontraram superioridade da MDRD em relação à CKDEPI para eventos adversos maiores em TFGe mais baixas.
Achado também relatado por outro autor, com seguimento de
um ano.18 O oposto foi verificado por AlFaleh et al.,25 com as
mesmas fórmulas. Fu et al.,19 analisando uma população com
média de 86 anos, SCA e segmento de mais de 400 dias, mostrou superioridade da CKD-EPI. Já Barra et al.,26 incluindo
uma população com idade média de 66 anos, encontraram
melhor ASC para MDRD em relação à CG tanto para mortalidade, quanto para readmissão por insuficiência cardíaca
descompensada num segmento de dois anos. Esses diferentes
relatos mostram melhores valores prognósticos das fórmulas
mais novas em função, possivelmente, da melhor acurácia para
classificar os indivíduos como portadores de DRC.
No entanto, outros autores27,28 com segmento de curto a
longo prazo encontraram melhor poder preditivo para a CG.
Estudo italiano com indivíduos acima de 75 anos e SCA29
observou melhor acurácia com a CG, seguida de CKD-EPI
e MDRD. Tal fato também foi verificado no presente estudo.
Uma possível explicação para esta superioridade da CG em relação às demais ocorre em função da média de idade do presente
estudo ser acima de 70 anos e a possibilidade de este método
ser realmente o melhor para a população nesta faixa etária.22
Em relação aos demais desfechos, encontrou-se maior
necessidade de antibioticoterapia e hemodiálise para as três
fórmulas, além de maior tempo de internamento para CG e
MDRD e relação com escores GRACE mais elevados para CG
e CKD-EPI. Tais achados provavelmente refletem a gravidade
dos pacientes com DRC, que demandam mais cuidados de
saúde. Apenas a CG mostrou tendência com DRC e necessidade de noradrenalina durante o internamento e nenhuma teve
relação com uso de nitroglicerina ou dobutamina. No entanto,
relato anterior encontrou maior incidência de falência cardíaca
e choque cardiogênico com pior função renal.30
O presente estudo apresenta como limitação o fato de
as fórmulas adotadas não terem sido criadas em populações
exclusivamente compostas por idosos, tampouco com quadro coronariano agudo, nem mesmo no Brasil, o que poderia
gerar viés nos resultados. Outro fator limitante se deve ao
fato de tanto a MDRD quanto a CKD-EPI adotarem como
variável o tom de pele dos indivíduos e a dificuldade de classificá-los quanto a este dado na população brasileira. Não se
estabeleceu ainda um de padrão-ouro para comparação, tendo

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 9, Num 1, p.8-13

Diniz LR, Garcia JMA, Peixoto RI, Diniz KLO, Monteiro VS

em vista o desenho retrospectivo. No entanto, a adoção de
medidas para tal seria eticamente discutível para pacientes
com quadros graves e agudos, mesmo em um estudo prospectivo. Por fim, vale salientar a perda importante de indivíduos
da amostra devido à falta de dados no prontuário, como a
pesagem. Esta ausência de informação poderia ser justificada
diante do cenário de quadro agudo em indivíduos com alto
risco de complicação, ficando este dado possivelmente como
fator secundário no momento da admissão.

CONCLUSÃO

A fórmula proposta por CG mostrou-se com maior acurácia para predizer a mortalidade intra-hospitalar em pacientes
idosos com aparente DRC e SCA em relação às fórmulas
desenvolvidas recentemente.
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PERFIL DE IDOSOS VOTANTES
NO RIO GRANDE DO SUL
Profile of older adult voters in the state of Rio Grande do Sul

RESUMO

OBJETIVOS: Pouco se sabe sobre a participação cívica da pessoa idosa no Brasil, por isso propôs-se investigar os fatores
associados à participação dos idosos nas eleições presidenciais de 2010. MÉTODOS: Foram analisados os dados do inquérito
epidemiológico, transversal e observacional realizado no período de 2010 a 2011, com 7.315 idosos identificados por visita
domiciliar usando amostragem aleatória dos setores censitários de 59 cidades do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Análise
de regressão logística usou como variável dependente a informação dicotômica se o idoso teria ou não votado na eleição de
2010 (votou) e como variáveis independentes: sociodemográficas, hábitos de vida, dificuldades de locomoção, autopercepção
de saúde e número de morbidades. RESULTADOS: Independente da idade, 71% dos entrevistados idosos votou. O percentual
de idosos entre 60 e 69 anos que votaram foi maior do que o observado na população geral. Homens e mulheres apresentaram
frequências semelhantes. Foram fatores significativos para ter votado nas eleições de 2010: idade, escolaridade, autopercepção
de saúde, morbidades, característica da locomoção, segurança, ler jornais, assistir noticiário na televisão, atividades comunitárias,
atividade física regular, atividade econômica e conhecer o Estatuto do Idoso. CONCLUSÃO: Idosos votantes no Rio Grande do
Sul são mais jovens, casados, com ótima ou boa autopercepção de saúde, com maior número de morbidades, sem dificuldades de
locomoção, se mantém informados, conhecem o Estatuto do Idoso e são ativos, tanto social, quando física e economicamente.
PALAVRAS-CHAVE: participação social; envelhecimento; política; saúde pública.

ABSTRACT

Ângelo José Gonçalves Bósa, Walessa Signorinib, Cletiane Dias Rodriguesc, Caroline Trennepohld

OBJECTIVES: Little is known about the civic participation of the elderly in Brazil, so it was proposed to investigate the factors
associated with the participation of the elderly in the presidential election of 2010. METHODS: We analyzed the data from an
epidemiological cross-sectional and observational survey conducted in 2010–2011, involving 7,315 elderly identified by home visits
to randomly selected census sectors of 59 cities in the State of Rio Grande do Sul, Brazil. Logistic regression analysis used the
dichotomous dependent variable if the elderly not voted in the 2010 election (voted), and the independent variables were: sociodemographic, lifestyle, mobility difficulties, self-rated health and number of comorbidities. RESULTS: Regardless of age, 71%
of older adult respondents voted. The percentage of elderly between 60 and 69 years who voted was higher than that observed
in the general population. Men and women had similar frequencies. Significant factors to vote in the 2010 elections were: age,
education, self-rated health, morbidity, mobility, safety, reading newspapers, watching news on television, community activities,
regular physical activity, economic activity and knowledge of the Statute of the Elderly. CONCLUSION: Elderly voters in Rio
Grande do Sul are younger, married, with excellent or good self-rated health, with more morbidities, without walking difficulties,
remain informed, know the Statute of the Elderly and are social, physical and economically active.
KEYWORDS: social participation; aging; politics; public health.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento da população brasileira tem despertado o interesse da sociedade em busca de uma população
idosa socialmente ativa. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) tem preconizado o envelhecimento ativo que indica
que, mais do que manter-se ativo fisicamente, as pessoas idosas devem buscar manter-se socialmente ativos.1 A participação cívica das pessoas ajuda a promover uma sociedade mais
inclusiva e eleger representantes que apoiam as necessidades da população. A OMS, preocupada não somente com o
envelhecimento mas também com a urbanização da população idosa nas sociedades contemporâneas, principalmente
em países em desenvolvimento como o Brasil, tem discutido
também a necessidade de desenvolverem-se “cidades amigas
do idoso”. Uma cidade amiga do idoso é aquela que adapta
as suas estruturas, tornando-se mais acessível e urbanamente
acolhedora de seus idosos, promovendo sua inclusão e usufruindo do potencial que esse contingente populacional representa.1 Nesse contexto há a necessidade de eleger governantes sensíveis a essa política.
Pouco se sabe sobre a participação cívica da pessoa idosa
no Brasil. Estudos internacionais demonstram que as pessoas idosas são as que mais votam proporcionalmente.2
Entretanto, a legislação brasileira difere de muitos países,
visto que o voto é obrigatório até os 70 anos e não obrigatório após essa idade. Dados do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) sobre as eleições presidenciais de 2010 demonstram
que quase todos os idosos entre 60 e 79 anos estavam aptos
a votar. O comparecimento da população geral durante as
eleições de 2010 variou entre 76 e 86% nas diferentes unidades da Federação.3 Não se observou na literatura científica
brasileira nenhuma publicação sobre os fatores que levam as
pessoas idosas brasileiras a votar. Em recente pesquisa realizada em 2011, 7.315 idosos residentes em diferentes cidades do Estado do Rio Grande do Sul foram questionados
sobre diversas características a respeito das suas atividades
e condições de vida relacionadas às observadas no relatório
da OMS “Guia global: cidade amiga do idoso”. O estudo
observou que a participação em atividades sociais e cívicas
(se votou ou não) foi um fator protetor para quedas nos idosos.4 Propomos então analisar os dados dessa pesquisa com o
objetivo de investigar os fatores associados à participação ou
não dos idosos nas eleições presidenciais de 2010.

MÉTODOS
O presente estudo é um estudo transversal observacional de análise secundária de dados. Analisa os dados do
inquérito epidemiológico realizado no período de 2010

a 2011, com 7.315 idosos de 59 cidades do Estado do
Rio Grande do Sul, Brasil, denominado Perfil dos Idosos
do RS (PIRS), realizado pelo Instituto de Geriatria e
Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (IGG-PUCRS) em parceria com a
Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (ESP/RS).
O estudo foi baseado no “Guia global: cidade amiga do
idoso”, publicado pela OMS,5 e objetivou identificar e avaliar o perfil dos idosos e o ambiente onde vivem, através de
uma pesquisa representativa dessa faixa etária no Estado.
Dados metodológicos foram publicados recentemente.4
Os idosos foram identificados por visita domiciliar a setores censitários aleatoriamente selecionados em 59 cidades
do Estado do Rio Grande do Sul.
Como variável dependente foi utilizada a informação
dicotômica se o idoso teria ou não votado (votou), em 2010.
Foram escolhidas variáveis independentes: sociodemográficas
(sexo, estado conjugal e faixa etária), hábitos de vida (ler jornal, assistir noticiário na televisão ou rádio, acessar Internet
diariamente, sair de casa e conversar com amigos semanalmente, realizar atividade física regular, participar mensalmente de atividades sociais e comunitárias), dificuldades de
locomoção, autopercepção de saúde e número de morbidades (doenças crônicas autorreferidas). As características das
variáveis independentes foram expressas em frequências para
a variável votou e a sua associação testada pelo teste do χ2,
exceto para o número de morbidades, que foi expresso em
média e desvio padrão, e as possíveis diferenças comparadas
pela análise de variância (ANOVA). Índice de significância menor do que 5% foi considerado estatisticamente significativo e entre 5 e 10% como indicativo de significância.
As variáveis independentes foram incluídas em um modelo
inicial de regressão logística. A retirada sistemática dos fatores menos significativos proporcionou alcançar o modelo
final de regressão logística onde todos os fatores significativos ou com indicativo de significância para a predição de
votação foi obtido. Somente o modelo final foi mostrado, que
incluiu a variável sexo mesmo sem ser significativa. O projeto
PIRS foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da
ESP/RS (0481/2009) e da PUCRS (09/04931).

RESULTADOS
Foram analisados todos os 7.315 registros do banco
de dados do PIRS, 71% das pessoas idosas haviam votado
na eleição de 2010. Na Tabela 1 é possível observar as
características sociodemográficas e clínicas dos participantes
e o fato de terem ou não votado. A proporção de pessoas
idosas do sexo masculino foi 2% menor do que o feminino,
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Tabela 1 Distribuição dos idosos conforme as características sociodemográficas e clínicas e o fato de ter votado (Perfil
dos Idosos do Rio Grande do Sul, 2011)
Votou
Sim
n (%)

Não
n (%)

Total
n (%)

Gênero

Valor p
0,1122

Feminino

2647 (69,9)

1139 (30,1)

3786 (51,8)

Masculino

2527 (71,6)

1002 (28,4)

3529 (48,2)

Faixa Etária

< 0,0001

60 – 69a

3480 (91,3)

331 (8,7)

3811 (52,1)

70 – 79a

1392 (54,9)

1145 (45,1)

2537(34,7)

80 – 89a

291 (32,3)

610 (67,7)

901 (12,3)

90a+

11 (16,7)

55 (83,3)

66 (0,9)

Analfabeto

338 (50,2)

335 (49,8)

673 (9,2)

Alfabetizado

621 (67,5)

299 (32,5)

920 (12,6)

Primário incompleto

650 (64,0)

366 (36,0)

1016 (13,9)

Primário completo

2016 (71,5)

802 (28,5)

2818 (38,5)

Ginasial completo

948 (82,3)

204 (17,7)

1152 (15,7)

Secundário ou superior

601 (81,7)

135 (18,3)

736 (10,1)

Escolaridade

< 0,0001

Estado conjugal

< 0,0001

Casado

2779 (78,7)

753 (21,3)

3532 (48,3)

Separado

553 (76,6)

169 (23,4)

722 (9,9)

Solteiro

265 (66,2)

135 (33,8)

400 (5,5)

Viúvo

1379 (57,8)

1005 (42,2)

2384 (32,6)

Autopercepção saúde

< 0,0001

Ótima/boa

3894 (76,9)

1171 (23,1)

5065 (69,2)

Regular

1058 (58,3)

756 (41,7)

1814 (24,8)

Péssima/má

183 (51,4)

173 (48,6)

356 (4,9)

Memória comprometida

149 (43,7)

192 (56,3)

341 (4,7)

Número de morbidades
(média ± desvio padrão)

1,47 ± 1,570

1,37 ± 1,500

1,41 ± 1,522

Dificuldade de locomoção*

305 (45,5)

365 (54,5)

670 (9,2)

< 0,0001

Falta de companhia*

162 (65,8)

84 (34,2)

246 (3,4)

0,0871

Falta de segurança*

1083 (73,4)

392 (26,6)

1475 (20,2)

0,0109

Total

5174 (70,7)

2141 (29,3)

7315 (100)

< 0,0001
0,0017

*Dificuldade para sair de casa; a: anos.

