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EDITORIAL

MELHORES TEMAS LIVRES CBGG 2016
Caros leitores,
Nesta edição suplementar da Geriatrics, Gerontology and Aging apresentamos os melhores temas livres do XX Congresso
Brasileiro de Geriatria e Gerontologia ocorrido em Fortaleza, Ceará.
Trabalhamos incansavelmente na seleção/classificação dos resumos durante os meses que antecederam o congresso.
Duas comissões (Geriatria e Gerontologia) escolheram (em revisão por pares) os melhores trabalhos submetidos.
Na área de geriatria foram submetidos 506 resumos e na de gerontologia, 818 resumos, sendo reprovados cerca de
10% em cada área.
Excelentes temas foram selecionados para apresentação oral, o que gerou lotação nas salas de exposição. Os temas foram
bem amplos, indo desde estudos laboratoriais, como — Avaliação da administração crônica de nanopartículas de ouro em
modelo animal de demência — até estudos de base epidemiológica, como “Religiosidade, suporte social e uso de antidepressivos entre idosos residentes em comunidade: um estudo de base populacional”.
Neste suplemento vocês encontrarão os 50 melhores trabalhos em cada área. Esperamos que muitos desses estudos se tornem manuscritos completos e que sejam publicados futuramente em nossa revista.

Comissão Científica

DOI: 10.5327/Z2447-21152016v10Suppl1ED
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45841
AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DE
NANOPARTÍCULAS DE OURO EM MODELO
ANIMAL DE DEMÊNCIA

46216
INTENSIDADE DA DOR E NÍVEIS PLASMÁTICOS DE FATOR
NEUROTRÓFICO DERIVADO DO CÉREBRO EM IDOSAS
COM DOR LOMBAR AGUDA

Allison Jose Piresa, Adrianna Ribeiro Costa Piresa, Paulo César Lock Silveiraa
a
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) – Criciúma (SC), Brasil.

Leani Souza Maximo Pereiraa, Vitor Tigre Martins Rochaa, Bárbara Zillede Queiroza,
Daniele Sirineu Pereiraa, Juliano Bergamaschine Mata Diza, Bruno de Souza
Moreiraa, Thiago de Melo Soaresa
a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Justificativa: Um crescente corpo de evidências implica deficiências na
via de sinalização da insulina no cérebro com o desenvolvimento de placa
Beta-amiloide e hiperfosforilação da proteína tau. O modelo de resistência cerebral à insulina via administração intracerebroventricular (ICV) de
estreptozotocina (STZ) replica alguns achados bioquímicos encontrados
nos pacientes com doença de Alzheimer. As nanopartículas de ouro (GNP)
têm sido utilizadas em pesquisas com ótimos resultados em modelo animal
de resistência periférica à insulina e a diabetes mellitus. Objetivos: Avaliar
os efeitos da administração crônica de GNP sobre parâmetros moleculares e bioquímicos após injeção ICV de STZ em cérebro de ratos jovens.
Método: Estudo experimental com 86 ratos Wistar que foram distribuídos
randomicamente em 6 grupos: G1: Sham; G2: STZ; G3: STZ + GNP 24 h;
G4: STZ + GNP 48 h; G5: Sham + GNP 24 h; G6: Sham + GNP 48 h. Os
animais foram anestesiados e logo após se realizaram injeções ICV bilaterais
de STZ (3 mg/kg). O tratamento com GNP aconteceu por injeção intraperitoneal com tamanho de partícula de 20 nm. O intervalo de administração
de GNP foi de 24 h (G3 e G5) e 48 h (G4 e G6). Resultados: A concentração de GNP foi maior no tecido cerebral do G3 e do G4. Ocorreram
aumento dos níveis de NF-?B e IL-1? no grupo STZ em relação ao Sham
e redução significativa de NF-?B no grupo STZ + GNP 48h. O grupo STZ
induziu aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio,
aumento nos níveis de danos oxidativos e diminuição na atividade das enzimas antioxidantes e nos níveis de glutationa em relação ao Sham; entretanto
o grupo STZ + GNP 48 h reverteu essas alterações. Além disso, o percentual de sobrevida foi de 25, 35 e 65% para G2, G3 e G4 respectivamente.
Conclusão: Os resultados obtidos por este estudo apontam as GNP como
um promissor tratamento da doença de Alzheimer; contudo mais estudos
devem ser direcionados para melhor compreensão do seu papel.

45955
RELIGIOSIDADE, SUPORTE SOCIAL E USO DE
ANTIDEPRESSIVOS ENTRE IDOSOS RESIDENTES EM
COMUNIDADE: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL
Adriano Roberto Tarifa Vicentea, Érico Castro-Costaa, Josélia Oliveira Araújo Firmoa,
Maria Fernanda Lima-Costaa, Antônio Ignácio de Loyola Filhoa
a
Centro de Pesquisas René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz – Belo Horizonte
(MG), Brasil.

Justificativa e objetivo: O propósito do estudo foi investigar se a religiosidade e o suporte social estariam associados ao uso de antidepressivos entre
idosos residentes em comunidade. Método: A investigação envolveu 1.606
integrantes da coorte idosa do Projeto Bambuí, um estudo longitudinal
sobre envelhecimento e saúde. A variável dependente foi o uso de antidepressivos nos últimos 90 dias, e as exposições de interesse foram suporte
social e religiosidade. As hipóteses de associação foram testadas por meio de
regressão logística multivariada, que incluiu características sociodemográficas, condições de saúde e uso de serviços de saúde como potenciais fatores
de confusão. Resultados: As chances de utilização de antidepressivos foram
significativamente menores entre os idosos com nível mais elevado de religiosidade (OR = 0,45; intervalo de confiança — IC95% = 0,29–0,7), mas
nenhum dos descritores de suporte social se mostrou associado ao evento.
Conclusões: É possível que nessa população idosa a religiosidade ocupe
lugar de destaque no arsenal de estratégias de enfrentamento de problemas
de saúde, especialmente os mentais. Profissionais de saúde que atendem
esse segmento específico da população (idosos com transtornos depressivos) devem considerar a religiosidade dos pacientes quando das orientações
e do tratamento proposto no enfrentamento do seu sofrimento mental.

Justificativa: O aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)
em neurônios sensoriais está associado à hiperexcitabilidade e hiperalgesia em
condições dolorosas do sistema musculoesquelético. Objetivo: Comparar os
níveis plasmáticos de BDNF entre idosas sem e com dor lombar (DL) aguda
com diferentes intensidades de dor. Método: Estudo transversal (Comitê
de Ética em Pesquisa — COEP — n.º 0100.0.203.000-11) utilizando uma
amostra de 221 idosas comunitárias com idade > 60 anos, as quais foram
divididas em dois grupos: idosas livres de qualquer dor (n = 67) e idosas
que apresentaram um novo episódio agudo de DL (n = 154). O grupo com
DL aguda foi estratificado conforme a intensidade da dor em leve (n = 48),
moderada (n = 45) e intensa (n = 61). Resultados: A média de idade da
amostra foi de 70,8 ± 5,3 anos. Houve diferença significativa nos níveis
plasmáticos de BDNF entre o grupo de idosas sem dor e os subgrupos de
idosas com DL com diferentes intensidades de dor (p = 0,028). Análise
post hoc evidenciou que os níveis plasmáticos de BDNF foram significativamente maiores no grupo de idosas com DL aguda em comparação com
o grupo de idosas sem dor, independentemente das intensidades de dor leve
(p = 0,005), moderada (p = 0,044) e intensa (p = 0,030). Não houve diferença nos níveis plasmáticos de BDNF entre os subgrupos de idosas com
dor leve, moderada e intensa (p = 0,05). Conclusão: Os níveis plasmáticos de
BDNF estão aumentados em idosas com DL aguda, independentemente da
intensidade da dor. Esses resultados corroboram com os achados em outras
condições musculoesqueléticas dolorosas. Um possível efeito pró-nociceptivo
do BDNF em idosas com DL aguda deve ser considerado.

46403
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO SUICÍDIO EM IDOSOS
Flavia Lannade Moraesa, Marco Túlio Gualberto Cintraa, Edgar Nunes de Moraesa,
Gustavo Nogueira Cardosoa, Isabela Gonçalves Siqueirab, Mauro Nogueira Cardosoc
a
Núcleo de Geriatria e Gerontologia do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil.
b
Faculdade de Medicina da UFMG – Belo Horizonte (MG), Brasil.
c
Epidemiologista autônomo.

Justificativa e objetivo: O suicídio entre pessoas idosas constitui hoje um grave
problema para as sociedades das mais diversas partes do mundo. Embora relevante, o tema tem merecido pouca atenção não só no Brasil, mas no mundo
inteiro. Este trabalho teve como objetivo avaliar o perfil dos idosos que cometeram suicídio em Belo Horizonte, Minas Gerais. Método: Foram analisados
dados do Instituto Médico-Legal de Belo Horizonte referentes ao total de
necropsias em idosos, de 2009 a 2012, comparando-os com os registros de
declarações de óbito de supostos suicídios em todas as faixas etárias, no mesmo
período. As variáveis estudadas foram idade, sexo, estado civil, raça e causa de
morte. As variáveis idade e sexo foram então comparadas com indicadores
demográficos de Belo Horizonte. Resultados: Foram registrados 120 supostos
suicídios em idosos (13,7% do total em todas as faixas etárias). Destes, 62,5%
tinham de 60 a 69 anos, 25% de 70 a 79 anos, e 12,5% mais de 90 anos. Em
relação ao sexo, 79,2% foi registrado em indivíduos do sexo masculino e 20,8%
do sexo feminino. Quanto ao meio pelo qual o suicídio foi praticado, 18,3%
resultou de politraumatismo, 29,2% de asfixia por constrição cervical, 15% de
ferida perfurocontusa, 14,2% de intoxicação, 6,7% de grandes queimaduras,
2,5% de ferida perfurocortante e 14,2% como indeterminado. Conclusões:
O suicídio em idosos foi relativamente frequente na população estudada,
predominando nos homens e nos idosos mais jovens. O enforcamento foi o
principal meio pelo qual foi praticado o suicídio. Deve-se dar atenção à presença de sintomatologia depressiva nos idosos, pois estudos sugerem que a
maior parte dos idosos que morrem por suicídio apresenta algum transtorno
mental, e de 71 a 90% deles sofrem algum grau de depressão.
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46569
EFEITO PROGNÓSTICO DA NUTRIÇÃO ENTERAL EM
IDOSOS COM DELIRIUM HOSPITALIZADOS: ESTUDO DE
COORTE RETROSPECTIVO

46889
A VIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIETA AFETA A
SOBRECARGA DE CUIDADOR DE PACIENTES COM
DEMÊNCIA AVANÇADA?