mas essa proporção foi maior entre os votantes, não havendo
associação significativa. Quanto maior a faixa etária, maior
foi a proporção de não votantes (p < 0,0001). Apenas 9% dos
entrevistados eram analfabetos. Participantes com níveis mais
elevados de escolaridade apresentaram maior proporção de
votantes (p < 0,001). Casados e separados apresentaram as
16

maiores proporções de votantes (p < 0,001). A maioria dos
participantes referiu apresentar ótima ou boa autopercepção
de saúde, essa variável foi significativamente associada com
votação. O número médio de morbidades referidas pelos
entrevistados foi significativamente maior entre as pessoas
idosas votantes. Pessoas idosas que apresentavam memória
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comprometida, em teste de memorizar três palavras, ou
referiram ter dificuldade de locomoção apresentaram menor
proporção de votantes, sendo essa associação significativa.
A proporção de participantes que referiram ter dificuldade
de sair de casa por falta de companhia foi de 66%, sendo
menor do que a proporção total de votantes (71%),
essa associação com votação apresentou indicativo de
significância (p = 0,087). As pessoas idosas que referiram
ter dificuldade de sair de casa por falta de segurança
apresentaram maior proporção de votantes, sendo essa
associação significativa.
A Tabela 2 apresenta a distribuição dos participantes
quanto aos hábitos de vida, a participação sociocomunitária e a ocupação conforme o fato de ter ou não votado
na eleição de 2010. Apresentaram maior proporção e

associação significativa com votação as seguintes atividades: acessar a Internet pelo menos uma vez por semana,
assistir noticiário na TV, ler jornal, conhecer o Estatuto
do Idoso, realizar atividade comunitária, atividade física
regular, conversar com amigos semanalmente, trabalhar
como autônomo, empregado formal ou informal e cuidar de outras pessoas. Realizar atividades voluntárias
obteve indicativo de significância com maior proporção de votantes. Participar de grupo de idosos foi indicativo de significância com votação sendo a proporção
menor do que o esperado, o mesmo acontecendo entre
os participantes que referiram não realizar nenhuma atividade, sendo essa associação significativa.
As variáveis que obtiveram associação ou diferença
significativa ou indicativo de significância, além do

Tabela 2 Distribuição dos participantes quanto aos hábitos de vida, participação sociocomunitária e ocupação conforme
o fato de ter votado na eleição de 2010 presidencial (Perfil dos Idosos do Rio Grande do Sul, 2011)
Votou
n (%)

Total
n (%)

Valor p

111 (12,9)

857 (11,7)

< 0,0001

4908 (71,7)

1939 (28,3)

6847 (93,6)

< 0,0001

Lê jornal

2601 (76,9)

780 (23,1)

3381 (46,2)

< 0,0001

Ouve rádio

3742 (71,1)

1524 (28,9)

5266 (72,0)

0,3225

Conhece o Estatuto do Idoso

1610 (78,2)

449 (21,8)

2059 (28,1)

< 0,0001

Atividade comunitária

1045 (80,3)

257 (19,7)

1302 (17,8)

< 0,0001

Atividade física regular

1424 (79,2)

373 (20,8)

1797 (24,6)

< 0,0001

Conversa com amigos

4543 (72,3)

1739 (27,7)

6282 (85,9)

< 0,0001

Atividades voluntárias

66 (79,5)

17 (20,5)

83 (1,1)

0,0768

Trabalho remunerado

430 (90,5)

45 (9,5)

475 (6,5)

< 0,0001

Trabalho informal

303 (80,8)

72 (19,2)

375 (5,1)

< 0,0001

Atividades domésticas

1383 (72,1)

536 (27,9)

1919 (26,2)

0,1338

27 (93,1)

2 (6,9)

29 (0,4)

0,0079

Atividades de lazer

572 (70,5)

239 (29,5)

811 (11,1)

0,8937

Atividades cívicas

59 (68,6)

27 (31,4)

86 (1,2)

0,6628

Grupo de idosos

52 (61,9)

32 (38,1)

84 (1,1)

0,0737

Outro grupo

2 (40,0)

3 (60,0)

5 (0,1)

0,1308

Empregador

10 (83,3)

2 (16,7)

12 (0,2)

0,3369

Autônomo

131 (90,3)

14 (9,7)

145 (2,0)

< 0,0001

Outra atividade

40 (76,9)

12 (23,1)

52 (0,7)

0,3247

Nenhuma atividade

2502 (66,6)

1253 (33,4)

3755 (51,3)

< 0,0001

Total

5174 (70,7)

2141 (29,3)

7315 (100)

Sim
n (%)

Não
n (%)

Acessa Internet

746 (87,1)

Assiste noticiário na TV

Ocupação

Cuida de outras pessoas
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gênero, foram incluídas no modelo inicial de regressão logística múltipla para estudar a associação entre as
variáveis e a chance de ter votado. A retirada sistemática das variáveis menos significativas foi realizada até
que gênero e somente as variáveis significativas ou com
indicativo se significância permanecessem no modelo
final. Na Tabela 3 observamos o resultado do modelo
final de regressão logística múltipla para a associação
das variáveis de estudo e a chance do idoso ter votado.
Observamos que a variável gênero não foi significativa
e que os participantes do sexo masculino tiveram apenas
5% maior chance de ter votado na eleição de 2010 comparados com os participantes do sexo feminino. Pessoas
com 60 a 69 anos tinham significativamente mais chances
de votarem do que as pessoas entre 70 e 79 anos, contrariamente quanto maior a faixa etária, menor a chance
de votar, sendo todas as associações significativas. Os
nonagenários foram os que apresentaram menor chance
de votar, sendo 80% menores chances de votar do que
as pessoas idosas com 70 a 79 anos. Quanto à escolaridade, as pessoas idosas alfabetizadas foram usadas como
referência no estudo da associação entre escolaridade e a
chance de terem votado. Observamos que quanto maior
o grau de escolaridade, maior foram as chances de votar,
principalmente após o ginasial completo, sendo significativo para os com secundário completo ou superior, que
obtiveram 35% mais chance de votar (p = 0,032). Quanto
pior a autopercepção de saúde das pessoas idosas, menor
foi a chance de votar, sendo todas as comparações significativas. As pessoas idosas que apresentavam dificuldade de locomoção como motivo para não sair de casa
apresentavam 37% menores chances de terem votado,
sendo essa associação significativa (p < 0,001). Pessoas
idosas que não saíam de casa por falta de segurança tiveram mais chance de votar do que as outras, sendo essa
associação muito significativa (p = 0,006). Ler jornais e
assistir noticiário na televisão foram fatores significativamente positivos para a participação da pessoa idosa na
eleição para Presidente da República de 2010.

DISCUSSÃO
Nos dados relatados neste estudo, observou-se que quanto
maior a faixa etária, menor foi o número de idosos votantes,
o que corrobora os dados do TSE (2014) que indica que o
total de 1,7 milhão do eleitorado do RS é de pessoas idosas, e desses, somente 15% tem mais de 79 anos, estando a
maioria dos idosos (56%) na faixa etária de 60 a 69 anos,
portanto poderiam se fazer presentes nas urnas eleitorais.6
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Tabela 3 Resultado da modelo final da regressão logística
para as chances de ter votado (Perfil dos Idosos do Rio
Grande do Sul, 2011, 2011)
Razão de chance
(IC95%)

Valor p

Gênero
Feminino (Ref.)
Masculino

1
1,05 (0,93 – 1,20)

0,4217

7,71 (6,64 – 8,97)

< 0,0001

Faixa etária
60 a 69 anos
70 a 79 anos (Ref.)

1

80 a 89 anos

0,42 (0,35 – 0,50)

< 0,0001

90 anos ou mais

0,22 (0,11 – 0,45)

< 0,0001

0,63 (0,49 – 0,81)

< 0,0001

Escolaridade
Analfabeto
Alfabetizado (Ref.)

1

Primário incompleto

0,95 (0,76 – 1,20)

0,6801

Primário completo

0,95 (0,78 – 1,16)

0,6005

Ginasial completo

1,09 (0,84 – 1,4)

0,5219

Secundário ou superior

1,20(0,90 – 1,60)

0,2147

Estado Conjugal
Casado (Ref.)

1

Separado/divorciado

0,80 (0,64 – 1,00)

0,0549

Solteiro

0,57 (0,43 – 0,75)

< 0,0001

Viúvo

0,74 (0,64 – 0,85)

< 0,0001

Morbidades

1,11 (1,07 – 1,17)

< 0,0001

Autopercepção de saúde
Ótima ou boa (Ref.)

1

Regular

0,56 (0,49 – 0,65)

< 0,0001

Péssima ou má

0,41 (0,31 – 0,54)

< 0,0001

Memória comprometida

0,63 (0,47 – 0,84)

0,0015

Ocupação, autônomo

1,92 (1,04 – 3,57)

0,0385

Ocupação, nenhuma

0,83 (0,73 – 0,95)

0,0062

Falta de companhia*

1,45 (1,04 – 2,02)

0,0284

Dificuldade de locomoção

0,62 (0,50 – 0,76)

< 0,0001

Assiste noticiário na TV

1,29 (1,00 – 1,66)

0,0524

Lê jornal

1,19 (1,04 – 1,36)

0,0111

Atividade comunitária

1,28 (1,06 – 1,53)

0,0090

Atividade física regular

1,37 (1,17 – 1,60)

< 0,0001

Conversa com amigos

1,25 (1,05 – 1,48)

0,0135

IC95%: intervalo de confiança de 95%; Ref.: referência; *dificuldade
para não sair de casa.
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A relação entre nível de escolaridade e proporção de votantes perdeu significância quando ajustado por faixa etária. Isso
provavelmente se deve ao fato de pessoas mais idosas apresentarem nível educacional menor.7 A história política
do país mostra que o vínculo entre educação e voto não
representou a oferta de educação de qualidade à população brasileira. Representou, ao contrário, a exclusão
política das maiorias sociais, que no Brasil continuaram
analfabetas por muito tempo.8
Estado conjugal foi um importante fator associado
à maior chance de ter votado. Casados tiveram maior
chance de votar que os solteiros, separados e viúvos,
mesmo na análise ajustada. Talvez reflita a maior responsabilidade que os casados ainda assumam frente à
família. Afirmação essa que necessita ser confirmada
em estudos futuros.
Idosos com maior número de morbidades tiveram mais
chances de votar. Talvez porque o fato de terem maior
número de doenças faz com que frequentem com maior
assiduidade os serviços de saúde, observando as dificuldades existentes, motivando-os a agir de uma forma que
tente resolver essa questão. O voto é um dos poucos instrumentos que a população dispõe na tentativa de resolver os seus problemas públicos.
Idosos com pior percepção de saúde votam menos,
talvez por não se sentirem em condições clínicas de comparecerem às urnas. Esse fenômeno parece contraditório
ao fato anterior, que relacionou o maior número de morbidades à maior chance de ter votado. Alvarenga et al., 9
em seu estudo, mostram que idosos com autopercepção
ruim da sua saúde tem 12 vezes mais chances de apresentar sintomas depressivos, muito comuns em idosos,
do que os que a julgavam muito boa ou boa. O humor
deprimido, o interesse diminuído por outras atividades,
sentimento de inutilidade e culpa, entre outros, são sintomas da depressão em idosos, o que pode justificar a não
participação na votação eleitoral.10 Ser economicamente
ativo foi um fator positivamente associado à chance de
votar, mesmo ajustando por idade, escolaridade e gênero.
Dificuldade de locomoção, como motivo que dificulta
o idoso sair de casa, foi um fator negativamente associado à chance de votar. Essa restrição talvez demonstre
a dificuldade no acesso dos idosos ao local de votação
ou no entorno do domicílio. Essa dificuldade de acesso
pode ser tanto pela falta de manutenção de calçadas ou
vias ou por questões de segurança.4
Falta de companhia para sair de casa foi inesperadamente fator positivo para ir às urnas eletrônicas.
Esperava-se ser um fator negativo à votação, nos fazendo

refletir na ausência do suporte familiar e social do idoso.11
Entretanto, parece refletir como um fator motivacional
a busca por uma modificação da sociedade pelo voto.
Contrariamente, a falta de segurança como fator que
dificulta o idoso a sair de casa demonstrou-se não significativo na análise múltipla pela regressão logística,
evidenciando que outros fatores foram mais importantes do que esse.
Assistir noticiário na televisão diminuiu sua significância na análise múltipla, mantendo-se como indicativo
de significância. Por outro lado, ler jornal foi fator significativo, mesmo ajustando por outras variáveis como
escolaridade e faixa etária. O resultado demonstra que
a leitura é uma maneira mais ativa de se manter atualizado, sendo a televisão uma forma passiva de informação.
Idosos mais ativos social e fisicamente demonstram-se
mais predispostos a serem também civicamente ativos,
demonstrando que a interação social é um importante
fator motivacional para o exercício do seus direitos. Esse
último fator é corroborado pelo fato dos idosos conhecedores do Estatuto do Idoso apresentarem maior chance
de terem votado, mesmo ajustando pelo nível educacional
e faixa etária. Giacomin et al. 12 referem que para o cidadão que vive em um país que envelhece rápido e intensamente, sua atuação deve ser pautada no exercício de
sua cidadania, para além da obrigação de votar.
Ressalta-se a escassez de estudos sobre a presente
temática, além de se identificar a ausência de maiores
dados publicados pelo poder público, ignorando, assim,
o tema abordado. Sugere-se, portanto, a maior produção
científica para se melhor conhecer a importância da participação da pessoa idosa na votação eleitoral, visto ser
cada vez mais importante a sua participação na sociedade.

CONCLUSÃO
Este estudo é o primeiro a analisar quantitativamente
o perfil epidemiológico dos idosos que votam. Não foi
possível encontrar na literatura suporte teórico aos achados. Os resultados demonstraram associação significativa
entre votar e faixa etária, escolaridade, estado civil, autopercepção de saúde, morbidades, dificuldade de locomoção,
segurança, assistir noticiário na TV, ler jornal, conhecer
o Estatuto do Idoso, realizar atividade comunitária, atividade física regular e ser economicamente ativo.

CONFLITO DE INTERESSES
Os autores informam não haver conflito de interesses.

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 9, Num 1, p.14-20

19

Idosos gaúchos votantes

REFERÊNCIAS
1.

Organização Mundial da Saúde. Guia global: cidade amiga do
idoso. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2008.

2. Dubrow JK. Do political parties represent women, the poor, and
the elderly? Int J Sociol. 2012; 42(1):78-86.

3. Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. Repositório de dados eleitorais.
/www.tse.jus.br/hotSites/pesquisas-eleitorais/eleitorado.html
(Acessado em: 24/06/2013)

4. Pereira GN, Morsch P, Lopes DGC, Trevisan MD, Ribeiro A, Navarro
JHN, et al. Fatores socioambientais associados à ocorrência de
quedas em idosos. Ciênc Saúde Coletiva. 2013; 18(12):3507-14.

5. Marques RO. Política pública para o idoso: um estudo da cidadania
no grupo Cabelo de Neve do Programa Conviver em Campinas
Grande-PB [dissertação]. Natal: Universidade Federal do Rio
Grande do Norte; 2010.

6. Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas de eleitorado.
/www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado (Acessado
em: 17/08/2014)

20

7. Diniz BSO, Volpe FM, Tavares AR. Nível educacional e idade
no desempenho no Miniexame do Estado Mental em idosos
residentes na comunidade. Rev Psiquiatr Clín. 2007; 34(1):13-17.

8. Dore R, Ribeiro S. Cidadania política e voto do analfabeto no
Brasil. Políticas Públicas. 2009; 2(2):84-99.

9. Alvarenga MRM, Oliveira MAC, Faccenda O, Cerchiari EAN, Amendola
F. Sintomas depressivos em idosos assistidos pela Estratégia
Saúde da Família. Cogitare Enferm. 2010; 15(2):217-24.

10. Rodrigues NL. Depressão, ansiedade, outros transtornos afetivos
e suicídio. In: Freitas EV, Py L, editor. Tratado de Geriatria e
Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011.

11. Inouye K, Barham EJ, Pedrazzani ES, Pavarini SCI. Percepções
de suporte familiar e qualidade de vida entre idosos
segundo a vulnerabilidade social. Psicol Reflex Crít. 2010;
23(3):582-92.

12. Giacomin KC, Couto EC. O caráter simbólico dos direitos referentes
à velhice na constituição federal e no estatuto do idoso. Rev
Kairós. 2013; 16(2):141-60.

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 9, Num 1, p.14-20

ARTIGO ORIGINAL

POTENTIAL HIGH-RISK DRUG-DRUG
INTERACTIONS AMONG ELDERLY OUTPATIENTS
WITH DEMENTIA: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Interações medicamentosas potenciais de alto risco em pacientes
ambulatoriais idosos diagnosticados com demência: um estudo transversal

ABSTRACT

OBJECTIVE: To analyse the occurrence of potential high-risk drug-drug interactions in elderly individuals with dementia. METHODS:
The sample was chosen from a geriatric outpatient clinic of the Multidisciplinary Center for the Elderly in the University Hospital
of Brasília. This cross-sectional study included patients aged 60 or older with a diagnosis of dementia. The prescriptions were
analyzed using the Lexi-Interact® database to identify possible potential drug-drug interactions. RESULTS: The study included
97 participants. Sixty-one patients (62.9%) had at least one clinically important potential drug-drug interactions (risks C and D).
Of the 264 interactions identified, 23 (8.7%) were classified as risk D, 14 were pharmacodynamics and nine pharmacokinetic.
CONCLUSION: The results of this study suggest an increased frequency in the occurrence of clinically significant potential
drug-drug interactions in dementia patients. This reinforces the need for drug-drug interaction studies in specific populations.
KEYWORDS: aged; drug interactions; geriatrics; dementia.
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OBJETIVO: Analisar a ocorrência de interações medicamentosas de alto risco, em indivíduos idosos com demência. MÉTODOS:
A amostra foi selecionada em um ambulatório de geriatria do Centro Multidisciplinar do Idoso do Hospital Universitário de
Brasília. Este estudo transversal incluiu pacientes com 60 ou mais anos, diagnosticados com demência. As prescrições foram
analisadas utilizando-se a base de dados Lexi-Interact®, a fim de identificar possíveis interações medicamentosas potenciais.
RESULTADOS: O estudo incluiu 97 indivíduos. Sessenta e um pacientes (62,9%) apresentaram pelo menos uma potencial
interação medicamentosa clinicamente importante (riscos C e D). Das 264 interações identificadas, 23 (8,7%) foram classificadas
como risco D, 14 como farmacodinâmicas e 9 como farmacocinéticas. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos sugerem uma
frequência aumentada de potenciais interações medicamentosas clinicamente significativas em pacientes com demência. Isso
reforça a necessidade de mais estudos sobre a interação medicamentosa em populações especificas.
PALAVRAS-CHAVE: idoso; interações de medicamentos; geriatria; demência.
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Potential drug interactions among elderly with dementia

INTRODUCTION

Dementia is defined as a syndrome of diverse etiology.
Alzheimer’s disease1,2 is considered its most common cause,
thus affecting the brain structure and causing progressive
deterioration of memory and of other brain functions.1
The World Health Organization estimates 35.6 million
people living with dementia worldwide.3 In Brazil, population studies indicate a prevalence of 5.1 to 19% of dementia
in the population aged 60 years or older.4 Comorbidities are
common in the elderly, as well as in subjects with dementia,
and are associated with a higher risk of polypharmacy and
drug-drug interactions.5
Drug-drug interactions are changes in the action of a drug,
which are caused by the presence of another drug in the body.6
These can be pharmacokinetic if the drug concentration in
its site of action is altered, or pharmacodynamics, when there
is a change of the molecular activity in its site of action or
in the expected physiological response.6,7 Drug interactions
can result in therapeutic failure, adverse events, hospitalization, or even death.8
From an economic outlook, drug-drug interactions alone
can contribute to an increased frequency of adverse drug-related events and, consequently, to a high expense on health
care.9,10 Cognitive impairment and age-related changes in
pharmacokinetics and pharmacodynamics can contribute
to the complexity of prescriptions. Furthermore, patients
with dementia need to pay special attention to potential
drug interactions. The present study aimed at analyzing the
occurrence of potential and theoretical high-risk drug-drug
interactions in elderly individuals with dementia.

METHODOLOGY
Study design and population
Due to convenience, the sample was selected from consecutive appointments in a geriatric outpatient clinic of a
reference center called the Multidisciplinary Center for the
Elderly at Universidade de Brasília (UnB), Brasília, Federal
District, Brazil. Data collection was cross-sectional and occurred from January 2002 to December 2006, and the analysis
was carried out from January to February 2011.
The study included patients aged 60 or older, of both
genders, diagnosed with dementia, based on criteria from
the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV) of the American Psychiatric Association.11 All participants signed an informed consent form. The Research Ethics
Committee of the School of Health Sciences at UnB approved the study, under registration number 0261.0.012.000-05.
22

Data collection and analysis
A single trained researcher (pharmacist) collected data,
and a clinical pharmacist monitored him/her, through semi-structured interviews12 with caregivers and consultation on
systematic and standardized medical records.
Sociodemographic variables such as age, gender, education,
household income, and use of prescription drugs were collected.
The prescriptions for each patient were analyzed using the
Lexi-Interact® database,13 to identify possible potential drugdrug interactions (PDDI). These interactions were classified
as risk A (no known interaction), risk B (no action needed),
risk C (monitored therapy), risk D (consider therapy modification), and risk X (avoid combination). This database was
used in this study because it was free.
The identification was non-exclusive, thus the same
elderly person could present more than one PDDI. Risk D
interactions were selected and divided into pharmacokinetic or pharmacodynamics, depending on the mechanism
of action. The pharmacodynamics interactions were subdivided into synergistic adverse effects (increased toxicity)
and pharmacological antagonism (reduced effectiveness).
The pharmacokinetic interactions were also subdivided into
interaction during absorption, distribution, metabolism or
excretion. All the drugs were classified according to the
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 2011, accessed
on October 3rd, 2011.14
Some drugs, such as dipyrone, mianserin, propatylnitrate
and diosmin, did not have their possible PDDI accounted
for they were not listed in the Lexi-Interact® database.13
In this study, the clinical outcome of these interactions
was not evaluated, only the risk of potential adverse events
associated with these drugs.
The statistical analysis was conducted using Microsoft
Excel®. The statistical test used to determine the p-value for
the population was the two-tailed z-test at a level of significance of 0.05 or lower.

RESULTS

The study included 97 participants aged between 60 and
94 years, mean age 78.0 ± 7.7 years, mostly women (69.1%).
There was no statistically significant difference between
the mean age of male (77.2 ± 7.8) and female (78.2 ± 7.7)
(p = 0.595) participants.
The number of medications used by the patients ranged
from one to nine, an average of 4.0 ± 2.2 drugs per patient.
Among men, the mean number of medications was 3.8 ± 1.9
and among women 4.3 ± 2.4, with no statistical difference
between the means (p = 0.436).

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 9, Num 1, p.21-5

Ferreira F, Diniz JSV, Medeiros-Souza P, Freitas MPD, Camargos EF, Kusano LTE, Santos-Neto LL

Sixty-one patients (62.9%) had at least one clinically
important PDDI (risks C and D). Of the 264 interactions
identified, 23 (8.7%) were classified as risk D, 8 (3.0%) as
risk A, 27 (10.2%) as risk B, and 206 (78, 3%) as risk C.
The 23 risk D interactions were subdivided according to
their mechanisms of action, being 14 pharmacodynamics
and 9 pharmacokinetic.
We identified 26 drugs responsible for risk D interactions and classified them according to the ATC: 12 of which
act on the central nervous system; three on the cardiovascular system; three on the musculoskeletal system; two on the
blood and hematopoietic organs; two on the gastrointestinal
tract and metabolism; one was classified as dermatological;
one as systemic hormonal preparations, excluding sex hormones and insulin; and one as systemic anti-infective. Garlic
extract could not be classified by ATC.14
All of the pharmacodynamics PDDI presented potential synergistic adverse effect. Among the potential adverse
effects that were added or maximized in such interactions,
eight might enhance the risk of prolonging cardiac repolarization (QT interval), four can lead to an increased bleeding
time, one can increase central nervous system depression
and one heightens the risk of Serotonergic Syndrome. The
drug most often associated with these interactions was risperidone (Table 1).
Of the nine pharmacokinetic interactions, four involved
absorption, three inhibition of cytochrome P450, and one
induction of metabolism. There was one drug interaction
involving an unidentified mechanism. The drug responsible
for the greatest number of interactions was calcium carbonate,
which acted as a precipitating agent in all four absorption
interactions (Table 2).

DISCUSSION

Elderly people are susceptible to polypharmacy, and
accordingly, to adverse effects from potential drug interactions. 15 The most important result in our study was
the high prevalence of at least one clinically significant
PDDI in elderly patients with dementia, when compared
with literature data. In our research, the prevalence of this
PDDI type was of 62.8%. In a cross-sectional study with
a population of 12,343 elderly in the region of Ourinhos,
São Paulo State, Obreli Neto et al.16 found a prevalence of
around 47.4%, but not in dementia patients. Thus, dementia may be an associated factor for the occurrence of PDDI.
Other studies have showed that PDDIs are more likely to
occur in hospital settings, where multiple drugs are regularly prescribed concomitantly.17

There are few studies that evaluate PDDIs in geriatric
patients, especially in dementia. Using a similar method
but with different data base, Hosia-Randell et al.18 evaluated all nursing home residents aged ≥ 65 years in Helsinki.
From 1,987 studied subjects, 69.5% were diagnosed with
dementia and 4.8% were susceptible to a clinically significant
PDDI. The most common potential PDDIs were related to
the use of potassium-sparing diuretics, carbamazepine, and
codeine.18 Another European study reported a prevalence of
class D (“clinically significant interaction and the combination should be avoided”) PDDI among elderly outpatients
ranging from 4.1 to 11.9%.19 We observed an approximate
number, risk D, in 8.7% of our sample.
Table 1 Therapeutic classification of drugs with potential
pharmacodynamic drug interactions
Potential
interactions

QT interval
prolongation

CNS depression

Drugs

Therapeutic class

Amitriptyline
Fluoxetine
Citalopram
Escitalopram

Antidepressants

Haloperidol
Methotrimeprazine

Typical antipsychotics

Risperidone

Atypical antipsychotic

Domperidone

Antiemetic

Norfloxacin

Quinolone antibiotics

Methotrimeprazine

Antipsychotic

Ginkgo Biloba
Alium sativum

Herbal medicines

Diclofenac
ASA

NSAIDs

Citalopram
Paroxetine

Antidepressants

Mirtazapine
Escitalopram

Antidepressants

Synergistic
anticoagulation

Serotonergic
syndrome

CNS: central nervous system; NSAIDs: nonsteroidal anti-inflammatory
drugs; ASA: acetyl salicylic acid.