Milton Roberto Furst Crenittea, Thiago Junqueira Avelino Silvaa, Daniel Apolinárioa,
José Antonio Esper Curiatia, Samara Morais Silveiraa, Wilson Jacob Filhoa
a
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(USP) – São Paulo (SP), Brasil.

Marco Túlio Gualberto Cintraa, Nilton Alves de Resendeb, Henrique Oswaldo da
Gama Torresb
a
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) –
Belo Horizonte (MG), Brasil.
b
Departamento de Clínica Médica da UFMG – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Objetivo: Investigar a associação entre uso de nutrição enteral e sobrevida
intra-hospitalar em idosos com delirium hospitalizados. Método: Estudo
de coorte retrospectivo realizado em uma enfermaria de geriatria de um
hospital universitário terciário, em São Paulo, São Paulo, Brasil. Foram
incluídas internações de pacientes agudamente enfermos, com diagnóstico de delirium e idade > 60 anos, hospitalizados entre 2009 e 2016.
Delirium foi detectado, conforme os critérios do Confusion Assessment
Method. O desfecho primário do estudo foi tempo para óbito intra-hospitalar. A introdução de nutrição enteral foi levantada pela revisão de
prontuários, e variáveis adicionais por dados registrados em avaliações
geriátricas foram aplicadas rotineiramente nas internações. A análise
multivariada foi realizada por meio de modelo de riscos proporcionais de
Cox. Resultados: Incluíram-se 535 hospitalizações, com média de idade
de 83 anos. Na amostra geral, 64% era mulher, e 29% faleceu no hospital.
Nutrição enteral foi introduzida em 244 (46%) casos. A mortalidade foi
de 25% nas internações sem nutrição enteral, e 34% nas internações com
a medida. No entanto, verificou-se que nutrição enteral teve associação
independente com maior chance de sobrevida intra-hospitalar (HR = 0,70;
intervalo de confiança — IC95% = 0,50–0,98; p = 0,038), em um modelo
ajustado para covariáveis de interesse (idade, gênero, demência, depressão, AVE, câncer, ICC, DPOC, funcionalidade, emagrecimento, nível de
consciência, índice de massa corpórea (IMC), albumina). Conclusões:
Nutrição enteral foi iniciada em quase metade das hospitalizações de
idosos que sofreram delirium, com associação independente com maior
chance de sobrevida intra-hospitalar. Profissionais da saúde devem pesar
esse resultado no contexto de riscos e benefícios que o uso de sondas pode
trazer para pacientes com delirium.

46729
EFEITO DE DISTRATOR NO TEMPO DE FRENAGEM
DURANTE A CONDUÇÃO DE UM VEÍCULO EM IDOSOS
VERSUS ADULTOS
Júlia Maria D’Andréa Grevea, Natalia Mariana Silva Lunaa, Angélica Castilho Alonsoa,
Alexandra Carolina Canonicaa, Sara Moutinho Soaresa, Sergey Romanova
a
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) – São Paulo
(SP), Brasil.

Justificativa e objetivo: Com o aumento da população idosa no Brasil e
no mundo, verifica-se por consequência o aumento do número de motoristas idosos. Dirigir é uma tarefa complexa, e a combinação direção e
outras tarefas, como usar o telefone celular ou conversar com um passageiro do veículo, pode afetar o desempenho no volante e trazer riscos
de acidente aos motoristas. Assim, o objetivo do estudo foi analisar o
efeito de um distrator numa atividade motora complexa como dirigir,
comparado por idade. Método: Participaram deste estudo 164 motoristas
de ambos os sexos divididos em: grupo idosos (n = 102, idade = 70,4 ±
5,8 anos) e grupo adultos (n = 62, idade = 39,3 ± 7,1 anos). O tempo de
frenagem foi avaliado por meio de um simulador de carro. O motorista
realizou o mesmo percurso em silêncio e depois com distrator (conversas sobre o cotidiano). Resultados: Verificou-se que nos adultos a
atenção dividida não interferiu nos resultados. Além disso, esse grupo
apresenta adaptação ao simulador, diminuindo o tempo de frenagem.
Já nos idosos os resultados foram semelhantes. Na comparação entre
idosos e adultos, constatou-se que os adultos apresentam tempo de frenagem menor que idosos (p < 0,05) tanto na tarefa de apenas dirigir
quanto na tarefa de dirigir e conversar. Conclusões: Conversar dirigindo tanto para idosos quanto para adultos não interfere no tempo
de frenagem, porém os motoristas idosos possuem pior desempenho
no tempo de frenagem.
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Justificativa e objetivo: A via alternativa de dieta (nutrição enteral – NE)
em idosos com demência avançada permanece controversa, especialmente
quando considerada a sobrecarga do cuidador. O objetivo do trabalho foi
avaliar a sobrecarga do cuidador em uma amostra de pacientes com demência
avançada com disfagia orofaríngea moderada a grave. Materiais e métodos:
67 pacientes, 31 com NE e 36 com via oral exclusiva (VO), foram recrutados
em uma coorte. A escala de sobrecarga do cuidador de Zarit foi aplicada
na admissão e após 90 e 180 dias do recrutamento. Os testes t de Student
para amostras pareadas e para amostras independentes, regressão logística
linear, coeficiente de correlação de Pearson e análise multivariada foram
utilizados. Empregaram-se os pacotes estatísticos IBM Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) 19.0 e Stata 10.0. Resultados: A sobrecarga
do cuidador demonstrou redução de 28,72 (D0) para 25,95 (D90) e 22,89
(D180) pontos, com significância estatística entre D0 e D180 (p = 0,001) e
entre D90 e D180 (p = 0,020). No grupo VO, a sobrecarga reduziu-se de 30
para 26,79 depois de 90 dias (p = 0,134) e 24,29 após 180 dias (p = 0,002).
Significância estatística também foi observada entre D90 e D180 (p = 0,029).
A sobrecarga diminuiu não significativamente de 27,04 (D0) para 23,82
(D90) e para 18,71 (D180) no grupo NE. Não houve diferença estatística
entre os grupos VO e NE nos tempos D0, D90 e D180. Conclusão: Não
houve diferença entre os grupos VO e NE quanto à sobrecarga do cuidador no D0, D90 e D180; no entanto, redução significativa da sobrecarga
no grupo VO foi notada no D90 e no D180.

46929
PREDIÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO POR MEIO DO
DESEMPENHO FÍSICO EM IDOSOS COM
DOENÇAS AGUDAS
Sileno de Queiroz Fortes Filhoa, Márlon Juliano Romero Alibertia, Juliana de Araujo
Meloa,Christian Douradinhoa, Daniel Apolinarioa, Luiz Eugenio Garcez Lemea
a
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(USP) – São Paulo (SP), Brasil.

Justificativa e objetivo: A escala Short Physical Performance Battery (SPPB)
demostrou boa predição para desfechos desfavoráveis em idosos da comunidade, porém há poucos estudos em idosos com condições clínicas agudas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a escala SPPB na predição de hospitalização em seis meses de idosos atendidos em Hospital-Dia. Método:
Estudo de coorte prospectivo, em hospital universitário de referência, com
506 idosos acima de 60 anos em condição clínica aguda ou doença crônica
agudizada. O desempenho na SPPB foi dividido em baixo (9 – 12 pontos), médio (5 – 8 pontos) e alto risco (0 – 4 pontos). Hospitalização foi
definida como permanência maior que 24 horas no hospital. A análise
estatística foi realizada por modelo de riscos proporcionais de Cox ajustado em estratégia hierárquica para dados sociodemográficos (bloco 1);
funcionalidade, cognição e sintomas depressivos (bloco 2); e SPPB (bloco
3). Resultados: Durante os 6 meses de acompanhamento, 140 (27,6%)
participantes foram hospitalizados. Entre eles, 32 (22,9%) tinham baixo
risco, 44 (31,4%) médio risco, e 64 (45,7%) alto risco. O risco de hospitalização foi progressivamente maior quanto menor a pontuação na
escala (Log-rank test; p = 0,001). Após a inclusão da SPPB no modelo
com variáveis demográficas e clínicas, houve melhora significativa na
predição do desfecho (Wald chi2(1) = 30,78; p = 0,03), demostrando
que idosos de alto risco pela SPPB tiveram o dobro de chance de hospitalização comparados àqueles com baixo risco (HR = 2,03; intervalo de
confiança — IC95% 1,2 – 3,0). Conclusão: A SPPB, escala de desempenho físico rápida e fácil, teve boa predição de hospitalização em seis
meses de idosos com doenças agudas.
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46947
CONCENTRAÇÃO NORMAL DE HEMOGLOBINA EM
LONGEVOS COM INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL:
PROJETO LONGEVOS

45612
IMPACTO FUNCIONAL DA INFECÇÃO POR
TUBERCULOSE EM PRÓTESE APÓS ARTROPLASTIA DE
JOELHO: RELATO DE CASO

Niele Silva de Moraesa, Maria Stella Figueiredoa, Thais Priscila Biassia,
Grazielle Mecaboa, Elvira Maria Guerra Shinoharaa, Maysa Seabra Cendorogloa,
Thiago Xavier Carneiroa
a
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) –
São Paulo (SP), Brasil.

Mariangela Pereza, Jan de Souza Ferreiraa, Kamilly Farah Cardoso Martinsa,
Patricia Neiva Marques Torresa, Eduardo Magalhães da Costaa, Roberto Alves Lourençoa
a
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – Rio de Janeiro
(RJ), Brasil.