Table 2 Interaction mechanism of potential pharmacokinetic
drug interactions
Interaction mechanism

Precipitating agent

Reduction of absorption

Calcium

Induction of metabolism

Phenytoin

Inhibition of metabolism

Amlodipine
Ticlopidine
Terbinafine

Increase in concentration,
unidentified mechanism

Hydrochlorothiazide
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Among the interactions found, there was a predominance
of the risk C type, a result consistent with similar studies.16,20
Such interactions, despite being more frequent, offer less risk
to the patient.21 This research did not identify any risk X
interactions, probably because it involved prescribers from a
teaching center.22,23 It is noteworthy that the increase in drug
intake is directly proportional to the increase in PDDI.16
Since in many situations the occurrence of PDDI cannot be avoided, much can be done to prevent or reduce the
damage they may cause. Having tools to screen potential
interactions is important to prevent them. Databases such
as Lexi-Interact® are useful as means of flagging patients
susceptible to PDDIs.18 Once the interaction is detected,
prevention and management strategies can be employed
based on the knowledge of the interaction mechanism —
pharmacodynamics or pharmacokinetic.
All the pharmacodynamics PDDI found presented potential
synergistic adverse effect. Their clinical management involves
observing adverse effects and if there is exacerbation of these
effects, reduction of dosage, replacement of one or more drug
therapies or monitoring of lab tests should be considered.24
Eight (57%) of the pharmacodynamics PDDI showed potential to increase the QT interval. Such an event, should it occur,
might be considered particularly serious in elderly patients,
who are more susceptible to arrhythmias, and also in those
subjects using medications to control behavioral and psychological symptoms of dementia, which are among the main
causes of QT prolongation.25,26 Recommendations are that
patients with this type of interaction require periodic ECGs.27
The pharmacokinetic PDDI occurred during metabolism, through enzymatic induction or inhibition. Literature
suggests that the prescriber take into consideration which
cytochrome is responsible for the metabolism in order to
avoid possible interactions.24
As to management, the replacement for other drugs that
have different metabolic pathways is suggested. Other pharmacokinetic PDDI occurred when the drugs were administered
with calcium carbonate, which is mainly used in the treatment of osteoporosis, it reduces the absorption of other

medications and, therefore, the bioavailability of various
drugs.28,29 The pharmacokinetic interactions during absorption are easy to manage. In most cases, it can be done simply
by changing the medication administration timing to ensure
the absorption of both drugs.30 The pharmacist’s participation
in this context is important to determine the more adequate
administration timing.31,22
Despite the importance of our findings, data extrapolation and application are limited. Similar studies are scarce
and, to date, there has not been a standardized approach to
the detection and assessment of the interactions, since the
different databases available provide different information.
An important element that was not considered in this
study was the dosage of the drugs used. Although different
doses present different safety margins, we have chosen to
analyze only the potential risk of interactions. The clinical events resulting from these drug interactions were not
analyzed. With regard to the analysis of interactions, certain drugs were excluded from the PDDI analysis because
some commonly used drugs in Brazil are not included in the
Lexi-Interact® database.

CONCLUSIONS

The results of this study suggest an increased frequency
in the occurrence of clinically significant PDDI in dementia patients. Drug-drug interactions are a frequent cause of
preventable adverse drug events and medication-related hospitalizations. As commented by Maher, Hanlon and Hajjar,
practitioners should keep the possibility of a drug-drug interaction in mind when prescribing any new medications.19
This reinforces the need of studies about such subject in
specific populations, which may assist in the adoption of strategies for risk reduction and management of adverse effects
resulting from these interactions.
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VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS NA FAMÍLIA:
INTERVENÇÃO PSICOEDUCATIVA
JUNTO AOS AGRESSORES
Violence against the elderly in the family:
psychoeducational intervention with the offenders

RESUMO

OBJETIVO: Investigar os efeitos de uma intervenção psicoeducativa sobre agressores de idosos. MÉTODOS: Trata-se de uma
pesquisa qualitativa. Foram avaliados sete familiares de idosos, que não são seus cuidadores, acusados de agredi-los, e que
respondiam a processo no Juizado Especial Criminal do Idoso e na I Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher na
cidade do Recife, Pernambuco. Realizaram-se o preenchimento dos dados sociodemográficos, uma intervenção psicoeducativa e,
após esta, uma entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo temática. RESULTADOS:
Os eixos temáticos que emergiram da intervenção psicoeducativa e da entrevista semiestruturada evidenciaram o seguinte:
(a) quanto à forma de encarar a velhice, houve indícios de uma maior compreensão acerca da complexidade do envelhecimento;
(b) sobre os temas que mais os sensibilizaram, predominaram o processo de envelhecimento e os direitos do idoso; (c) sobre as
atitudes que procurariam evitar, sobressaíram-se: não morar com o(a) idoso(a), contradizer, discutir e refletir antes para não cometer
violência contra ele(a); (d) no que se refere às necessidades sentidas, eles se referiram à criação de cursos e treinamentos que
orientem as pessoas a conviver e cuidar de idosos. CONCLUSÃO: Os resultados evidenciaram que a intervenção psicoeducativa
contribuiu para sensibilização, reflexão e conscientização, por parte dos agressores, acerca da complexidade do envelhecimento,
as demandas que o acompanham e a importância de compreender o idoso de forma holística.
PALAVRAS-CHAVE: idoso; violência doméstica; família; intervenção na crise.

ABSTRACT

Cirlene Francisca Sales da Silvaa, Cristina Maria de Souza Brito Diasb

OBJECTIVE: To investigate the effects of a psychoeducational intervention on elderly offenders. METHODS: This is a qualitative
research. Seven elderly family members, who were not their caregivers, accused of attacking them, and who responded to a
process at Special Criminal Court for the Elderly and 1st Court for Domestic and Family Violence against women in the municipality
of Recife, Pernambuco, Brazil, were evaluated. Socio-demographic data was filled, followed by a psychoeducational intervention,
and then, a semi-structured interview was performed. Data were analyzed through thematic content analysis. RESULTS: The
themes which emerged from psychoeducational intervention and semi-structured interview showed the following: (a) related
to the way of thinking about old age, there was evidence of greater understanding of aging complexity; (b) aging process and
elderly rights were the issues that sensitized them most; (c) among the attitudes, they would seek to avoid: do not live with the
elderly, do not contradict, do not discuss, and to reflect before committing violence against him/her; (d) in relation to felt needs,
they referred to the creation of courses and training to guide people on how to live and take care of the elderly. CONCLUSION:
The results showed that psychoeducational intervention contributed to sensitization, reflection and awareness on the part of the
attackers about aging complexity, the demands that accompany it, and the importance of understanding the elderly, holistically.
KEYWORDS: aged; domestic violence; family; crisis intervention.
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INTRODUÇÃO

Figueiredo et al.,1 discorrendo sobre a violência contra
a pessoa idosa, afirmam que, segundo a Rede Internacional
para a Prevenção dos Maus-tratos contra o Idoso, que adotou a definição elaborada em 1995, na Inglaterra, o maltrato
ao idoso “é um ato (único ou repetido) ou omissão que lhe
cause dano ou aflição e que se produz em qualquer relação
na qual exista expectativa de confiança”.
Minayo2 classifica os maus-tratos e a violência contra
os idosos em: maus-tratos físicos, maus-tratos psicológicos,
abuso financeiro ou material, abuso sexual, negligência, abandono, autoabandono ou autonegligência. Podem também ser
incluídos: a discriminação; a exclusão do idoso do mercado
de trabalho ou a exploração de sua mão de obra; a poluição
sonora; e a violência medicamentosa (uso inapropriado ou
excessivo de remédios não prescritos).
Sanches et al.,3 bem como Souza et al.,4 referem que vários
estudos, em países diferentes, têm apresentado que indivíduos de todos os status socioeconômicos, etnias e religiões
são vulneráveis aos maus-tratos, que ocorrem de várias formas, especificadas por Minayo2. Saliba et al.5 pontuam que
os idosos que moram com a família têm maior predisposição
a serem maltratados.
Faleiros6 denominou esse fenômeno como “conluio de
silêncio”, pois é um assunto proibido e ocultado, constituindo
uma negação da vida e destituição do poder legitimado pelo
direito. A violência sofrida pela pessoa idosa, dentro de casa,
é pouco falada. Faleiros et al.7 reiteram que se trata de uma
“violência calada, invisível e invisibilizada pelos pactos familiares do silêncio, em nome de uma confiança esperada”.
Além disso, isso ocorre porque a vítima teme represálias, ou
até mesmo o abandono.
Bezerra e Rosa,8 em pesquisa sobre a percepção de maustratos no domicílio pelo idoso, confirmam a posição dos
autores já mencionados, referindo que a reação dos idosos
diante das situações de violência apresentou-se como inexistente, ou de forma tímida, temerosa e fragilizada.
No Recife, estado de Pernambuco, e região metropolitana,
dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS/
PE)9 compreendidos entre os períodos de 01 de janeiro de
2011 e 30 de abril de 2013 apontam que, no ano de 2011,
houve 17.597 agressões contra os idosos; em 2012, aconteceram 15.152; e em 2013 ocorreram 4.848 (nos primeiros
4 meses do ano de 2013), totalizando 37.597 atos de violência contra a pessoa idosa.
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE)10 revelou que apenas 30% dos casos de agressão contra o idoso
chegam ao Judiciário. A violência contra essa parcela da
população ainda é um fenômeno subnotificado em muitos

casos, principalmente no contexto familiar, por ser, em muitas situações, uma violência calada.
De acordo com Menezes,11 “a incidência crescente da
violência contra pessoas idosas em nossa sociedade contribui para o aumento de doenças na velhice e afeta a qualidade
de vida dessa população”. Gondim e Costa12 referem que os
idosos submetidos a situações crônicas de violência dentro
do lar apresentam uma diminuição gradual de suas defesas
físicas e psicológicas, que se traduzem em doenças psicossomáticas, fuga da realidade, agitação, fadiga, diminuição do
rendimento e falta de concentração.
Os referidos autores pontuam que, em consequência dos
maus-tratos, os idosos passam a sentir depressão, alienação,
culpa, angústia, apresentar desordem pós-traumática, fazer
uso abusivo de álcool e drogas, e até mesmo tentativas de suicídio. Com receio de represálias e abandono, muitos negam
as ocorrências e situações que os vitimam, passando a viver
em desesperança.
Faleiros e Brito13 afirmam que a violência contra a pessoa
idosa, além de prejudicá-la, causa prejuízos aos cofres públicos. Essa situação onera o sistema de saúde aumentando os
gastos com cuidados hospitalares, eleva os níveis de mortalidade, reduz anos de vida produtiva, e pode, ainda, ocasionar
sequelas irreversíveis para as pessoas idosas, quando não culmina com a morte.
A violência contra o idoso é da ordem da complexidade
podendo depender de um ou mais fatores para sua eclosão. Todavia, a violência é uma resposta a uma situação, ou
mesmo comportamento, que pode até partir do próprio idoso.
Portanto, é importante refletir sobre a atitude do agressor e
examinar todos os ângulos da questão para não “criminalizar” apenas o familiar que agride.
É importante criar estratégias de intervenção que
contemplem agressor e agredido. Lopes14 refere que a psicoeducação foi originalmente concebida como um conjunto
de inúmeros elementos terapêuticos que são utilizados em
uma intervenção terapêutica familiar. A psicoeducação
consiste na habilidade da comunicação didática, ou seja,
a transmissão do conhecimento e informações é essencial.
O foco primário está em temas psicológicos que visam ao
desenvolvimento de habilidades e estratégias de enfrentamento e suas metas são educacionais e de prevenção e/
ou promoção da saúde psicológica. Esse tipo de intervenção auxilia no gerenciamento de sentimentos como
desespero, medo, estigma, baixa autoestima e aumenta o
funcionamento social.
Compreende-se que tal intervenção poderá ser utilizada
para prevenção do comportamento violento. Parte-se do
pressuposto de que as cognições gerenciam as emoções e os
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comportamentos, ou seja, o componente cognitivo precede
o componente afetivo, uma vez que ocorre transferência de
informação e de descarga emocional.14
Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo observar os possíveis efeitos de uma intervenção psicoeducativa
sobre indivíduos que respondiam a processo judicial por
terem cometido algum tipo de violência a um familiar idoso.

Minayo15 afirma que o método qualitativo é o que se
aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos
das interpretações que os humanos fazem a respeito de
como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.
A autora citada afirma que as abordagens qualitativas se
conformam melhor a investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores,
de relações, bem como análises de discursos e de documentos.

Participantes
Foram abordados sete familiares, predominando os do
sexo feminino, com a média de idade de 44 anos. Quanto
ao grau de parentesco, tratou-se de filhos seguidos de
genros; eram casados; católicos; com nível escolar médio;
a maioria estava trabalhando e possuía renda familiar de
dois salários mínimos. Constituíram-se como critério de
inclusão: os participantes terem praticado qualquer tipo
de violência contra seu idoso; serem maiores de 18 anos;
serem parentes do idoso; estarem respondendo a processo
judicial, aguardando a sentença final a ser prolatada pelo
juiz de direito da instituição judiciária. Não foram determinados critérios quanto ao sexo, idade, escolaridade,
religião e nível social dos participantes.

Instrumentos

1. Questionário sociodemográfico contendo questões sobre

3.

28

b.
c.
d.
e.

MÉTODOS

2.

a. Após os encontros, como o(a) senhor(a) percebe o

sexo, idade, parentesco com o(a) idoso(a), estado civil,
escolaridade, profissão, moradia, religião e nível social.
Intervenção psicoeducativa composta de oito sessões,
uma por semana, com duração de duas horas, realizada durante dois meses.
Entrevista pós-intervenção. Foi realizada uma entrevista semiestruturada com o objetivo de avaliar os
efeitos da intervenção psicoeducativa, comparando
a concepção dos fenômenos do envelhecimento e
agressão por parte dos participantes antes e depois
da intervenção, com cinco perguntas:

processo de envelhecimento e suas consequências
sobre a vida do idoso e da família? O que mudou
na sua forma de ver?
Dos assuntos abordados, qual o que mais lhe chamou a atenção?
O que o(a) senhor(a) não faria mais em relação
ao idoso?
O que o(a) senhor(a) faria?
Qual a mensagem que o(a) senhor(a) gostaria de
deixar para os familiares denunciados por agressão contra o idoso?

Procedimento de coleta de dados
Inicialmente foram solicitadas autorizações nas instituições judiciárias que foram utilizadas para a realização da
pesquisa: Juizado Especial Criminal do Idoso e I Vara de
Violência Doméstica e Familiar contra Mulher. Em seguida,
o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade
Católica de Pernambuco (UNICAP)/Plataforma Brasil, com
o número de parecer 206.785.
Vale salientar que foi enfatizado que a participação não
tinha relação com o processo do participante com a Justiça,
garantindo-se o sigilo das informações. Todos os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), foram informados da gravação da entrevista e da
anotação e transcrição dos conteúdos.
A coleta de dados obedeceu às seguintes etapas:
• preenchimento dos dados sociodemográficos dos
participantes;
• realização da intervenção psicoeducativa (composta
de oito sessões e em grupo); e
• entrevista individual pós-intervenção.

Procedimento de análise dos dados
Após a coleta e transcrição dos dados, passou-se à análise
de conteúdo dos resultados. Conforme Minayo,15 a expressão mais comumente usada para representar o tratamento
dos dados de uma pesquisa qualitativa é análise de conteúdo.
A expressão, porém, significa mais do que um procedimento
técnico, faz parte de uma história, busca teórica e prática no
campo das investigações sociais. Conforme a autora, fazer
uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de
sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou
frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico
visado. Para cada participante do estudo foi atribuído um
nome fictício com o objetivo de manter o sigilo sobre sua
identidade. A pesquisadora utilizou o nome de flores para
substituir o nome original.
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RESULTADOS
Intervenção psicoeducativa/psicoeducacional
A estrutura da intervenção baseou-se no modelo
proposto por Dias et al.16 Constou dos momentos descritos a seguir.
A primeira sessão foi composta por apresentação, agenda
de interesses e necessidades e enquadramento. O objetivo dessa primeira sessão foi promover o conhecimento
entre os participantes para facilitar a integração do grupo.
Utilizou-se a dinâmica do papel colorido, em que pedaços
de papel (dois de cada cor) foram distribuídos entre todos
os integrantes do grupo. Os participantes, então, tiveram
que encontrar a pessoa que tinha um papel da mesma cor e
sentar-se com ela. Em seguida, eles fizeram ao seu parceiro
as seguintes perguntas:
• O que você sabe fazer bem?
• O que você não gosta de fazer?
• Qual é o seu maior sonho?
Depois eles apresentaram sua dupla para o grupo.
Nessa ocasião, cada participante relatou as razões que
o fizeram estar inserido naquele contexto, como também esclareceram quem fez a reclamação e o porquê
da denúncia.
Nessa primeira sessão, foram levantados os sentimentos
experimentados por terem sido denunciados, e as expectativas quanto ao grupo. E então foi feito o enquadramento
(dias, horário, sala, necessidade de sigilo, de não faltar, entre
outros). Também responderam à seguinte questão proposta
pela pesquisadora: O que é ser idoso para você? Eis algumas respostas:
[...] Pessoa que não tem mais condição de se defender. Mas porque ficou velho não quer dizer que ficou
bonzinho não. (Camélia Rosa, 31 anos, irmã)

[...] É um tempo em que se precisa de apoio. (Íris
Branco, 27 anos, cunhada)
[...] Hora que precisa de mais compreensão. (Camélia
Rosa, 31 anos, irmã)
[...] Tempo de ser ajudado. (Lavanda, 54 anos, filha)
A terceira sessão teve como objetivo tornar acessível o
conhecimento sobre o que é violência contra o idoso e como
preveni-la através de estratégias de resolução de conflitos.
O vídeo “O motivo do grito” (Gandhi),19 foi utilizado para
fixar o conteúdo, mais especificamente, o que leva a pessoa a
gritar, ou seja, a agir com violência, que pode ser consequência do fato de não ser escutado, o que leva o outro a gritar, na
busca de ser ouvido. Por fim, pediu-se que os participantes
caracterizassem o que é a violência contra o idoso:
[...] Desamor. (Íris Branco, 27 anos, cunhada)
[...] Incompreensão. (Camélia Rosa, 31 anos, irmã)
[...] Frieza. (Lavanda, 54 anos, filha)
A quarta sessão teve como objetivo ratificar a importância
das relações familiares, sugerindo estratégias para sua melhoria.
Inicialmente, fez-se uma aula expositiva sobre a família e as peculiaridades dos vários papéis que uma única pessoa desempenha
dentro dela, principalmente no caso dos idosos. Perguntados
sobre como entendem o relacionamento familiar, disseram:
[...] Relação familiar é ambiente de comunidade, de
paz, amor. (Cravo Roxo, 51 anos, irmão)
[...] Acho que é deixar o outro fazer o que acha melhor.
(Lavanda, 54 anos, filha)

[...] Idoso é uma pessoa que tem cabelo branco, mais
de 60 anos. (Flor-de-Lis, 63 anos, esposa)

[...] Relação é respeito ao próximo para viver em paz.
(Camélia Rosa, 31 anos, irmã)

[...] Velho é quem faz tudo errado e, por fim, passa
por bom. (Íris Branco, 27 anos, cunhada)

O objetivo da quinta sessão foi informar aos participantes os direitos do idoso de acordo com o Estatuto do Idoso
(Lei nº 10741/2003),20 com a finalidade de esclarecer sobre
os benefícios aos quais os idosos têm direito. A pesquisadora
entregou para cada participante uma cartilha dos Direitos do
Idoso. Ao final, pediu que comentassem o que fora discutido:

A segunda sessão incluiu aula expositiva sobre o envelhecimento humano. Também foi passado o vídeo “As maravilhas do
corpo humano”.17 Finalmente, foi tocada a música “Aquarela”,
de Toquinho,18 e feita uma reflexão sobre como, ao fim da
vida, tudo se descolorirá. Solicitou-se, então, que comentassem a sessão:

[...] Apesar do Estatuto ordenar a lei, o idoso precisa de
médico e não tem no posto de saúde, passa três meses
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para conseguir. O médico não vai à casa dele. Falta
remédio, é um desrespeito. (Açucena, 48 anos, nora)
[...] Incompetência, porque não cumprem o que diz
a Lei do Idoso. (Acônito, 30 anos, filho)
[...] Direitos que a lei garante para ajudar os idosos.
(Camélia Rosa, 31 anos, irmã)
O objetivo da sexta sessão foi escutar as necessidades dos
participantes, promover acolhimento, apresentar as fontes
de apoio a essas necessidades, e fazer os encaminhamentos
necessários.
[...] De ter psiquiatra, psicólogo e um assistente social
dentro da delegacia, porque existe deficiência para o
processo ser concluído. (Açucena, 48 anos, nora)

efeitos de uma intervenção psicoeducativa acerca do comportamento de familiares que agrediram seu idoso. Contudo,
é importante salientar que se observou na fala e postura dos
participantes, mudanças em relação à percepção da velhice
e da pessoa idosa. Eles deram indicadores de que estavam
mais compreensivos com o(a) idoso(a), melhorando a relação que tinham anteriormente com ele(a), a partir do que
aprenderam na intervenção. Os participantes também estabeleceram amizades entre si.

Entrevista pós-intervenção
Foram feitas quatro questões após a intervenção psicoeducativa, que serão ilustradas com algumas respostas (eram
cinco perguntas, porém uniram-se duas, pois se tratava do
mesmo conteúdo):
“O que mudou na sua forma de encarar a velhice?”

[...] De ser amado pelo meu pai, da convivência com
meu pai, de agir, de saber como devo agir com ele.
(Acônito, 30 anos, filho)

[...] Um processo que a gente fica mais fraco na vida, no
corpo e na cabeça, feito meu sogro. As consequências
não são boas não, eu vejo como minha mulher e eu se
aperreamos com o pai dela. (Alecrim, 57 anos, genro)

[...] De ser entendida, porque o idoso, às vezes, insulta
a gente, como meu irmão que tem preconceito contra
mim por causa da minha opção sexual. Queria que
ele me entendesse, tenho necessidade disso. (Camélia
Rosa, 31 anos, irmã)

[...] Como uma fase difícil que exige paciência. As consequências são pesadas pra o velho porque já não é
a mesma vida de novo. E pra o familiar é complicado porque a gente tem que entender. (Íris Branco,
27 anos, cunhada)

O foco da sétima sessão é o bem-estar físico, psicológico
e social dos participantes. O objetivo foi conscientizá-los da
necessidade de se cuidar, estar bem consigo, para poder projetar esse estado de bem-estar para o mundo que os rodeia,
nas suas relações com os idosos. Nessa sessão, ainda foi feita
uma apresentação sobre temas abordados por eles nas sessões
anteriores, com o intuito de sanar suas dúvidas e questionamentos, que foram: mal de Alzheimer, mal de Parkinson,
esquizofrenia, depressão e outros problemas psíquicos, além
de doenças crônicas degenerativas mais comuns nos idosos,
tais como: hipertensão, diabetes, problemas circulatórios e
cardíacos. Especialmente falou-se da possibilidade dessas
doenças influenciarem o estado de humor dos idosos.
Na oitava sessão, primeiro foi aplicado, individualmente, o
questionário pós-intervenção, no qual foi feita uma avaliação
da experiência e de como se sentiram a partir da intervenção
psicoeducativa. Posteriormente, reuniu-se o grupo e fez-se
uma avaliação acerca da intervenção e das suas repercussões
na vida dos participantes.
É bem verdade que não se têm notícias da existência
de um instrumento psicométrico específico para avaliar os

[...] Dependendo da pessoa, de como ela estava preparada para a velhice, é brutal. A degradação humana
é muito triste, a sensação de não poder é muito triste.
Deviam ter uma orientação, tipo planejamento para
velhice. Ou ele vai virar um peso ou uma ameaça.
Dependendo do idoso pode ser uma ameaça. (Açucena,
48 anos, nora)

30

“Qual dos assuntos mais lhe tocou?” Teve como resposta
mais frequentes o processo do envelhecimento e os direitos
dos idosos:
[...] O Direito do Idoso, um Estatuto só pra ele.
(Lavanda, 54 anos, filha)
[...] O que mais me chamou a atenção foi o processo do
envelhecimento, aquele vídeo (referindo-se a “As maravilhas do corpo humano”)17 que a senhora passou pra gente.
Aquilo me tocou muito, sabe? Hoje consigo enxergar
o velho também frágil. O outro assunto foi o Estatuto
do Idoso,20 fizeram um Estatuto, mas não ofereceram
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uma estrutura nem uma capacitação para quem trabalha
com ele. Só fizeram um estatuto, muitos idosos passam
fome, não têm remédio, não têm opção de lazer, não têm
médico, hospital. (Açucena, 48 anos, nora)
“O que o (a) senhor (a) não faria mais?”
[...] Morar com ele, contradizer qualquer coisa que ele
dissesse. Eu iria pensar duas vezes como agir com o
idoso. (Açucena, 48 anos, nora)
[...] Não discutir, não entrar em contradição, porque de
acordo com minha criação tem que respeitar o pai e a
mãe e os mais velhos. (Acônito, 30 anos, filho)
“O que o(a) senhor(a) gostaria que fosse feito ou pretende
fazer daqui para a frente?”
[...] Eu cobraria uma lei para capacitar pessoas para
serem cuidadoras dos idosos. Também sentaria para
conversar com o idoso para falar como a vida funciona.
(Açucena, 48 anos, nora)
[...] Compreender que quando a gente fica velho às
vezes briga por besteira. (Camélia Rosa, 31 anos,
irmã)
[...] Não aperrear o idoso, porque eles já estão no fim
da vida. (Lavanda, 54 anos, filha)
[...] A gente precisa ter paciência com seu parente
velho, pois, um dia, a gente também vai ficar velho.
(Alecrim, 57 anos, genro)

DISCUSSÃO
Entrevista pós-intervenção
Foram feitas cinco questões (duas foram unificadas) após
a intervenção psicoeducativa, que serão analisadas e discutidas a seguir.
Em resposta à primeira pergunta, sobre possíveis mudanças ocorridas nos participantes a partir da intervenção, pareceu
que eles compreenderam melhor a complexidade do envelhecimento, ao serem informados sobre como se dá esse processo,
caracterizado por uma crescente fragilidade e consequente vulnerabilidade, à medida que a idade avança. Os padrões típicos
da senescência, ou velhice normal, interagem com aqueles que