Justificativa: Embora critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS)
sejam amplamente utilizados para diagnóstico de anemia, eles basearamse em poucos estudos populacionais, não incluíram indivíduos acima de
64 anos e não levaram em conta diferenças étnicas. Considerando que
níveis de hemoglobina podem variar de acordo com alguns fatores, o uso
dos mesmos critérios para diagnóstico de anemia em diferentes populações parece não ser adequado. Objetivos: Caracterizar parâmetros da
hemoglobina em longevos da comunidade com independência funcional
e determinar a concentração normal de hemoglobina nessa população.
Método: Estudo transversal, de abril/2010 a fevereiro/2016. Critérios de
inclusão: 80 anos ou mais; independência funcional; sem demência, neoplasia, doença aguda grave ou crônica descompensada; sem tratamento
dialítico, quimioterápico ou radioterápico; sem hospitalização recente.
Aplicados questionários e coletadas amostras de sangue. Determinação
da concentração normal de hemoglobina seguiu metodologia aplicada nos
principais estudos sobre níveis de hemoglobina em idosos — excluíram-se
da análise indivíduos com ferritina. Resultados: Avaliados 256 longevos. Mediana de idade: 85 anos (80 – 99); 71,1% mulheres; mediana de
hemoglobina: 13,3 g/dL (8,1 – 18,5); menores níveis de hemoglobina em
mulheres [mediana = 13,2 g/dL (8,1 – 17,1)] comparadas aos homens
[mediana = 13,8 g/dL (9,7 – 18,5), (p = 0,002)]. Observados limites inferiores de normalidade da concentração de hemoglobina de 11,32 g/dL para
mulheres e 11,16 g/dL para homens, com base na suposição de que valores
de hemoglobina têm distribuição gaussiana. Conclusão: Observaram-se
menores níveis de normalidade da concentração de hemoglobina do que
os valores propostos pela OMS.

46953
ASSOCIAÇÃO ENTRE RIGIDEZ ARTERIAL E FUNÇÃO
COGNITIVA EM IDOSOS DA COMUNIDADE
Cinthia Medice Nishide de Freitasa, Diego Ferreira Benévolo Xaviera,
Laís Abreu Bastosa, Jansen Paz Dias Juniora, Maysa Seabra Cendrogoloa,
Roberto Dischinger Mirandaa
a
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – São Paulo (SP), Brasil.

Justificativa e objetivo: Com o envelhecimento ocorre uma série de alterações no sistema cardiovascular. Entre elas, destaca-se o aumento da rigidez
arterial, que pode ser mensurada por meio da velocidade de onda de pulso
(VOP). A VOP é considerada um preditor de risco cardiovascular e pode
estar associada ao declínio cognitivo. Este estudo teve como objetivo avaliar a associação entre rigidez arterial, por intermédio da VOP, e função
cognitiva em idosos longevos da comunidade. Método: Trata-se de um
estudo transversal que incluiu indivíduos independentes com idade igual ou
superior a 80 anos. A aferição da VOP foi realizada pelo aparelho MobilO-Graph®, validado para essa finalidade, e a função cognitiva mediante a
aplicação do miniexame do estado mental (MEEM), do teste do desenho
do relógio (TDR) e da fluência verbal para animais (FV ). Os testes cognitivos foram analisados tanto como variável contínua quanto categórica
(normal vs. alterado) conforme a escolaridade. Resultados: A amostra
do estudo foi de 118 pacientes, com idade média de 87 anos. Na análise
da correlação, valores mais elevados da VOP estiveram associados a um
pior desempenho nos testes cognitivos (p < 0,05). Indivíduos com TDR
alterado apresentaram maior VOP (p < 0,05). Não houve diferença estatisticamente significativa nos valores da VOP entre os participantes com
MEEM e FV alterados e normais. Conclusões: Nessa amostra, o baixo
desempenho em testes cognitivos foi associado à maior rigidez arterial.
Apesar de não comprovar relação de causa e efeito, este estudo corrobora
outras evidências atuais que sugerem que o declínio cognitivo está relacionado ao aumento da rigidez arterial.

Introdução: O acometimento ósseo é uma forma incomum de manifestação da tuberculose. Este relato de caso consiste no isolamento do
complexo Mycobacterium tuberculosis no cimento ósseo após a retirada de
uma prótese de joelho por infecção. Há poucos relatos de infecção por
esse microrganismo depois de procedimentos cirúrgicos. Essa infecção,
além da dor, gera grande impacto social e funcional por conta das limitações físicas por ela ocasionadas. Relato de caso: G. S. D., feminina,
83 anos. Submetida à artroplastia total de joelho esquerdo em 2013, sendo
reabordada em 2014 por deslocamento da prótese. Em 2015 apresentou
depressão e perda funcional em função da dor e dificuldade de locomoção. Ao exame físico e complementar foi evidenciado processo infeccioso
na prótese, a qual foi retirada, e colocado espaçador. Cultura do material
(cimento ósseo) positiva para Staphylococcus. Realizado tratamento com
bactrim, daptomicina (suspensa em virtude da farmacodermia) e rifampicina. Evoluiu durante a internação com infecção do trato urinário por
microrganismo com elevado perfil de resistência, tratado com carbapenêmico. Posteriormente, obteve-se resultado positivo para o crescimento
de Mycobacterium tuberculosis, sendo iniciado esquema RIPE. Seguiu
em fase final de tratamento, com melhora significativa dos sintomas
no joelho. Discussão: Poucas são as evidências na literatura a respeito
do crescimento de Mycobacterium tuberculosis em próteses. Observou-se
que a dor e a limitação da mobilidade geraram grande impacto psicológico e funcional à paciente. Após iniciado o tratamento para a infecção
e retirada da prótese comprometida, a paciente evoluiu com melhora
importante da funcionalidade e reestabeleceu a independência prévia.

45618
OCORRÊNCIA DE DELIRIUM COMO COMPLICAÇÃO
HOSPITALAR EM IDOSOS NO PÓS-OPERATÓRIO DE
FRATURA DE FÊMUR
Marcos Quirino Gomes Fariaa, Isabela Taveira Mouzinhoa, Lucas Zenni Salomãoa,
Marianne Coltri Valeroa, Robson Boeiraa
a
Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG) – Cascavel (PR), Brasil.

Justificativa: O envelhecimento representa a passagem do tempo e é um
processo natural e fisiológico. No idoso, as alterações como osteoporose,
acuidade visual diminuída, fraqueza muscular, doenças neurológicas e
cardiovasculares e deformidades osteomioarticulares são fatores que
contribuem para a alta incidência de fratura de fêmur. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo de campo, de janeiro de 2010
a janeiro de 2014, por meio da análise documental com informações
coletadas em prontuários médicos de pacientes acima de 60 anos do
Hospital São Lucas, Cascavel (PR), com complicações hospitalares no
pós-operatório de fratura de fêmur, para análise do quão frequente é a
ocorrência de delirium como complicação. Método: A pesquisa ocorreu no Hospital São Lucas nos meses de setembro e outubro de 2015.
Foi realizado estudo retrospectivo de prontuários do hospital. A análise
estatística foi descritiva, e a variável analisada, ocorrência de delirium
como complicação. Foram avaliados 102 pacientes com 60 anos ou mais,
com fraturas de fêmur e tratados cirurgicamente, sendo 55 deles do sexo
feminino (54%) e 47 do masculino (46%). Resultados: Na amostra, 32
(31,3%) pacientes tiveram delirium, com prevalência de 53,1% entre as
mulheres (17/32). Os pacientes octogenários foram os mais acometidos.
A permanência hospitalar foi significativamente maior para os pacientes com delirium em comparação àqueles que não apresentaram essa
complicação. Conclusões: Delirium é uma complicação frequente em
idosos internados com fratura de fêmur. Ele está associado com déficits
cognitivos e funcionais, bem como com o aumento do tempo de internação e a mortalidade.
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45630
A RELAÇÃO MÉDICO–PACIENTE E A GERIATRIA
Fernanda Viana Camposa, Valéria T. Saraiva Linob, Alessandra Santos Reisb,
Yolanda Eliza M. Boechatc
a
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói (RJ), Brasil.
b
ENSP, FIOCRUZ – Rio de Janeiro (RJ), Brasil
c
UFF – Niterói (RJ), Brasil.

Introdução: A geriatria surgiu da necessidade de um olhar diferenciado e singular e de um cuidado interdisciplinar e integral à saúde dos idosos, baseada
no modelo biopsicossocial de assistência, visando à manutenção da autonomia e independência, com consequente melhoria da qualidade de vida do
idoso. Justificativa e objetivo: No Brasil e no mundo, observa-se um fenômeno relativamente recente de transição demográfica e epidemiológica, com
o aumento da população idosa e da expectativa de vida, com a diminuição da
mortalidade e da natalidade e com a prevalência de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. Por essa razão, foram criadas políticas nacionais
de saúde voltadas a essa parcela crescente da população. Nesse contexto, a
relação médico–paciente possui importante papel. É um tema de relevância
científica, porém ainda pouco explorado. Os objetivos deste trabalho foram
identificar e analisar os fatores que impactam a relação médico–paciente,
discutindo estratégias para a sua otimização. Método: Revisão sistematizada
de 62 artigos científicos, em 3 diferentes línguas — inglês, italiano e português —, abrangendo os termos relação médico–paciente e geriatria. Resultado:
Confiança, compaixão, escuta ativa e qualificada, corresponsabilização, atenção,
confidencialidade, acolhimento, vínculo e comportamento ético são alguns
dos aspectos que repercutem positivamente na relação médico–paciente.
Opostamente, as superespecializações médicas, as falhas na formação médica
e a ineficiência das políticas públicas/deterioração dos serviços de saúde contribuem de forma deletéria para a relação médico — paciente. Conclusão:
A integralidade do cuidado aos idosos, as mudanças curriculares na educação médica com ensino de boas técnicas comunicacionais entre o médico e
o paciente, além da autorreflexão de suas práticas por parte do médico e da
integração das áreas humanas de conhecimento à prática clínica, parecem
ser boas estratégias para a otimização dessa relação.