são característicos do envelhecimento dos indivíduos, de acordo
com sua etnia, cultura, condição socioeconômica, a ponto de
se falar hoje em “velhices” e não uma única “velhice”.21
Contudo, percebeu-se, em algumas falas, que o idoso não
é somente a vítima, também, pode ser o agressor. Branco22 e
Novo e Lopes23 propõem uma visão mais abrangente sobre o
fenômeno da violência contra a pessoa idosa quando vislumbram o idoso também como agressivo dentro da relação e não
somente como vitimizado pelas circunstâncias impostas pelo
processo de envelhecimento.
Na segunda pergunta, sobre a temática abordada que mais
sensibilizou os participantes, obteve-se como respostas mais
frequentes os direitos do idoso e o processo do envelhecimento.
Sobre os direitos do idoso, argumentaram que não sabiam que
eles possuíam tantos direitos, e que passaram a conhecê-los,
minuciosamente, a partir da sessão que abordou esse tema.
E quanto ao processo do envelhecimento, verbalizaram sentirem-se tocados, passando a olhar o velho com mais respeito
e também como pessoa vulnerável.21
Na terceira pergunta, em relação à questão sobre o que não
fariam mais, as respostas que predominaram se referiram a não
morar com o idoso, contradizer, discutir; refletir antes para
não cometer violência contra o idoso. Disseram que, mesmo
que o idoso se mostre inflexível, o respeito precisa ser mantido, embora às custas da humilhação sofrida ao ser provocado
por ele ou por histórias de violência sofridas anteriormente.
Na quarta pergunta, na questão sobre as necessidades sentidas, sobressaíram-se as respostas que dizem respeito à criação
de cursos e treinamentos que orientem as pessoas a conviver
e cuidar de idosos. Faleiros,24 acerca dessa demanda, relata
que conforme “o mapa da violência contra a pessoa idosa no
Distrito Federal e nos Territórios”, há uma demonstração
clara da necessidade de orientar familiares dos idosos sobre
as mudanças provocadas pelo envelhecimento e a importância
do suporte estatal para a prevenção dessa forma de violência. Fonseca e Gonçalves25 ressaltam que o despreparo das
instituições e dos sujeitos para lidar com as questões sociais
e psíquicas próprias do envelhecimento tem feito crescer o
conjunto de sofrimentos socialmente impingidos aos idosos.
Sobre o que pretendem fazer daqui para frente em relação ao idoso, ratificaram que: tentariam agir com diálogo,
não provocar o idoso, ter paciência, até porque, um dia, iriam
ficar velhos também.4 Significa dizer que parece terem conseguido internalizar o objetivo da proposta da intervenção
psicoeducativa, observando o fenômeno de forma sistêmica
sem culpabilizar o idoso ou a si mesmo.
Em linhas gerais, a avaliação dos efeitos da intervenção psicoeducativa, no grupo dos participantes “agressores”, parece ter
representado uma pequena semente que pode produzir maior
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efeito, a longo prazo. Sugerem-se mais pesquisas focadas na
pessoa do agressor, no próprio idoso agredido, bem como com
profissionais que lidam com essa temática.
Faleiros24 reitera que é preciso combater as causas e modificar as circunstâncias que favorecem a violência. O referido
autor acrescenta que não basta denunciar ou punir o agressor, porque ele sempre volta para junto da vítima, mantendo
o ciclo vicioso da violência doméstica. É necessário implementar uma rede social de proteção que seja capaz de amparar
não apenas o idoso, mas também sua família. Nesse sentido,
a intervenção psicoeducativa junto aos familiares pode dar
início a essa conquista.
Todavia, este trabalho se caracteriza como um estudo preliminar, introdutório e exploratório, visto que são escassas as
pesquisas sobre a violência praticada por um familiar que não
é necessariamente o cuidador do idoso, como também a realização de alguma intervenção junto a eles. Observa-se que
boa parte da literatura trata da violência do cuidador familiar
(informal) ou cuidador formal (que não é familiar).
Os principais limites do estudo realizado dizem respeito
a um tema difícil de ser investigado, devido aos tabus que o
cercam. Trata-se ainda de um assunto proibido, formando
um “conluio de silêncio”,6 pois reverbera em sofrimento para
as partes envolvidas, principalmente o idoso, o que dificulta
a denúncia pois observa-se, na prática que, ao acontecer a
denúncia, muitas vezes ocorre a quebra dos vínculos que já
eram frouxos.
Também é necessário ficar atento à escuta de todas as
partes e que seja analisado o contexto geral da ocorrência.
Para lidar com tal temática, é preciso que exista uma equipe
multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais,
advogados e demais técnicos do judiciário preparados para
acolher essa demanda.

Espera-se que a presente intervenção, antes de tudo, possa
ser validada e padronizada, e que, a partir de então, possa ser
aperfeiçoada e utilizada por outros profissionais que lidam
com a problemática da violência contra o idoso na família.
Ou mesmo, que ela inspire outras com o mesmo objetivo.

CONCLUSÃO

A partir da intervenção, obtiveram-se resultados que corroboram a literatura: melhoras no bem-estar dos participantes;
aumento do uso de estratégias de enfrentamento; diminuição
de pensamentos disfuncionais; aumento do conhecimento sobre
os serviços disponíveis; melhora da autoeficácia; e aumento
de habilidades para lidar com o idoso.
É necessário que se estimule nas famílias uma postura de
solidariedade entre as gerações como uma forma de reconhecimento de quanto cada uma contribui com a outra. A presente
pesquisa revelou a falta de preparo dos participantes para o
envelhecimento dos pais e demais parentes. Nesse sentido, fazse necessário implementar campanhas de esclarecimento nas
famílias, comunidades, escolas (desde o ensino fundamental),
e mídias para que o processo de envelhecimento seja melhor
conhecido, tendo em vista a possibilidade de maior contingente de pessoas idosas no nosso país, a cada ano que passa.
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ARTIGO DE REVISÃO

SINTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS
DE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER
E CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS
DOS CUIDADORES
Neuropsychiatric symptoms among elderly
people with Alzheimer disease and caregivers’ behaviors

RESUMO

É vastamente reconhecida na literatura que as manifestações clínicas da doença de Alzheimer não se limitam às alterações
cognitivas, mas também incluem a presença de sintomas neuropsiquiátricos (SNPs), que se referem a um grupo heterogêneo
de distúrbios de percepção, pensamento, humor, personalidade, comportamento e de funções básicas. Não está claro se a
presença dos SNPs é intensificada com determinadas atitudes e comportamentos do cuidador. Sabe-se que a qualidade de
vida do paciente e do cuidador, bem como a capacidade de prestar cuidados em casa, dependem da habilidade do cuidador em
se adaptar e responder a esses problemas comportamentais de forma adequada. No entanto, os cuidadores diferem em suas
estratégias de gerenciamento, sendo alguns cuidadores mais bem-sucedidos do que outros. Este estudo tem como objetivo
apresentar dados de pesquisa sobre o tema e discutir sobre comportamentos e atitudes dos cuidadores que podem contribuir
para os SNPs nos pacientes com doença de Alzheimer.
PALAVRAS-CHAVE: doença de Alzheimer; cuidadores; comportamento social.

ABSTRACT

Lais Lopes Delfinoa, Meire Cachionib

In the literature it is widely recognized that the clinical manifestations of Alzheimer disease are not limited to cognitive
changes, but also include the presence of neuropsychiatric symptoms (NPSs), which refer to a heterogeneous group of
disorders of perception, thinking, mood, personality, behavior, and basic functions. It is unclear whether the presence of the
NPSs is intensified with certain attitudes and behaviors of the caregiver. It is known that the quality of life of the patient
and the caregiver, and the ability to provide care at home depend on the caregiver’s ability to adapt and respond to these
behavioral problems appropriately. However, caregivers differ in their management strategies, some being more successful
than others. This study aims to present research data on this topic and to discuss behavior and attitudes of caregivers who
can contribute to the NPSs in patients with Alzheimer disease.
KEYWORDS: dlzheimer disease; caregivers; social behavior.
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INTRODUÇÃO

Estima-se que a demência afetava 44 milhões de pessoas
em todo o mundo em 2013. Estima-se que esse número atinja
76 milhões em 2030 e 135 milhões de pessoas com em 2050.1
O número total de novos casos de demência por ano em todo
o mundo é quase 7,7 milhões, o que implica um novo caso
a cada 4 segundos. Muito desse aumento deve-se ao maior
número de pessoas com demência em países de baixo e médio
desenvolvimento econômico.2
A doença neurodegenerativa envolve uma perda específica de morte neuronal. A região acometida determina a
apresentação clínica da doença, sendo assim, a distribuição
anatômica da doença é mais preditiva da expressão clínica
do que a natureza molecular da doença. Consequentemente,
cada doença mostra um perfil de comprometimento, que contribui para realização do diagnóstico e para a intervenção.3
A doença neurodegenerativa pode ser categorizada em três
principais domínios sintomáticos: neurológico, cognitivo e
neuropsiquiátrico (também chamado de sintomas comportamentais e psicológicos da demência, com a sigla BPSD, em
inglês). Em 1997, a International Psychogeriatric Association
definiu o termo BPSD como “sinais e sintomas de distúrbio da percepção, pensamento, humor, ou comportamento
que ocorrem frequentemente em pacientes com demência”.4
Os termos “sintomas neuropsiquiátricos” e “sintomas comportamentais e psicológicos da demência” são usados como
sinônimos na literatura.4
Dentre as doenças neurodegenerativas, a doença de
Alzheimer (DA) é a mais comum forma de demência, representando entre 50 e 70% do total de sua prevalência.5,6 Alguns
estudos epidemiológicos indicam que a prevalência da DA
aumenta progressivamente com o envelhecimento, sendo que
a partir dos 65 anos, sua prevalência dobra a cada 5 anos.7
É vastamente reconhecido na literatura que as manifestações clínicas da DA não se limitam às alterações cognitivas,
mas também incluem a presença de sintomas neuropsiquiátricos (SNPs),8 que se referem a um grupo heterogêneo de
distúrbios de percepção, pensamento, humor, personalidade,
comportamento e de funções básicas.4,9 De acordo com estudos populacionais, mais de 80% dos pacientes com DA têm
desenvolvido sintomas comportamentais e psicológicos em
algum momento do curso da doença, tais como alteração da
personalidade, mudança de humor, psicose, agitação, apatia
e aberrante comportamento motor.9-11
Os SNPs contribuem significativamente para a sobrecarga do cuidador12-15 e são preditores de institucionalização,17-19 pois acarretam muito mais desafios para o gerenciamento da doença do que o declínio cognitivo e funcional
dos pacientes acometidos pela demência.16 A variabilidade

observada nas mudanças comportamentais é muito maior
na evolução do curso da doença do que as características
da cognição e da funcionalidade.9 Brodaty et al.17 mostraram que em um período de três anos, os SNPs pioram
e as trajetórias dos diferentes sintomas variam, uma vez
que são controladas pela gravidade da demência. Esses
resultados corroboram a grande dificuldade dos cuidadores lidarem com tais sintomas. O estudo realizado por
Rosa et al.,18 que identificou as necessidades dos cuidadores, mostrou que 81% disseram que necessitavam de
informações sobre como lidar com o comportamento dos
pacientes com demência.
O tratamento para os SNPs pode incluir tanto abordagem
não farmacológica quanto farmacológica. Intervenções não
farmacológicas incluem terapias comportamentais, musicoterapia, aromaterapia, massagem e exercícios.19-21 Além disso,
intervenções educacionais para cuidadores contribuem para
o gerenciamento de SNPs e diminuição da sobrecarga.22
Em contrapartida, o tratamento farmacológico para SNP tem
eficácia limitada e pode ter efeitos adversos. Drogas antipsicóticas têm sido associadas com aumento de risco para acidente vascular cerebral e morte.23,24
Embora as intervenções para o gerenciamento dos sintomas psicológicos e comportamentais dos pacientes tenham
resultados positivos na literatura, ainda não está claro se a
presença dos SNPs é intensificada com determinadas atitudes e comportamentos do cuidador. Sabe-se que a qualidade
de vida do paciente e do cuidador, bem como a capacidade
de prestar cuidados em casa, dependem da habilidade do
cuidador em se adaptar e responder a esses problemas comportamentais de forma adequada. No entanto, os cuidadores
diferem em suas estratégias de gerenciamento, sendo alguns
cuidadores mais bem-sucedidos do que outros. Parece, então,
que a maneira como o cuidador lida com o comportamento
do paciente com comprometimento cognitivo pode contribuir para o aumento da incidência e/ou intensidade dos SNPs
apresentados pelo paciente.

SINTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS
NA DOENÇA DE ALZHEIMER
O espectro dos SNPs na DA é multidimensional e altamente prevalente, que passa pelo continuum do comprometimento cognitivo leve até a demência da DA.25 Uma forma de
apresentação dos sintomas foi apresentada por Kales et al.26
Os SNPs foram divididos em 11 grandes domínios, baseados no inventário neuropsiquiátrico (NPI):27
• delírios (crenças angustiantes);
• alucinações;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

agitação: o paciente fica facilmente angustiado, repetitivo, queixoso, anda de um lado para o outro, faz sons
perturbadores, grita, fala de modo inapropriado, rejeita
ser cuidado (por exemplo, no banho, na alimentação,
na hora de se levantar, trocar-se), deseja sair de casa;
agressão (física ou verbal);
depressão;
ansiedade: o paciente se apresenta preocupado, persegue o cuidador;
apatia ou indiferença;
desinibição: o paciente apresenta comportamento
social e sexual inadequado;
irritabilidade ou labilidade;
perturbação motora (atividades repetitivas sem propósito): o paciente apresenta vagância e coloca em
desordem as coisas;
comportamentos noturnos (acordar e levantar-se
durante a noite).

Esses sintomas são um dos aspectos mais complexos,
estressantes e dispendiosos de cuidados, pois, frequentemente
aceleram o declínio cognitivo, prejudicam as atividades da
vida diária, diminuem a qualidade de vida e contribuem para
a institucionalização dos pacientes.28
Em um estudo de base populacional, foram encontradas
elevadas taxas de depressão (20%), apatia (15%) irritação (15%),

Neurodegeneração associada
com a demência:
• mudança na habilidade da pessoa
com demência em interagir com
os outros e com o ambiente
• interrupção no neurocircuito

Fatores do paciente:
• doenças psiquiátricas/ personalidade
• quadro médico agudo (infecção
no trato urinário, pneumonia,
desidratação, constipação)
• necessidades não satisfeitas – dor,
problemas no sono, medo, tédio,
perda do controle ou do propósito

agitação (11%), distúrbios do sono (14%), ansiedade (10%) e
alucinação (1,3%) em idosos com comprometimento cognitivo
leve.10 No estudo conduzido por Zhang et al.,29 os SNPs mais
comuns do grupo com DA leve foram apatia (87,0%), irritabilidade (54,3%), agitação (34,8%), ansiedade (32,6%) e depressão
(30,4%). Em torno de 95% dos pacientes com DA leve tinham
pelo menos um SNP. Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo de uma amostra de 168 idosos brasileiros
diagnosticados com demência. Os SNPs mais comuns foram
apatia (80,1%), agitação/agressão (45,8%) e comportamento
motor aberrante (45,8%).30 Tais dados sugerem que os SNPs
parecem ser comuns e com um perfil bastante semelhante
aos pacientes com DA que residem em países desenvolvidos.
A origem dos problemas comportamentais e psicológicos
dos pacientes com demência permanece desconhecida, mas
presume-se que há múltiplas etiologias para esses sintomas.31
De acordo com Kales et al.,26 os sintomas comportamentais
e psicológicos da demência não são associados apenas ao
declínio cognitivo, são decorrentes de vários aspectos, como
os fatores neurobiológicos relacionados à doença, do quadro médico agudo, das necessidades não satisfeitas, da personalidade, dos quadros psiquiátricos pré-existentes e dos
fatores relacionados ao cuidador e ao ambiente. A demência
também pode causar SNPs por alterar os circuitos do cérebro envolvidos no comportamento e na emoção. A Figura 1
é um modelo conceitual que descreve como a degeneração