45631
ENDOMIOCARDIOFIBROSE CALCIFICADA NO IDOSO:
RELATO DE CASO
Celso Carvalho de Araújo Filhoa, Pedro Rousseffa, Leonardo Sales de Carvalhoa,
Tatiana Araújo Jensena, Ana Luiza Torres de Limaa
a
Hospital Madre Teresa – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Introdução: A endomiocardiofibrose (EMF) é uma cardiopatia tropical
restritiva que leva à deposição de tecido fibroso no endocárdio de um ou
de ambos os ventrículos. A etiologia da EMF é questionada, sendo mais
aceita a da associação de eosinofilia com a fibrose. É rara em adultos acima
de 40 anos e predileção feminina. A calcificação da fibrose é considerada
uma fase mais tardia. A dispneia e a dor torácica anginosa fazem parte do
quadro clínico, e o eletrocardiograma pode mostrar importantes alterações
isquêmicas, sendo necessário o diagnóstico diferencial da doença coronariana.
Métodos não invasivos como o ecocardiograma, a tomografia e a ressonância cardíaca são importantes ferramentas no diagnóstico. Os pacientes em
classe funcional I e II são mantidos em tratamento clínico, e indica-se o
tratamento cirúrgico para os pacientes em classe funcional III e IV. Relato
de caso: Paciente feminina, branca, 74 anos, independente nas atividades
de vida diária (AVDs) e atividades instrumentais de vida diária (AIVDs),
com depressão, hipertensa, dislipidêmica, hipotireoideia. Uso de atenolol 50 mg, olmesartan 20 mg, rosuvastatina 10 mg, escitalopram 10 mg.
Internada previamente com precordialgia típica, eletrocardiograma (ECG)
mostrando isquemia anterior extensa, cateterismo com coronárias isentas de
obstrução e imagem de amputação da ponta do ventrículo esquerdo (VE).
Ecocardiograma na ocasião exibia tecido fibrótico na ponta do VE sem calcificação. Feito então o diagnóstico de EMF. Paciente mantida em tratamento
clínico. Durante pré-operatório atual de ressecção de tumor bexiga, paciente
submetida a um novo ECG, mantendo isquemia anterior, raio X de tórax
com imagem calcificada na ponta do VE, além de ecocardiograma, tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética demonstrando fibrose
com calcificação importante de ápex do VE. A cirurgia e o pós-operatório
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transcorreram sem intercorrências. A paciente mantém-se em classe funcional I e com as mesmas medicações para a referida miocardiopatia restritiva.

45653
PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA FECAL EM UMA
AMOSTRA POPULACIONAL BRASILEIRA: DADOS DO
ESTUDO FIBRA-BR
Eduardo Magalhães da Costaa, Virgílio Garcia Moreirab, Roberto Alves Lourençoa,
Eduardo Ferriolic, Rosangela Correa Diasd, Anita Liberalesso Nerie
a
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
b
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
c
Universidade de São Paulo (USP) – Ribeirão Preto (SP), Brasil.
d
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil.
e
Universidade de Campinas – Campinas (SP), Brasil.

Justificativa e objetivo: Incontinência fecal (IF) é caracterizada pela perda
involuntária de fezes ou incapacidade em manter o controle esfincteriano,
trazendo grande impacto na qualidade de vida. Ela é pouco estudada na
realidade dos idosos brasileiros. O objetivo deste estudo foi analisar a prevalência da IF em uma amostra populacional de idosos da comunidade e
seus fatores associados. Método: Trata-se de um estudo de corte transversal,
do estudo Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA-BR). Entrevista em
domicílio por meio de questionário estruturado com dados sociodemográficos, condições de saúde, capacidade funcional e cognição. A identificação
de incontinência fecal deu-se mediante o autorrelato de perda fecal com a
pergunta: “Nos últimos 12 meses o(a) senhor(a) apresentou IF ou perda de
fezes de forma involuntária?”. Os dados foram analisados por intermédio
do IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 19.9. Resultados:
Amostra final composta por 5.082 indivíduos, dos quais 66,6% mulheres,
52,9% brancos, 61,7% com idade de 65 a 74 anos, 61,6% com escolaridade
abaixo de 4 anos, 46,5% com renda de até 1 salário-mínimo, 87,7% independentes para atividades de vida diária (AVD) e 8,7% frágeis. Deles, 7,1%
responderam positivamente à pergunta sobre IF. Na análise multivariada,
correlacionou-se com comprometimento para AVD (OR = 2; intervalo de
confiança — IC95% 1,5 – 2,6), autopercepção de saúde ruim (OR = 1,46;
IC95% 1,75 – 2,2), mais de cinco morbidades (OR = 2; IC95% 1,2 – 3,2)
e fragilidade (OR = 1,5; IC95% = 1,1 – 2,3). Conclusão: A prevalência de
IF foi de 7,1% na amostra, valor semelhante aos obtidos em outros estudos realizados acerca do tema. Além disso, observou-se sua correlação com
comorbidades marcadoras de mau prognóstico.

45672
USO DE FITOTERÁPICOS ENTRE IDOSOS RIBEIRINHOS DO
AMAZONAS, BRASIL
Marcelo Henrique da Silva Reisa, Fabiano Gambôa de Sousaa,
Jéssica Karoline Alves Portugala, Hyana Kamila Ferreira de Oliveiraa,
Abel Santiago Muri Gamaa, Silvia Regina Secolib
a
Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB) da Universidade Federal do Amazonas
(UFAM) – Manaus (AM), Brasil.
b
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) – São Paulo (SP), Brasil.

Justificativa e objetivo: O uso de plantas medicinais no tratamento de enfermidades está presente na cultura popular há várias gerações. Em muitas
comunidades ribeirinhas, essa prática constitui o único recurso terapêutico
disponível, por conta da dificuldade de acesso à assistência médica e das
limitações financeiras dessas populações. Objetivou-se descrever o uso de
plantas medicinais entre idosos residentes em comunidades ribeirinhas do
município de Coari (AM). Método: Estudo transversal desenvolvido em
comunidades ribeirinhas de Coari. Aplicaram-se questionários contendo
informações sociodemográficas, sobre o uso de fitoterápicos e suas respectivas
finalidades. Resultados: Foram entrevistados 41 idosos, na faixa etária de 60
a 92 anos. Dos entrevistados, 26 (63,4%) fizeram uso de plantas medicinais.
Destes, 19 (73%) são do sexo masculino, houve predomínio de não alfabetizados (53,85%), com renda familiar de 2 salários-mínimos. Foram identificadas
25 plantas, utilizadas no tratamento de doenças. Os principais problemas
de saúde relatados foram: inflamação (15,9%), dor estomacal (13,6%), gripe
(9,1%), problemas hepáticos (9,1%) e gastrite (6,8%). As plantas foram indicadas por amigos e/ou vizinhos (53,85%) e familiares (46,15%). As principais
plantas utilizadas foram: casca-de-copaíba (Copaiferalangsdorffii) (15,9%),
preparada por meio de chá, para tratamento de inflamações; capim-santo
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(Cymbopogoncitratus) (9,1%), utilizado para gripe e hipertensão; e chá de
casca de laranja (Citrussinensis) (6,8%), para tratamento de doenças gastrointestinais. Conclusão: Foi identificado elevado consumo de fitoterápicos
entre os idosos (seis em cada dez indivíduos), destacando-se a necessidade
de maior assistência a esse grupo populacional, em função de suas limitações por causa da idade e do meio em que vivem.

45713
SARCOPENIA: PREVALÊNCIA E COMORBIDADES
ASSOCIADAS EM IDOSOS AMBULATORIAIS
Laísa de Oliveira Ennesa, Ludmila Duca Santos Lodia, Priscilla Biazibetti Mendesa,
Eros Ramirez Mirandaa, Maria Aparecida Camargos Bicalhoa,
Marco Túlio Gualberto Cintraa, Edgar Nunes de Moraesa
a
Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Justificativa e objetivo: Avaliar a prevalência de sarcopenia e sua correlação
com condições clínicas prevalentes em idosos. Método: Estudo transversal
envolvendo pacientes ambulatoriais atendidos de 2011 a 2016 em um centro de referência em atenção à saúde do idoso de Belo Horizonte (MG).
Como critério para sarcopenia, utilizou-se a circunferência de panturrilha ≤ 31 cm. Análise estatística foi realizada por meio do IBM Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) 19.0. Usados testes χ2 para variáveis
categóricas e testes t de Student e Mann-Whitney para variáveis contínuas. Para análise multivariada, empregaram-se variáveis com p < 0,2.
Resultados: A amostra foi constituída por 1.350 pacientes, média de idade
de 76,4 anos, 57,8% do sexo feminino. Do total, 16,7% apresentou sarcopenia; destes, 42,7% eram homens. Encontrou-se correlação significativa
com etilismo prévio (OR = 1,46; p = 0,03), comprometimento de atividades
de vida diária (AVDs), atividades de vida diária básicas (AVDBs) e atividades de vida diária instrumentais (AVDIs) (respectivamente: OR = 4,67;
p = 0,00/OR = 3,79; p = 0,00), demência (OR = 3,97; p = 0,00), parkinsonismo (OR = 2,02; p = 0,00), disfagia (OR = 2,27; p = 0,00), imobilidade
parcial (OR = 2,91; p = 0,00), imobilidade total (OR = 6,21; p = 0,00), AVE
(OR = 1,60; p = 0,01), insuficiência familiar (OR = 1,52; p = 0,00), incontinência urinária (OR = 1,34; p = 0,04), hipoacusia (OR = 1,34; p = 0,04),
distúrbios de fala e voz (OR = 2,69; p = 0,00), idade mais avançada (p = 0,00),
escolaridade (p = 0,00), número de medicamento em uso (p = 0,00) e clearance de creatinina (p = 0,00). Considerados protetores: HAS (OR = 0,65;
p = 0,01), FA (OR = 0,39; p = 0,04), osteoartrite (OR = 0,59; p = 0,00) e
CCL (OR = 0,38; p = 0,00). Na análise multivariada, sarcopenia associou-se,
de forma independente, com dependência para AVDB (p = 0,007), osteoporose femoral (p < 0,001) e demência (p = 0,026). Conclusão: Sarcopenia
deve ser vista como fator de risco independente para perda funcional e está
associada com demência e osteoporose femoral, condições clínicas frequentes em idosos.

45738
O PERFIL DO SONO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Cintia Lira Borgesa, Saul Filipe Pedrosa Leiteb, Francisca Gerlania Rodrigues Sousac,
Janaina Nunes Silvac, Flávia Batista de Oliveira Soaresc, Antônia Eribânia da Silvac
a
Universidade Estadual do Ceará (UECE) – Fortaleza (CE), Brasil.
b
Prefeitura de Fortaleza – Fortaleza (CE), Brasil.
c
Faculdade Maurício de Nassau (Uninassau).