Maior vulnerabilidade
aos estressores

Sintomas comportamentais
e psicológicos da demência

Fatores do cuidador:
• estresse, sobrecarga,
depressão
• falta de conhecimento sobre a
demência
• dificuldades na comunicação
• divergência de expectativas e
gravidade de demência

Fatores ambientais:
• super e subestimulação.
• questões de segurança
• falta de atividade
• falta de rotina estabelecida

Fonte: Traduzido e adaptado do artigo publicado por Kales et al.26

Figura 1 Modelo conceitual que descreve como as interações entre a pessoa com demência, cuidador, e fatores ambientais
causam os sintomas comportamentais e psicológicos da demência
36
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causada pela demência altera a capacidade dos pacientes com
demência de interagir com outras pessoas (especialmente os
cuidadores) e o ambiente.
Observa-se que os sintomas comportamentais e psicológicos interagem de forma proeminente com as influências ambientais, as predisposições psicológicas pessoais e
com as características relacionadas ao cuidador. Doença
cerebral e ambiente interagem para produzir um resultado comportamental final. Agitação, por exemplo, pode
ocorrer como resultado de uma disfunção do lobo frontal
ou pode ser o produto de uma relação adversa com o cuidador, ou uma tendência ao longo da vida à ansiedade e
tolerância limitada.26
Outro quadro teórico para explicar a etiologia dos SNPs
é a Teoria da Aprendizagem, que tem como hipótese que as
causas ambientais e o feedback dos outros podem influenciar
o comportamento. Isso levou à abordagem ABC (antecedents, behaviors and consequences, em inglês), na qual os problemas de comportamento são controlados por seus antecedentes e pelas consequências. Antecedentes operam através
de controle de estímulos provocando um comportamento,
e as consequências envolvem o seu reforço. Por exemplo,
um indivíduo pode receber muita atenção dos profissionais
de enfermagem, enquanto está gritando, mas ser ignorado
quando está quieto, reforçando o comportamento de gritar
ao invés do comportamento de ficar quieto.9,32,33
Diante das múltiplas etiologias dos SNPs, a análise clínica de mudanças comportamentais em pessoas com demência exige investigação completa de todas as dimensões que
contribuem para proporcionar uma plataforma bem informada para direcionar as intervenções não farmacológicas e
farmacológicas.34

A RELAÇÃO ENTRE O CUIDADOR E
OS SINTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS
NOS IDOSOS COM DEMÊNCIA
O cuidador de um idoso com DA desempenha um papel
essencial, pois ele se envolve em praticamente todos os aspectos do cuidado, assumindo responsabilidades adicionais de
maneira crescente. Ou seja, à medida que a doença vai progredindo, o paciente necessita cada vez mais de auxílios na
realização das atividades de vida diária. Nos estágios mais
avançados é necessário que o cuidador ajude a realizar as atividades básicas, como tarefas de cuidado pessoal. Dentre as
tarefas realizadas pelos cuidadores de idosos com DA, as
atividades instrumentais de vida diária, como administrar
medicamentos, auxiliar no vestuário e preparar a alimentação, são as tarefas que mais requerem a ajuda do cuidador.35

Os envolvidos na prestação de serviços para pessoas com
demência muitas vezes são considerados como o segundo
paciente (o cuidador familiar), quando uma pessoa é diagnosticada com demência. Esse é um importante lembrete
da necessidade de dar prioridade igual às necessidades do
cuidador principal, que é um recurso crucial nos arranjos
de cuidados de longa duração para a pessoa com demência.
Pesquisadores sugerem que a compreensão da experiência
de cuidados em sua totalidade é fundamental para reconhecer padrões de comportamento familiar e para desenvolver
intervenções eficazes na comunidade.36
Alguns estudos apontam que cuidar de idosos com
demência pode ser mais estressante do que cuidar de idosos fisicamente frágeis, por conta de problemas específicos
característicos dos pacientes com demência, como: problemas comportamentais relacionados à demência, desorientação, mudança da personalidade; aumento da necessidade
de supervisão, associados à falta de tempo livre; isolamento
do cuidador devido aos problemas comportamentais do
paciente; falta de gratidão do paciente ao cuidador; progressão da deterioração do paciente, que reduz ou elimina uma
perspectiva de melhora em longo prazo, afetando o engajamento dos cuidadores.12,37
Os sintomas psicóticos (por exemplo, delírio) e os comportamentos disfuncionais (por exemplo, agressão, agitação
e apatia) são os mais relatados pelos cuidadores como causadores de sobrecarga.38,39 Perturbação motora, falas repetitivas, distúrbios do sono e outros sintomas, como resistir
ou recusar ser cuidado e inquietude também estão entre os
aspectos mais problemáticos e angustiantes da prestação
de cuidados.40 O estudo de Huang et al.,41 que investigou
o papel do cuidador em cada estágio da doença, identificou
que gerenciar os sintomas comportamentais da demência
foi a atividade mais difícil desempenhada pelo cuidador em
todas as fases da demência.
Portanto, é consenso na literatura a associação entre SNPs
e sobrecarga dos cuidadores.42-44 A maioria das pesquisas se
concentra nas consequências dos problemas comportamentais do paciente na vida do cuidador, apenas alguns estudos
têm abordado a questão de saber se as características do cuidador preveem os SNPs no paciente. É aceito, então, que os
SNPs contribuem para a sobrecarga e depressão dos cuidadores, mas a relação é susceptível de ser bidirecional. Ou seja,
os cuidadores sobrecarregados podem ser mais irritáveis e
demonstrar menos paciência, agravando ou provocando os
SNPs nos idosos com demência.44
Sabe-se que os altos níveis de sobrecarga do cuidador estão
relacionados às estratégias de enfrentamento e de gerenciamento de comportamentos disfuncionais. De Vugt et al.45
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identificaram três tipos de estratégia de gerenciamento de
pacientes com demência: educar (abordagem de “pai e filho”,
ou seja, o cuidador protege o paciente como ele fosse seu filho),
oferecer suporte (supervisionar, apoiar e estimular as atividades) e não adaptativa (o cuidador não aceita e não entende o
comportamento do paciente). Os resultados mostraram que
cuidadores que usaram a estratégia não adaptativa reportaram menor senso de competência, mais sintomas de depressão e altos níveis de problemas comportamentais do paciente,
comparados aos cuidadores que usaram as outras estratégias.
Nesse mesmo estudo, os resultados sugerem que características do cuidador, como sexo, educação e personalidade são
importantes determinantes de estratégias de gerenciamento
de SNPs dos pacientes com DA.
Garcia-Alberca et al.46 investigaram a associação entre
sobrecarga do cuidador e SNPs do paciente mediados pelas
estratégias de enfrentamento em 70 cuidadores. Os resultados mostraram que os cuidadores que estavam mais sobrecarregados relataram maior frequência e gravidade dos SNPs
nos pacientes. Esses cuidadores eram mais propensos a usar
estratégias de enfrentamento de desengajamento (tais como
evitar problemas, autocriticismo e isolamento social), que são
consideradas estratégias disfuncionais. Isso explica a maior
vulnerabilidade dos pacientes aos SNPs. Já os cuidadores
que usaram estratégias de enfrentamento de engajamento
(baseados em resolução de problemas, reestruturação cognitiva, expressão de emoções e suporte social) relataram taxas
mais baixas de SNPs. Além disso, as estratégias de enfrentamento de desengajamento foram associadas com os SNPs,
independentemente das características demográficas e clínicas do paciente e do cuidador, o que sugere que a estratégia
de enfrentamento do cuidador é o preditivo mais importante de SNPs em relação às características do cuidador.
Outra estratégia de gerenciamento de comportamentos
de pacientes com demência refere-se às habilidades comunicativas.47 Com a progressão da doença, a complexidade
dos problemas de conversação aumenta porque a linguagem e comunicação se deterioram.48 Na pesquisa European
Dementia Carer’s (2005–2006), mais de um terço dos cuidadores citaram sintomas de comunicação, incluindo conversação, compreensão da linguagem, fala e leitura/escrita
como os aspectos mais problemáticos da DA.49 O distúrbio
de linguagem em idosos com DA tem sido associado com o
desenvolvimento de problemas comportamentais e sintomas
psicológicos significativos.50
Com a evolução da doença, os cuidadores familiares não
sabem quais estratégias de comunicação funcionam melhor,
apesar de sua maior experiência e exposição aos problemas. O
estudo de Savundranayagam et al.,48 que tinha como objetivo
38

investigar as estratégias utilizadas para resolver falhas de
comunicação, mostrou que na fase inicial da DA, as estratégias de comunicação mais úteis utilizadas pelos cuidadores
são: deixar o idoso fazer sozinho as atividades, repetir, tentar
descobrir o significado, redirecionar ou alterar a atividade.
Os cuidadores dos idosos em estágio intermediário classificaram “deixar o idoso fazer sozinho as atividades” como a
estratégia mais útil, ao passo que os cuidadores de idosos em
estágio final da DA avaliaram as estratégias de “falar mais
devagar”, “clarificar o que ele/ela está dizendo”, e “mostrar o
que você quer dizer” como as estratégias mais úteis.
A pesquisa sugere que tanto a capacidade de resposta
disfuncional quanto o problema na comunicação podem
estar ligadas ao tom (incluindo qualidade vocal, entonação
e sonoridade) ou ao estilo comunicativo do interlocutor.51
Em particular, as investigações mostraram que as pessoas
com demência respondem negativamente ao tom comunicativo negativo.52 A utilização da expressão emocional crítica ou aspereza foi encontrada como preditiva de aumento
de comportamentos negativos53 e capacidade de resposta
reduzida na conversa.54 Em contraste, os cuidadores que
exibiram paciência e usaram um tom suave foram capazes
de facilitar a capacidade de resposta54 e reduziram o comportamento disfuncional.55
Além das estratégias comunicativas, outras características
do cuidador também podem estar associadas à presença de
SNPs dos pacientes. Em um estudo realizado por Sink et al.44
com 5.788 cuidadores de pacientes com demência, verificouse que os cuidadores mais jovens, com menores níveis educacionais, os mais sobrecarregados e depressivos cuidavam de
idosos que apresentavam maior número de SNPs, quando
comparados aos seus pares e após o ajuste para a gravidade
da demência.
No estudo em que foi investigada a associação entre alta
expressão da emoção (que se refere à atitude crítica ou hostil do cuidador) e problemas comportamentais, os resultados indicaram que a alta expressão da emoção pelo cuidador
foi associada com níveis mais elevados de hiperatividade do
paciente, senso de menor competência do cuidador e maior
chance de institucionalização.45 Em outro estudo realizado
pelos mesmos autores foi mostrado que a reação emocional
do cuidador diante do comportamento do paciente foi mais
importante do que o problema comportamental por si só na
decisão da institucionalização.56
As dificuldades do cuidador em gerenciar os comportamentos disfuncionais aliados à progressão dos sintomas
do paciente propulsaram o desenvolvimento de intervenções com o objetivo de capacitar os cuidadores para manejarem os SNPs dos pacientes. Uma metanálise feita por
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Brodaty et al.22 revelou que as intervenções destinadas ao
cuidador podem reduzir significativamente os sintomas
comportamentais e psicológicos da pessoa com demência,
bem como as reações negativas do cuidador em relação a
esses sintomas. Uma revisão sistemática de 162 estudos sobre
abordagens psicológicas para tratar os SNPs na demência
mostrou que a psicoeducação, destinada a alterar o comportamento dos cuidadores, foi o tipo de intervenção mais
eficaz, com benefícios duradouros durante meses, especialmente quando realizada individualmente.19
Estratégias para reduzir os problemas comportamentais
em pacientes com DA podem ser ensinadas aos cuidadores.
Uma abordagem descrita na literatura envolve os três Rs (repeat,
reassure and redirect, em inglês). Com essa abordagem, o cuidador repete uma instrução ou responde a uma pergunta e redireciona o paciente para outra atividade para desviar a atenção
de uma situação problemática. A rotina previsível também é
importante e pode evitar certos problemas de comportamento.
Por exemplo, ir ao banheiro de forma programada ou solicitar
a micção pode reduzir a incontinência urinária.57

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura aponta diversas estratégias comportamentais
e comunicativas do cuidador para gerenciamento do comportamento dos pacientes com demência. Em contrapartida,
poucos estudos abarcam quais características, comportamentos
e atitudes dos cuidadores que podem ser preditivas de SNPs

nos pacientes, o que corrobora a importância de futuros estudos que investiguem essa relação. Esses dados são importantes para o delineamento de intervenções que tenham como
propósito o gerenciamento de SNPs.
A comunidade científica internacional disponibiliza diversos guias57,58 para o gerenciamento de comportamentos e
SNPs de idosos com demência, entretanto, é importante considerar que a população leiga e muitos profissionais de saúde
desconhecem esse material. No Brasil, sabe-se que há uma
grande dificuldade no reconhecimento dos sintomas como
parte de um processo demencial. Muitos ainda consideram
os SNPs como decorrentes do processo de envelhecimento.
Diante dessa perspectiva, acredita-se que a população brasileira está aquém sobre quais as melhores estratégias para
cuidar de idosos nessa condição.
Como já dito anteriormente, grande parte dos cuidadores
carece de informações de como lidar com o comportamento
disfuncional do paciente. Por isso, antes de instrumentalizá-lo com informação é importante conhecer como se dá a
relação entre cuidador e idoso com demência, do ponto de
vista comportamental do cuidador. Dessa forma, será possível oferecer ferramentas adequadas ao cuidador, com intervenções de impacto na qualidade de vida tanto dos doadores
quanto dos receptores de cuidados.

CONFLITO DE INTERESSES

As autoras informam não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS
1. Prince M, Bryce R, Albanese E, Wimo A, Ribeiro W, Ferri CP. The global

9. Gauthier S, Cummings J, Ballard C, Brodaty H, Grossberg G, Robert P,

2.