Justificativa: Com o envelhecimento, ocorrem redução no tempo total de
sono, com mais despertares noturnos, e períodos de sono diurno. Objetivo:
Identificar o perfil e a relação do sono com variáveis de institucionalização
e saúde. Método: Pesquisa transversal quantitativa, em fevereiro e março
de 2016, com 54 idosos institucionalizados na cidade de Fortaleza (CE),
Brasil. Foram realizadas entrevistas com idosos com dependência grau
I (independentes) e II (dependentes), conforme a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Foram coletadas informações socioeconômicas e de saúde, e foi aplicada a escala de sonolência de Epworth, dividida
em seis perguntas que verificam a possibilidade de cochilar durante algumas atividades. Foram elaboradas estatísticas descritivas e de associação por
meio do software Stata versão 11. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará (UECE), protocolo
n.º 501.611. Resultados: Prevaleceu o sexo masculino (57,4%), com média

de idade de 75,9 anos, e 75,9% era grau I e 24% grau II. Sobre a escala,
nunca cochilariam: 83,3% sentados e lendo; 64,8% assistindo à TV; 70,3%
sentados/quietos em local público; 79,6% andando de carro por uma hora
como passageiro; e 87% em um carro parado no trânsito por alguns minutos. No entanto, 51,8% referiu-se à grande probabilidade de cochilar após
o almoço. Foi encontrada associação significativa entre dependência e sono
(teste t de Student, p = 0,04). Sugere-se que o idoso dependente, por ter
mais doenças e por conta da polifarmácia, tem maior fragmentação do sono
noturno, acarretando em mais cochilos durante o dia. Conclusões: É fundamental a abordagem do sono, principalmente a do idoso institucionalizado,
uma vez que o ambiente e as condições culturais e de saúde influenciam para
alterações do sono, necessitando de intervenções, como a higiene do sono, a
fim de diminuir as queixas e melhorar a satisfação com o sono.

45747
DESVENDANDO A SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE:
“JOGO DA GARRAFA” — ESTRATÉGIA LÚDICA DE EDUCAÇÃO
EM SAÚDE
Gabriela Campos de Freitas Ferreiraa, Victória Malcher Silvaa,
Geyse Aline Rodrigues Diasa, Márcia Maria Bragança Lopesa
a
Universidade Federal do Pará (UFPA) – Belém (PA), Brasil.

Introdução: O envelhecimento é um processo indutivo de várias mudanças
no indivíduo, nomeadamente no nível físico, mental e social. Essas mudanças tendem a afetar a expressão da sexualidade, na medida em que a pessoa
idosa precisa redefinir alguns objetivos perante os novos desafios apresentados pelo processo do envelhecimento e compreender que a senescência é
apenas mais uma etapa da vida com alguns acontecimentos comuns dessa
fase, semelhante às demais. Relato de experiência: Durante o desenvolvimento das atividades curriculares de Atenção Integral à Saúde do Adulto e
Idoso e Processos Educativos em Enfermagem I do curso de Enfermagem da
Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém (PA), elaborou-se uma ação
educativa para idosos com o tema: Sexualidade na Terceira Idade. No primeiro
momento ocorreu uma roda de perguntas sobre o assunto. Uma garrafa de
polietileno tereftalato (PET) ao centro da roda determinou o respondente.
Ao fim das respostas, fomentou-se o debate estimulando a participação do
grupo. Houve cinco rodadas de perguntas que tiveram como objetivo mostrar que os idosos têm sim a possibilidade de escolher continuar ou não com
sua vida sexual e que o envelhecimento não é um impedimento para isso,
assim como esclarecê-los quanto às mudanças hormonais que acontecem
nessa fase e que podem dificultar a atividade sexual. Foi possível perceber
que a atividade influenciou positivamente os idosos em relação à sexualidade,
bem como a quebra de alguns paradigmas associados ao tema. Os envolvidos
mostraram-se participativos, puderam esclarecer suas dúvidas e compartilhar experiências, contribuindo significativamente com a atividade proposta
e favorecendo o processo educativo transformador.

45782
PROLONGAMENTO DO INTERVALO QT CORRIGIDO
EM PACIENTES IDOSOS ASSISTIDOS EM UM HOSPITAL
FILANTRÓPICO DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO
Alessandra Tieppoa, Ana Elize Turinia, Fernanda dos Santos Linharesa,
Giuliana Tonani Bollisa, Nereida Ferraz Vieira do Pradoa, Renato Lirio Morelatoa
a
Serviço de Geriatria do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Vitória
(ES), Brasil.

O prolongamento do intervalo QT corrigido (QTc) é forte preditor de
mortalidade por doença cardiovascular, e o uso de medicamentos pode
levar a esse distúrbio. Os objetivos deste estudo foram conhecer a frequência do prolongamento do intervalo QTc na amostra e correlacioná-lo aos
fármacos de uso contínuo. É um estudo observacional, tipo corte transversal, de 164 pacientes idosos atendidos ambulatorialmente ou internados
no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Vitória (ES). Todos os
pacientes realizaram exame eletrocardiográfico com aparelho digital e investigaram-se os medicamentos em uso. Os valores de QTc foram avaliados
pela fórmula de Bazett [QTc = QT encontrado / ? (intervalo R-R)]. Valores
superiores a 450 mseg para homens e 470 mseg para mulheres foram considerados patológicos (QTc longo), e valores superiores a 500 mseg, de risco
para ambos os gêneros. Para comparação foi usado o teste exato de Fisher
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ou χ2. Como resultados, dos 164 pacientes com 75±8 anos de idade, 53,5%
dos pacientes faziam uso de fármacos risco de prolongamento do intervalo
QTc, 106 pacientes (61,3%) apresentavam um ou dois fatores de risco e
41 (23,7%) três ou mais fatores. Encontraram-se 20,7% (34) dos pacientes
com intervalo QTc longo, dos quais 54,5% faziam uso de pelo menos um
fármaco de risco. Do total, 10,4% (17) dos pacientes apresentavam QTc de
risco (> 500 mseg). Verificou-se alta frequência de pacientes com elevado
fator de risco e com intervalo QTc prolongado, e uma parcela considerável
(54,5%) encontrava-se em uso de pelo menos um fármaco que pode agravar a situação e levar a risco de vida.

45840
DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL DE INÍCIO TARDIO: RELATO
DE CASO E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Ivan Abdalla Teixeiraa, Leonardo Tafarellob, Jerson Laksb, Valeska Marinhoa
a
Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) –
Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
b
UFRJ – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

Introdução: As demências frontotemporais (DFT) são classicamente descritas como de início precoce; contudo, estudos epidemiológicos atuais
vêm demonstrando que formas de início tardio (após 65 anos) podem
corresponder a até 40% dos casos. O curso geralmente mais lento e a sintomatologia menos exuberante nessa faixa etária são fatores que podem
levar à confusão diagnóstica, de maneira especial com transtornos psiquiátricos de início tardio e com doença de Alzheimer (DA). A própria DA
pode apresentar variações fenotípicas com formas de predomínio frontotemporal, sendo a testagem neuropsicológica, os exames de imagem e
a análise de biomarcadores no liquor ferramentas úteis para diagnóstico
diferencial na prática clínica. Relato de caso: Tem-se o caso de uma senhora
que começou aos 76 anos quadro de alteração comportamental — gastos
excessivos, contração de dívidas e agitação psicomotora. Após diagnóstico
inicial de transtorno bipolar, a paciente fez uso de diversos psicotrópicos
(antipsicóticos, estabilizadores de humor, antidepressivos, benzodiazepínicos e anticolinesterásicos), com efeito paradoxal e pouca resposta. Evoluiu
com infantilização, comportamento automutilatório e alternância entre
apatia e agitação, havendo perda funcional progressiva nas atividades
instrumentais e básicas de vida diária no período. Após 10 anos de evolução, testes cognitivos revelaram comprometimento mais acentuado da
memória de trabalho, diminuição da fluência verbal, disfunção visuoespacial e disfunção executiva. Ressonância magnética (RM) do crânio, com
atrofia cortical de predomínio frontal e discreta redução volumétrica de
hipocampos (escore 1, escala de Scheltens). Tomografia computadorizada
por emissão de fóton único (SPECT) revelou diminuição preferencial
de circulação frontotemporal. Pesquisa de biomarcadores no liquor, com
resultado normal para dosagem de proteína beta-amiloide, proteína tau
e proteína tau fosforilada, incongruentes com o perfil biológico de DA.
Realizada hipótese de DFT de início tardio, com melhora comportamental após início de trazodona.

45844
LINFOMA FOLICULAR: FAIXA ETÁRIA AVANÇADA —
RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
Marayra Inês França Courya, Luciana de Oliveira Martinsa, Mariana de Azevedo
Ribeiro Marquesa, Tatiane Focka, Alline Gomes Gonçalvesa, Aratti Cândido Simõesa
a
Hospital Socor – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Introdução: Linfoma folicular (LF) é uma doença de evolução indolente
que acomete principalmente mulheres entre 55 e 70 anos de idade. A clínica principal é adenomegalia cervical, supraclavicular, axilar e inguinal,
indolor e de crescimento lento, podendo incluir períodos de remissão
espontânea. O diagnóstico é realizado por biópsia do linfonodo e análise histopatológica. O tratamento acontece de acordo com o estágio da
doença. Ressalta-se a importância do exame físico minucioso em pacientes idosos como diagnóstico diferencial de derrame pleural. Caso clínico:
J. S., 79 anos, feminino, hipertensa e dislipidêmica, em uso de sinvastatina
20 mg MID e atenolol 50 mg MID. Iniciou quadro de dispneia em evolução havia dois dias, em repouso, progressiva, sem febre ou tosse associada,
procurando atendimento em unidade de urgência. Realizada investigação

8

primária com raio X de tórax e identificado grande derrame pleural à
esquerda. Encaminhada à toracocentese e drenado 800 mL de transudato.
Encaminhada à internação para propedêutica em uso de ceftriaxona e claritromicina. Exame físico apresentava ausculta pulmonar com crepitações
em base direita e murmúrio abolido à esquerda com saturação limítrofe;
linfonodos palpáveis em cadeias cervicais, axilares e inguinais. Novos exames
de imagem contrastados mostraram pequena área de consolidação pulmonar e linfonodomegalias em mais de cinco cadeias distintas. Evoluiu com
recolecionamento e piora do padrão respiratório, optando-se por drenagem
em selo d’água. Colhidos amostras de pleura e linfonodo axilar, marcadores tumorais e reumatológicos. Suspensos antibióticos por tempo de uso.
Intercorreu com monilíase oral. Durante os 20 dias de internação, manteve-se afebril. O dreno de tórax foi retirado após dez dias. Os marcadores
apresentaram-se em conformidade com os limites normais, e a biópsia de
pleura, com pleurite crônica. O anatomopatológico de linfonodo resultou
em LF grau I. Encaminhada a paciente à equipe de hematologia do serviço para prosseguimento terapêutico.

45881
HÉRNIA DE BOCHDALEK: APRESENTAÇÃO RARA EM
PACIENTE IDOSA
Januária de Medeiros Silvaa, Melissa Ferrantia, Juliana Espinolaa, Aurélio de Sá Pintoa
Nova Diagnóstico.

a

Introdução: A hérnia de Bochdalek consiste na malformação congênita da
porção posterolateral do diafragma e foi inicialmente descrita em 1948 por
Bochdalek. Essa malformação, também chamada de forame pleuroperitoneal, normalmente se fecha por volta da oitava semana de vida fetal. Afeta
1:2.200 recém-nascidos, sendo rara em adultos (0,17 a 6%). Clinicamente,
apresenta-se com dispneia e macicez do hemitórax à percussão, bem como
peristaltismo no tórax. O aspecto radiológico clássico é o de um hemitórax
preenchido por alças intestinais. Relato de caso: Os autores apresentam um
caso raro de hérnia diafragmática direita (HDD) por meio do forame de
Bochdalek em uma paciente idosa com queixa clínica de dor no hipocôndrio
direito havia dez anos, descrevendo com detalhes as imagens observadas na
radiografia e tomografia de tórax.

45885
APENDAGITE EPIPLOICA: DIAGNÓSTICO NÃO INVASIVO
Januária de Medeiros Silvaa, Melissa Ferrantia, Juliana Espinolaa, Aurélio de Sá Pintoa
Nova Diagnóstico.

a

Introdução: A apendicite epiploica, também chamada de apendagite epiploica,
é uma condição inflamatória incomum resultante da torção, isquemia e inflamação espontânea de um apêndice epiploico. Estes encontram-se presentes
nas fossas ilíacas e, quando inflamados, geram sinais e sintomas que fazem
diagnóstico diferencial, principalmente com a apendicite e a diverticulite. Em
geral, essa condição patológica afeta pacientes adultos entre 20 e 50 anos de
idade, com leve predomínio do sexo masculino. Embora de ocorrência rara, a
apendagite epiploica é cada vez mais diagnosticada pelos métodos de imagem
atuais (tomografia computadorizada e ultrassonografia), os quais possibilitam
a adoção de conduta terapêutica não invasiva e eficiente. Antes do advento
da tomografia computadorizada, o diagnóstico era realizado intraoperatoriamente. Relato de caso: Paciente de 70 anos, sexo feminino, apresentando
queixa de dor abdominal contínua, inespecífica de média intensidade, foi
diagnosticada com quadro de apendagite epiploica por meio de tomografia
computadorizada, que mostrou lesões ovaladas de 1 a 2 cm de diâmetro, de
localização paracólica, com atenuação de gordura e pequena lâmina hiperdensa periférica com gordura marginal peritoneal espessada.

45889
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DAS
INTERNAÇÕES REFERENTES ÀS FRATURAS DE FÊMUR EM
IDOSOS NO BRASIL
Julia Maria Rodrigues de Oliveiraa, Ana Carolina dos Santos Torquatoa, Wanderlei
Ferreira de Jesus Júniora, Lara Cristina Rocha Alvarengaa, Bráulio Brandão
Rodriguesa, Annah Rachel Gracianoa, Nathália Ramos Lopesa
a
Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica) – Anápolis (GO), Brasil.
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Justificativa e objetivo: Os idosos adquirem inúmeros prejuízos sociais em
decorrência da fratura de fêmur. Concomitantemente, também deparam
com redução da reserva funcional e maiores riscos de desenvolverem doenças crônicas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o perfil dos idosos
internados por fratura de fêmur. Método: Estudo transversal analítico com
delineamento de tendência temporal no qual foram avaliados os casos de
internação por fratura de fêmur em idosos entre 2012 e 2014. A fonte de
dados utilizada foi o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema
Único de Saúde (SUS). As variáveis quantificadas referem-se ao caráter da
morbidade hospitalar da população com mais de 60 anos. Os dados foram
analisados por medidas de tendência central e frequência relativa. Resultados:
Entre 2012 e 2014 foram observadas 124.945 internações por fratura de
fêmur no Brasil em pessoas com idade superior a 60 anos, correspondendo
a 48,3% do total de casos. A média anual de internações foi de 41.648,3,
e a região com mais dados foi a Sudeste, com 53% dos casos, e o regime
mais empregado foi o privado, com 54,5%. Além disso, tal procedimento
se demonstrou urgência médica (80,1%), atingindo com maior impacto os
idosos acima de 80 anos (47,1%). As mulheres são as mais afetadas (67,8%),
com taxa de mortalidade de 5%. Conclusão: O número de internações está
aumentando progressivamente, com maior concentração em determinadas
regiões do país. Ademais, observou-se que a maioria dos pacientes é mulher,
atendida sob regime privado e em condições de urgência.

45926
SISTEMA MÓVEL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Luciana Branco da Mottaa, Alexandre Sztajnberga, Matheus Costa Stutzela,
Michel Pedro Filippoa, André Britesa
a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

O envelhecimento traz o desafio de cuidar de idosos com múltiplas comorbidades e dependência. A rede de cuidado pode ser facilitada pelo uso de
tecnologia da informação. Esta tem despontado como recurso de apoio,
atuando como facilitador da comunicação e do monitoramento. Nesse conjunto de ações, a telemedicina pode integrar a rede de cuidado do idoso
dependente, para complementar o atendimento presencial pela equipe de
saúde. Este projeto teve por objetivo desenvolver o SMAI. O aplicativo tem
uma versão para o profissional e uma para o cuidador, ambas desenvolvidas
pelo Laboratório de Ciências da Computação do Instituto de Matemática
e Estatística da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IME/UERJ),
como um conjunto de aplicações para aparelhos do tipo smartphone e
tablet, em parceria com a equipe multiprofissional do Núcleo de Atenção
ao Idoso da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI/UERJ).
O sistema é proposto para auxiliar pacientes idosos com doenças crônico-degenerativas que apresentam perda funcional, seus cuidadores e
seus familiares, na interação com a equipe multiprofissional. Os objetivos
do sistema são: tornar a comunicação do cuidador com a equipe de saúde
mais ágil; reduzir o estresse do cuidador; facilitar o cuidado e o suporte
do idoso nas suas atividades de vida diária; e prover a equipe médica de
informações sobre o estado do paciente com maior frequência, de forma
organizada, facilitando a tomada de decisões. O SMAI permite o monitoramento remoto de pacientes por meio do relatório diário virtual registrado
pelo cuidador, que inclui informações clínicas como sono, alimentação,
eliminações, alteração comportamental, glicemia, pressão arterial, alerta
de medicação e consulta, envio de mensagem escrita. Serão avaliados posteriormente os impactos do uso do sistema de melhoria da qualidade do
cuidado dos pacientes e de vida dos cuidadores, intercorrências e evolução
das doenças e aderência aos tratamentos.

Justificativa e objetivo: Estudos demonstraram relação entre idade de início da
demência de Alzheimer (DA) e polimorfismo rs1466662T/A do gene DCHS2.
O objetivo deste trabalho foi investigar se existe associação entre rs1466662
e comprometimento cognitivo leve amnéstico (CCLa) e DA numa amostra
populacional brasileira de baixa escolaridade. Método: 521 idosos (143 controles, 79 CCL e 299 DA), em acompanhamento ambulatorial no Instituto Jenny
de Andrade Faria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas
Gerais (HC-UFMG), Belo Horizonte (MG), foram selecionados e submetidos ao mesmo protocolo de pesquisa. O diagnóstico definido pelo geriatra
foi confirmado por avaliação neuropsicológica. Genotipagens de rs146662 e
apolipoproteína E (ApoE) foram realizadas por meio da reação em cadeia da
polimerase quantitativa em tempo real (Real Time PCR). A amostra foi estratificada de acordo com o estado de carreador ou não da ApoE?4 (+ e -). Para
análise comparativa, utilizaram-se os testes Kruskal-Wallis, Mann-Whitney
e χ2.. Posteriormente, foi aplicado modelo de regressão logística. Resultados:
O grupo CCLa mostrou maior prevalência do genótipo AA e menor de TT
do que o grupo controle. O subgrupo ApoE?4+ não apresentou diferença com
relação às frequências alélica e genotípica do DCHS2. No subgrupo ApoE
?4-, o grupo CCLa demonstrou maior frequência de AA e menor de TA/TT
(p = 0,014) em relação ao grupo controle. A distribuição alélica seguiu o mesmo
padrão (p = 0,010). O grupo DA indicou maior frequência alélica (p = 0,039) no
tocante ao grupo controle. Análise multivariada demonstrou que no ApoE?4- o
rs1466662 se associou com CCLa. Baixo nível de escolaridade associou-se
com DA, e diabetes mellitus tipo 2, com CCLa. Conclusões: Os resultados
sugerem envolvimento do DCHS2 no CCLa e na DA.

45931
O USO DE ANSIOLÍTICOS COMO ANTIDEPRESSIVOS
VERSUS GRAU DE ESCOLARIDADE DE IDOSOS
João Paulo Guimarães Penaa, Taciana Uchôa Passosa, Tyssia Nogueira Limaa,
Maria Anunciada Agra de Oliveira Salomãob
a
Curso de Medicina da Faculdade de Medicina Nova Esperança (Famene) –
João Pessoa (PB), Brasil.
b
Famene – João Pessoa (PB), Brasil – e Escola Paulista de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – São Paulo (SP), Brasil.