10.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

prevalence of dementia: a systematic review and metaanalysis.
Alzheimers Dement. 2013;9(1):63-75.e2.
Ritchie K, Lovestone S. The dementias. Lancet. 2002;360(9347):175966.
Peña-Casanova J, Sánchez-Benavides G, de Sola S, Manero-Borrás
RM, Casals-Coll M. Neuropsychology of Alzheimer’s disease. Arch Med
Res. 2012;43(8):686-93.
Finkel SI, Costa e Silva J, Cohen G, Miller S, Sartorius N. Behavioral
and psychological signs and symptoms of dementia: a consensus
statement on current knowledge and implications for research and
treatment. Int Psychogeriatr. 1996;8(Suppl 3):497-500.
Herrera Junior E, Caramelli P, Nitrini R. Estudo epidemiológico
populacional de demência na cidade de Catanduva, estado de São
Paulo, Brasil. Arch Clin Psiquiatry. 1998;25(2):70-3.
Fratiglioni L, Launer LJ, Andersen K, Breteler MM, Copeland JR,
Dartigues J, et al. Incidence of dementia and major subtypes in
Europe: a collaborative study of population-based cohorts. Neurologic
Diseases in the Elderly Research Group. Neurology. 2000;54(11 Suppl
5):S10-5.
Aprahamian I, Martinelli JE, Yassuda MS. Doença de Alzheimer: revisão
da epidemiologia e diagnóstico. Rev Bras Clin Med. 2009;7(6):27-35.
Geda YE, Schneider LS, Gitlin LN, Miller DS, Smith GS, Bell J, et al.
Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: past progress and
anticipation of the future. Alzheimers Dement. 2013;9(5):602-8.

11.
12.
13.
14.
15.

et al. Management of behavioral problems in Alzheimer’s disease.
Int Psychogeriatr. 2010;22(3):346-72.
Lyketsos CG, Lopez O, Jones B, Fitzpatrick AL, Breitner J, DeKosky
S. Prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia and mild
cognitive impairment: results from the cardiovascular health study.
JAMA. 2002;288(12):1475-83.
Steinberg M, Shao H, Zandi P, Lyketsos CG, Welsh-Bohmer KA, Norton
MC, et al. Point and 5-year period prevalence of neuropsychiatric
symptoms in dementia: the Cache County Study. Int J Geriatr Psychiatry.
2008;23(2):170-7.
Pinquart M, Sörensen S. Differences between caregivers and
noncaregivers in psychological health and physical health: a metaanalysis. Psychol Aging. 2003;18(2):250-67.
Ryan KA, Weldon A, Persad C, Heidebrink JL, Barbas N, Giordani B.
Neuropsychiatric symptoms and executive functioning in patients with
mild cognitive impairment: relationship to caregiver burden. Dement
Geriatr Cogn Disord. 2012;34(3-4): 206-15.
Khoo SA, Chen TY, Ang YH, Yap P. The impact of neuropsychiatric
symptoms on caregiver distress and quality of life in persons with
dementia in an Asian tertiary hospital memory clinic. Int Psychogeriatr.
2013;25(12):1991-9.
Kang HS, Myung W, Na DL, Kim SY, Lee JH, Han SH, et al. Factors
associated with caregiver burden in patients with Alzheimer’s disease.
Psychiatry Investig. 2014;11(2):152-9.

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 9, Num 1, p.34-40

39

Sintomas neuropsiquiátricos e cuidadores

16. Machnicki G, Allegri RF, Dillon C, Serrano CM, Taragano FE. Cognitive,

functional and behavioral factors associated with the burden of
caring for geriatric patients with cognitive impairment or depression:
evidence from a South American sample. Int J Geriatr Psychiatry.
2009;24(4):382-9.
17. Brodaty H, Connors MH, Xu J, Woodward M, Ames D. The course of
neuropsychiatric symptoms in dementia: a 3-year longitudinal study.
J Am Med Dir Assoc. 2015;16(5):380-7.
18. Rosa E, Lussignoli G, Sabbatini F, Chiappa A, Di Cesare S, Lamanna
L, et al. Needs of caregivers of the patients with dementia. Arch
Gerontol Geriatr. 2010;51(1):54-8.
19. Livingston G, Johnston K, Katona C, Paton J, Lyketsos CG. Systematic
review of psychological approaches to the management of
neuropsychiatric symptoms of dementia. Am J Psychiatry. 2005;162(11):
1996-2021.
20. Azermai M, Petrovic M, Elseviers MM, Bourgeois J, Van Bortel LM,
Vander Stichele RH. Systematic appraisal of dementia guidelines
for the management of behavioural and psychological symptoms.
Ageing Res Rev. 2012;11(1):78-86.
21. Sadowsky CH, Galvin JE. Guidelines for the management of cognitive
and behavioral problems in dementia. J Am Board Fam Med.
2012;25(3):350-66.
22. Brodaty H, Arasaratnam C. Meta-analysis of nonpharmacological
interventions for neuropsychiatric symptoms of dementia. Am J
Psychiatry. 2012;169(9):946-53.
23. Forlenza OV, Cretaz E, Diniz BSO. O uso de antipsicóticos em
pacientes com diagnóstico de demência. Rev Bras Psiquiatr.
2008;30(3):265-70.
24. Dillon C, Serrano CM, Castro D, Leguizamón PP, Heisecke SL, Taragano FE.
Behavioral symptoms related to cognitive impairment. Neuropsychiatr
Dis Treat. 2013;9:1443-45.
25. Wadsworth LP, Lorius N, Donovan NJ, Locascio JJ, Rentz DM, Johnson
KA, et al. Neuropsychiatric symptoms and global functional impairment
along the Alzheimer’s continuum. Dement Geriatr Cogn Disord.
2012;34(2):96-111.
26. Kales HC, Gitlin LN, Lyketsos CG. Assessment and management
of behavioral and psychological symptoms of dementia. BMJ.
2015;350:h369.
27. Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi
DA, Gornbein J. The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive
assessment of psychopathology in dementia. Neurology.
1994;44(12):2308-14.
28. Sansoni J, Anderson KH, Varona LM, Varela G. Caregivers of
Alzheimer’s patients and factors influencing institutionalization
of loved ones: some considerations on existing literature. Ann Ig.
2013;25(3):235-46.
29. Zhang M, Wang H, Li T, Yu X. Prevalence of neuropsychiatric symptoms
across the declining memory continuum: an observational study in a
memory clinic setting. Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2012;2(1):200-8.
30. Truzzi A, Ulstein I, Valente L, Engelhardt E, Coutinho ES, Laks J, et al.
Patterns of neuropsychiatric sub-syndromes in Brazilian and Norwegian
patients with dementia. Int Psychogeriatr. 2013;25(02):228-35.
31. Hersch EC, Falzgraf S. Management of the behavioral and psychological
symptoms of dementia. Clin Interv Aging. 2007;2(4):611-21.
32. Cohen-Mansfield J. Nonpharmacologic interventions for inappropriate
behaviors in dementia: a review, summary, and critique. Am J Geriatr
Psychiatry. 2001;9(4):361-81.
33. Cohen-Mansfield J. Nonpharmacologic treatment of behavioral
disorders in dementia. Curr Treat Options Neurol. 2013;15(6):765-85.
34. McKeith I, Cummings J. Behavioural changes and psychological
symptoms in dementia disorders. Lancet Neurol. 2005;4(11):735-42.
35. Lemos ND, Gazzola JM, Ramos LR. Cuidando do paciente com Alzheimer:
o impacto da doença no cuidador. Saúde Soc. 2006;15(3):170-9.
36. Carpentier N, Bernard P, Grenier A, Guberman N. Using the life
course perspective to study the entry into the illness trajectory: the
perspective of caregivers of people with Alzheimer’s disease. Soc Sci
Med. 2010;70(10):1501-8.
37. Clipp EC, George LK. Dementia and cancer: a comparison of spouse
caregivers. Gerontologist. 1993;33(4):534-41.

40

38. Rocca P, Leotta D, Liffredo C, Mingrone C, Sigaudo M, Capellero B, et al.

Neuropsychiatric symptoms underlying caregiver stress and insight in
Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;30(1):57-63.
39. Huang SS, Lee MC, Liao YC, Wang WF, Lai TJ. Caregiver burden
associated with behavioral and psychological symptoms of dementia
(BPSD) in Taiwanese elderly. Arch Gerontol Geriatr. 2012;55(1):55-9.
40. Gitlin LN, Winter L, Dennis MP, Hodgson N, Hauck WW. Targeting
and managing behavioral symptoms in individuals with dementia: a
randomized trial of a nonpharmacological intervention. J Am Geriatr
Soc. 2010;58(8):1465-74.
41. Huang HL, Shyu YI, Chen MC, Huang CC, Kuo HC, Chen ST, et al. Family
caregivers’ role implementation at different stages of dementia. Clin
Interv Aging. 2015;10:135-46.
42. Kamiya M, Sakurai T, Ogama N, Maki Y, Toba K. Factors associated
with increased caregivers’ burden in several cognitive stages of
Alzheimer’s disease. Geriatr Gerontol Int. 2014;14(Suppl 2):45-55.
43. Cassis SVA, Karnakis T, Moraes TA, Curiati JAÉ, Quadrante ACR, Magaldi
RM. Correlação entre o estresse do cuidador e as características
clínicas do paciente portador de demência. Rev Assoc Med Bras.
2007;53(6):497-501.
44. Sink KM, Covinsky KE, Barnes DE, Newcomer RJ, Yaffe K. Caregiver
characteristics are associated with neuropsychiatric symptoms of
dementia. J Am Geriatr Soc. 2006;54(5):796-803.
45. de Vugt ME, Stevens F, Aalten P, Lousberg R, Jaspers N, Winkens I, et
al. Do caregiver management strategies influence patient behaviour
in dementia? Int J Geriatr Psychiatry. 2004;19(1):85-92.
46. García-Alberca JM, Lara JP, Garrido V, Gris E, González-Herero V, Lara
A. Neuropsychiatric symptoms in patients with Alzheimer’s disease:
the role of caregiver burden and coping strategies. Am J Alzheimers
Dis Other Demen. 2014;29(4):354-61.
47. Gitlin LN, Kales HC, Lyketsos CG. Nonpharmacologic management of
behavioral symptoms in dementia. JAMA. 2012;308(19):2020-9.
48. Savundranayagam MY, Orange JB. Matched and mismatched appraisals
of the effectiveness of communication strategies by family caregivers
of persons with Alzheimer’s disease. Int J Lang Commun Disord.
2014;49(1):49-59.
49. Georges J, Jansen S, Jackson J, Meyrieux A, Sadowska A, Selmes
M. Alzheimer’s disease in real life: the dementia carer’s survey. Int J
Geriatr Psychiatry. 2008;23(5):546-51.
50. Potkins D, Myint P, Bannister C, Tadros G, Chithramohan R, Swann A, et
al. Language impairment in dementia: impact on symptoms and care
needs in residential homes. Int J Geriatr Psychiatry. 2003;18(11):1002-6.
51. Savundranayagam MY, Hummert ML, Montgomery RJ. Investigating
the effects of communication problems on caregiver burden. J Gerontol
B Psychol Sci Soc Sci. 2005;60(1):S48-55.
52. Smith ER, Broughton M, Baker R, Pachana NA, Angwin AJ, Humphreys
MS, et al. Memory and communication support in dementia: researchbased strategies for caregivers. Int Psychogeriatr. 2011;23(02):256-63.
53. Vitaliano PP, Young HM, Russo J, Romano J, Magana-Amato A. Does
expressed emotion in spouses predict subsequent problems among care
recipients with Alzheimer’s disease? J Gerontol. 1993;48(4):P202-9.
54. Small JA, Gutman G, Makela S, Hillhouse B. Effectiveness of
communication strategies used by caregivers of persons with
Alzheimer’s disease during activities of daily living. J Speech Lang
Hear Res. 2003;46(2):353-67.
55. Edberg AK, Sandgren AN, Hallberg IR. Initiating and terminating verbal
interaction between nurses and severely demented patients regarded
as vocally disruptive. J Psychiatr Ment Health Nurs. 1995;2(3):159-67.
56. de Vugt ME, Stevens F, Aalten P, Lousberg R, Jaspers N, Verhey FR.
A prospective study of the effects of behavioral symptoms on the
institutionalization of patients with dementia. Int Psychogeriatr.
2005;17(4):577-89.
57. Cummings JL, Frank JC, Cherry D, Kohatsu ND, Kemp B, Hewett L, et
al. Guidelines for managing Alzheimer’s disease: part I. Assessment.
Am Fam Physician. 2002;65(11):2263-72.
58. Waldemar G, Dubois B, Emre M, Georges J, McKeith I, Rossor M, et al.
Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer’s
disease and other disorders associated with dementia: EFNS guideline.
Eur J Neurol. 2007;14(1):e1-26.

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 9, Num 1, p.34-40

Geriatrics, Gerontology and Aging		

GGA

Geriatrics,
Gerontology
and Aging
Volume 9 Número 1 Jan/Mar 2015
•

•

EDITORIAL
Geriatria, Gerontologia e Envelhecimento: protagonismo obrigatório
Volume 9 – Número 1 – Janeiro/Fevereiro/Março 2015

ARTIGOS ORIGINAIS
Avaliação do aparelho digital Omron HEM-412C para mensuração da pressão arterial em
homens idosos
Filtração glomerular em idosos coronarianos agudos: Cockcroft-Gault é o melhor método?
Perfil de idosos votantes no Rio Grande do Sul
Potential high-risk drug-drug interactions among elderly outpatients with dementia:
a cross-sectional study
Violência contra idosos na família: intervenção psicoeducativa junto aos agressores
ARTIGO DE REVISÃO
Sintomas neuropsiquiátricos de idosos com doença de Alzheimer e características
comportamentais dos cuidadores

Official Journal of the Brazilian
Society of Geriatrics and Gerontology

Sociedade Brasileira de
Geriatria & Gerontologia