Ansiolíticos são medicamentos que produzem depressão da atividade cerebral
contribuindo para a diminuição da ansiedade, a indução do sono, o relaxamento muscular e a redução do estado de alerta. São utilizados muitas vezes
erroneamente, como tratamento para depressão por idosos, podendo agravar
sintomas, e isso pode ocorrer pelo desconhecimento acerca dessa medicação.
Este estudo avaliou o uso de ansiolíticos como antidepressivos e o grau de
escolaridade de idosos de uma instituição de longa permanência. Trata-se de
um estudo transversal, descritivo e quantitativo. Foram incluídos 47 idosos
residentes na instituição Vila Vicentina Júlia Freire, em João Pessoa (PB).
Para a determinação da depressão, utilizou-se a Escala Geriátrica de Yesavage
(versão reduzida com 15 perguntas). Dos idosos, 20 (43%) eram homens e
27 (57%) mulheres, e 23 (49%) afirmaram usar ansiolíticos, porém, segundo
a escala, 11 (48%) dos pacientes não eram depressivos. Entre os 12 (52%)
depressivos em uso de ansiolíticos, 10 (83%) tinham ensino fundamental
incompleto e 2 (17%) ensino médio incompleto. Os 11 (48%) demais não
depressivos possuíam ensino fundamental incompleto. O elevado índice
(91%) de idosos em uso de ansiolíticos com ensino fundamental incompleto
pode dificultar o tratamento para depressão. Muitos idosos (82%) afirmaram
utilizar apenas “medicamentos para dormir”, e não antidepressivos. O desconhecimento também é percebido quando muitos idosos não sabem como
relatar ao profissional o que sentem de fato e até negam o quadro depressivo,
apontando a utilização da medicação para insônia. Assim, sugere-se a melhora
da educação e da conscientização dos idosos quanto ao uso de ansiolíticos.

45929
ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO DO GENE DCHS2,
COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE E DEMÊNCIA DE
ALZHEIMER EM UMA AMOSTRA DE IDOSOS BRASILEIROS

45940
SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA EM IDOSOS
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Maria Aparecida Camargos Bicalhoa, Marco Túlio Gualberto Cintrab,
Ariane Flávia Almeida Lageb, Pedro Neiva Alves Correaa, Marina Rúbia Limaa,
Kaique Roger Simasa, Anna Luiza Souzaa
a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil.
b
Instituto Jenny de Andrade Faria, do Hospital das Clínicas da UFMG – Belo
Horizonte (MG), Brasil.

Ronaldo César Aguiar Limaa, Layana Liss Rodrigues Ferreirab, Antonia Bruna
Ferreira Bragab, Francisca Marinice Carneirob, Francisco Rogério Carlos Amarala,
Valter Pinheiro da Silvaa, Márcio Leonardo Bastos Verasc
a
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – Mossoró (RN), Brasil.
b
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UEVA) – Sobral (CE), Brasil.
c
Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Teresina (PI), Brasil.
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Justificativa e objetivo: No Brasil, o índice de contaminação pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV) nos idosos vem crescendo assustadoramente, registrando ganho superior a 80% na última década. Nesse ínterim,
o estado do Rio Grande do Norte (RN) apresentou aumento considerável
de casos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)/de HIV em
idosos, principalmente a partir do ano de 2003, que foi de 0,38 para 5,16 por
100 mil em 2012. Assim, objetivou-se conhecer o perfil da AIDS/do HIV
em idosos no Rio Grande do Norte. Método: Trata-se de uma pesquisa
epidemiológica realizada nas bases do Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade
(SIM). Resultados: A detecção de AIDS/HIV na terceira idade no Rio
Grande do Norte cresceu mais de 70% na última década e vem mantendo
o perfil da doença. Os homens continuam no topo das incidências, com
proporções cinco vezes maiores que nas mulheres. O nível sociocultural
ainda é fator dominante (32,8% analfabetos e 48,1% com ensino fundamental), visto que 80,9% dos casos possuíam apenas educação básica e os
maiores índices ocorreram nas regiões menos economicamente favorecidas do estado. A exposição ao HIV, na maioria dos casos, deu-se pela via
sexual (96,1%), com destaque para os heterossexuais (67,8%). A segunda
maior via de exposição foram as drogas injetáveis (3,0%). Outras formas
de exposição não somaram 1%, mostrando que a AIDS/o HIV no idoso
rio-grandense é por carência de prevenção. Conclusões: A transmissão do
HIV no idoso também acontece. Assim, estratégias de educação sexual e
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST) devem incluir a
população idosa.

45942
NEURITE POR DENGUE COM LESÃO DO NERVO
OCULOMOTOR COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL
Maira Tonidandel Barbosaa, Marayra Ines França Courya, Mariana de Azevedo
Ribeiro Marquesa, Tatiane Focka, Alline Gomes Gonçalvesa, Aratti Cândido Simõesa
a
Serviço de Medicina Geriátrica do Hospital Mater Dei da Fundação Educacional
Lucas Machado (Feluma) da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
(FCMMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Introdução: A dengue é uma infecção viral com quatro sorotipos e distribuição geográfica. Ela é epidêmica em vários países e no Brasil, desde 1986,
vem ocorrendo anualmente. A apresentação clínica depende da idade e do
estado imunológico do paciente. Existem poucos relatos de manifestações
neurológicas, que têm sido descritas frequentemente após a doença aguda
ceder, acreditando ser uma manifestação imunomediada. Manifestações
oculares também são descritas, e entre elas as mais comuns são dor retrorbitária, hemorragias retinianas e subconjuntivais. Relata-se um caso de
dengue com apresentação inicial atípica, manifestando-se como neurite
com paralisia incompleta do nervo oculomotor à direita. Paciente procurou
serviço de geriatria por conta de ptose palpebral à direita e diplopia. Os sintomas oculares apresentaram completa resolução após ciclo de dez dias de
prednisona. Não se encontrou na literatura médica caso semelhante, o que
torna significativa a sua apresentação. Relato de caso: J. E. O. S., 67 anos,
masculino, admitido ptose à direita e diplopia havia um dia. Negava febre
e outros sintomas. Após duas horas da admissão relatou mialgia e artralgia
difusas. Ao exame oftalmológico, acuidade visual à direita 20/20 e à esquerda
20/20. Conjuntivas calmas, córnea clara, pupilas fotorreativas. Presença de
nevus de coroide temporal no polo posterior à direita. Ao exame neurológico,
paralisia incompleta do III par craniano à direita. Os exames complementares como ressonância de encéfalo (leucoaraiose), teste rápido de dengue
(NS1 – reagente), hemograma (plaquetas 114.000; leucócitos 1.300) definiram o diagnóstico. Introduzida prednisona 40mg/dia por 10 dias com
completa resolução clínica após 10 dias de medicação.

45954
HOSPITALIZAÇÕES POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
EM IDOSOS NAS REGIÕES DO BRASIL E VACINAÇÃO
CONTRA GRIPE
Flávia Silva Arbex Borima, Priscila Maria Stolses Bergamo Franciscoa, Rosemeire de
Olanda Ferraza, Aldiane Gomes de Macedo Bacuraua
a
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) – Campinas (SP), Brasil.
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Justificativa: As doenças respiratórias constituem uma das principais causas
de morbimortalidade nos idosos. Objetivo: Analisar a tendência de hospitalizações por doenças respiratórias em idosos nas cinco regiões brasileiras,
entre 1995 e 2014, e verificar a correlação entre as coberturas vacinais contra gripe e esse indicador no período de 2006 a 2014. Método: Estudo
ecológico de série temporal realizado com dados de internações por doenças respiratórias em idosos obtidos no Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS), do Ministério da Saúde. Foram utilizados modelos de regressão linear simples e de segundo grau para análise
de tendência, regressão segmentada (jointpoint), para identificar variações
percentuais e pontos de mudanças no padrão, e o coeficiente de correlação
de Spearman. Resultados: Foram registradas 8.273.516 hospitalizações no
período, e todas as regiões apresentaram tendência decrescente. A Região
Sudeste teve a maior proporção média de internações, e a Região Sul, a menor.
As variações percentuais anuais tiveram declínios distintos nas regiões, com
maior variação percentual na Região Sul e menor na Região Sudeste. Houve
mudança no padrão das proporções: aumento entre os anos de 1995 a 1997
seguido de decréscimo significativo até o ano de 2014. As regressões segmentadas foram decrescentes em todas as regiões. As correlações observadas
nas regiões foram inversas, exceto para a Região Nordeste. Nas regiões Sul
e Sudeste as correlações foram negativas e moderadas, porém não alcançaram significância estatística. Conclusões: As tendências foram decrescentes
em todas as regiões no período analisado; entretanto, não houve correlações
significativas entre as proporções de internação e as coberturas vacinais.

45960
INSUFICIÊNCIA SOCIAL: TRANSFORMAÇÃO DOS HOSPITAIS
GERIÁTRICOS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
Thais Bertholini Silva da Rochaa, Wallace Carneiro Machado Juniora,
Veronica Hagemeyer Santosa, Kisi Barrientos Batistaa, Nilo Sergio Mota Rittona,
Alessandra Santos Portela Rochaa
a
Programa de Capacitação em Geriatria (PCMAG) da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

Introdução: Taxas de internação e ocupação de leito hospitalar são mais
elevadas em idosos. Modelos de organização de serviços hospitalares geriátricos deveriam integrar um programa de atenção ao idoso. Almejam-se
serviços coerentes com os princípios do cuidado geriátrico, que aperfeiçoem
os recursos disponíveis e contemplem as características do sistema de saúde.
Objetivo: Demonstrar como o sistema público de admissão hospitalar vigente
transforma um hospital geriátrico em instituição de longa permanência, e
avaliar as possíveis dificuldades para a desospitalização no ato da internação
material. Método: Análise de 31 prontuários de idosos internados no mês
de fevereiro de 2016 em hospital geriátrico no Rio de Janeiro. Justificativa:
Definição de critérios de elegibilidade de internação que visam facilitar a alta
hospitalar para liberação de leitos de internação. Resultados: Dos pacientes admitidos, 30% apresentavam indicação de internação, 17% internaram
com indicação para gastrostomia, 13% tinham patologias não clínicas e 40%
foram encaminhados como opção de asilamento, sendo 10% por mandato
judicial, totalizando 70% dos leitos ocupados, sem previsão de alta hospitalar. O tempo médio de permanência hospitalar constatado é 16 vezes maior
do que a média do Sistema Único de Saúde (SUS). Conclusões: Uma das
explicações para as dificuldades de internação em hospital geriátrico pela
rede pública de saúde é o bloqueio inadequado dos leitos, que passou a
funcionar como deságue para o caos das emergências do sistema de saúde,
dificultando a posterior desospitalização. Ainda há muito a se discutir para
a melhoria do atendimento ao idoso.

45975
ESPONDILODISCITE: UM DIAGNÓSTICO A SER
CONSIDERADO EM CLÍNICA DE DOR ABDOMINAL
Marayra Inês França Courya, Mariana de Azevedo Ribeiro Marquesa, Tatiane Focka,
Alline Gomes Gonçalvesa, Aratti Cândido Simõesa
a
Hospital Mater Dei.

Introdução: Espondilodiscite é um processo inflamatório, em geral infeccioso, que acomete os discos intervertebrais. Diagnóstico diferencial raro de
dor abdominal. É a principal manifestação da osteomielite hematogênica,
em pacientes acima de 50 anos. Cursa em geral com dor lombar, podendo
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cursar ainda com limitação motora e sequelas neurológicas, como fraqueza
muscular e parestesia progressivas. Diagnóstico ocorre por meio da clínica
e de achados radiológicos. Padrão ouro é a ressonância nuclear magnética.
O tratamento em geral é conservador, com cirurgia reservada aos casos
complicados e controle radiológico de cura. Relato de caso: Paciente J.E.O.,
68 anos, sexo masculino, procura o pronto atendimento de um hospital geral
privado, com perda ponderal de 8 kg nos últimos cinco meses, com relato
de dor abdominal em pontadas, com irradiação lombar e hiporexia. Sem
outros sintomas associados, como febre, sangramentos, diminuição de força
ou movimentos. Realizada propedêutica, evidenciando: exame laboratorial
com bicitopenia; radiografia de tórax sem alterações; tomografia computadorizada de abdômen com destaque apenas aos cistos renais; ressonância
nuclear magnética de coluna lombossacra, confirmando acometimento de
espondilodiscite entre L3 e L4. Paciente fez uso de oxacilina e ceftriaxone por
duas semanas em regime hospitalar, com boa evolução clínica, sem sequelas
motoras ou neurológicas. Recebeu alta hospitalar em uso de levofloxacino
500 mg por mais três semanas e controle geriátrico regular.

46002
INTENSIDADE DA DOR E NÍVEIS DE FATOR NEUROTRÓFICO
DERIVADO DO CÉREBRO ENTRE IDOSAS COM DOR
LOMBAR COM E SEM COMPROMETIMENTO RADICULAR
Leani Souza Máximo Pereiraa, Lygia Paccini Lustosaa, Juliano Bergamaschine
Mata Diza, Bruno de Souza Moreiraa, Barbara Zille Queiroza, Daniele Sirineu Pereirab
a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil.
b
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) – Alfenas (MG), Brasil.

Justificativa: O envolvimento de raízes nervosas pode piorar o quadro de
idosos com dor lombar (DL). O fator neurotrófico derivado do cérebro
(BDNF) é um polipeptídeo endógeno que atua na neuromodulação espinhal
da dor e pode ter efeito pró-nociceptivo em diversas condições dolorosas,
especialmente na dor de origem neuropática. Objetivo: Comparar a intensidade da dor e os níveis plasmáticos de BDNF em idosas com DL aguda
com e sem comprometimento radicular. Método: Estudo transversal (Comitê
de Ética em Pesquisa – COEP — nº 0100.0.203.000-11) conduzido com
154 idosas comunitárias (> 65 anos) com DL aguda. O comprometimento
radicular foi identificado pelo teste Lasègue com a paciente posicionada
em decúbito dorsal. O teste foi considerado positivo quando a participante
relatava acentuação da dor na região lombar durante a elevação passiva do
membro inferior com a perna estendida, abaixo de 70º de amplitude de flexão da coxa. A intensidade da dor foi avaliada pela escala visual numérica
de dor (0 – 10). Os níveis de BDNF foram avaliados pelo método ensaio
de imunoabsorção enzimática (ELISA). Resultados: A média de idade da
amostra foi de 70,6 ± 5,5 anos. O teste de Lasègue foi positivo em 46,1%
(intervalo de confiança — IC95% 38,4 – 53,9%) da amostra. Não houve
diferença significativa na intensidade da dor (p = 0,198) nem nos níveis
plasmáticos de BDNF (p = 0,616) entre as idosas com DL aguda com e
sem comprometimento radicular. Adicionalmente, os níveis plasmáticos de
BDNF não estavam correlacionados com a intensidade da dor nessa amostra (r = -0,07; p = 0,362). Conclusão: Os níveis plasmáticos de BDNF não
estão associados com a presença de dor radicular em idosas com DL aguda.

46047
SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO: AVALIAÇÃO DE UMA
SÉRIE DE CINCO CASOS E REVISÃO DA LITERATURA
David Costa Buarquea, Marcus Vinicius Palmeira Oliveiraa
Santa Casa de Misericórdia de Maceió – Maceió (AL), Brasil.

a

Introdução: A subnutrição é um problema frequente em idosos e sua
prevalência aumenta com o grau de fragilidade. Em quadros agudos que
necessitam de internamento hospitalar, oferecer suporte nutricional é sempre
uma prioridade para a família e equipe de saúde. Tal conduta em pacientes
desnutridos ou com privação calórica subaguda pode ocasionar alterações
hidroeletrolíticas abruptas, gerando sintomas neurológicos e respiratórios,
arritmias e falência cardíaca. Ocorrem poucos dias após a introdução da
dieta, o que conceitua a síndrome de realimentação, condição subdiagnosticada e ainda mal compreendida. Descrição da série: Este trabalho relata
uma série de cinco pacientes idosos frágeis subnutridos, internados por
causa clínica, que cursaram com síndrome de realimentação após suporte

nutricional. A amostra foi composta de quatro indivíduos do sexo feminino e
um do masculino, entre 82 e 85 anos de idade, com privação alimentar entre
7 e 15 dias. Três dos pacientes eram portadores de demência grave e foram
internados com delirium hipoativo, dificultando o achado de sintomas clínicos. Em todos os casos houve alterações eletrolíticas após realimentação,
com hipofosfatemia e hipomagnesemia em todos os pacientes, e queda dos
níveis de potássio em 60% deles. Dois apresentaram íleo metabólico. O desfecho foi fatal em 60% dos casos, associados a menores níveis de fosfato. São
de grande importância a educação em saúde e o desenvolvimento de novos
estudos sobre a síndrome. O acompanhamento de parâmetros metabólicos e de níveis de eletrólitos antes e depois do início de suporte nutricional
é imprescindível em pacientes de risco, ajudando no reconhecimento e no
tratamento precoce dessa grave condição.

46058
PAROTIDITE AGUDA NO IDOSO: RELATO DE CASO
Agatha Noleto de Souza Sieiro Condea, Gabriela Cunha Fialho Cantarelli Bastosb,
Renata Costaa
a
Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica) – Anápolis (GO), Brasil.
b
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) – Goiânia (GO), Brasil.

Introdução: Parotidite aguda (caxumba) é a doença viral mais comum das
glândulas salivares. Acomete predominantemente crianças, sendo o pico de
incidência entre 4 e 6 anos de idade. É raro o acometimento de idosos, faixa
etária em que o diagnóstico se torna mais difícil. O diagnóstico é clínico e
pode ser corroborado por exames laboratoriais e de imagem. O tratamento
é de suporte, sendo comum a resolução espontânea após sete a dez dias do
início do quadro. Este estudo objetivou relatar o caso de paciente idosa com
parotidite aguda. Relato de caso: M.G.S., feminino, 90 anos, caucasiana, procurou atendimento no pronto-socorro queixando-se de tumoração à direita
no pescoço associada a dor local, febre, disfagia, hiporexia, dor epigástrica,
vômitos e hipoacusia homolateral à lesão. À admissão, exames laboratoriais
revelaram 29.500 leucócitos, 87% de segmentados, amilase 416 U/L e lipase
156 U/L. Ultrassonografia demonstrou parótida direita aumentada e heterogênea. Foi diagnosticada parotidite aguda à direita. Durante a evolução
hospitalar, paciente evoluiu com quadro respiratório e condensação bilateral
de bases pulmonares à radiografia de tórax. Feito diagnóstico de parotidite
aguda com intercorrência de pneumonia bilateral, foi iniciado tratamento
com antibióticos. A paciente apresentou boa resposta clínica e laboratorial
(curva de amilase 416 / 192 / 67 / 39), com resolução completa do quadro
no 12.º dia de evolução.

46090
DEMÊNCIA HEREDITÁRIA RARA EM ADULTO JOVEM:
RELATO DE CASO
João de Castilho Caçãoa, Larissa Beatriz Silvaa, Marcela Maria Mattos Almeidaa,
Priscila Takahashi de Fariaa, Lucas Motta Fernandesa, Maria Fernanda
Roman Truffaa, Sabrina da Costa Borduchi Moyanoa
a
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – São José do Rio Preto
(SP), Brasil.

Introdução: Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts
and leukoencephalopathy (CADASIL), ou arteriopatia cerebral autossômica
dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia, é uma arteriopatia hereditária ligada ao gene NOTCH3, localizado no cromossomo 19.
Apresenta quadro clínico variável, geralmente associado a migrânea, epilepsia,
distúrbios psiquiátricos e déficits cognitivos, secundários a eventos isquêmicos. O diagnóstico é comprovado pela documentação genética do gene
NOTCH3. Exames de neuroimagem demonstrando isquemia em substância
branca subcortical, associados à biópsia de pele com depósitos osmiofílicos
na derme, colaboram com o diagnóstico. Relato de caso: Feminino, 41 anos,
solteira, procedente de São José do Rio Preto (SP). História de acidentes
vasculares encefálicos de repetição iniciados havia 11 anos, com recuperação parcial dos déficits focais. Encaminhada ao serviço de neurogeriatria
por conta de agitação, ideação delirante e queixas de memória. Nos últimos
anos, perda frequente de empregos e descontrole financeiro. Mãe falecida aos
60 anos apresentou acidentes vasculares encefálicos de repetição desde os
50 anos de idade. Irmã, 27 anos, com distúrbios de comportamento e lesões
isquêmicas subcorticais exuberantes em ressonância magnética de crânio.
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Irmão, 50 anos, com antecedentes de migrânea, acamado por sequela de
repetidos eventos isquêmicos cerebrais iniciados aos 41 anos. Ressonância
evidenciou lesões isquêmicas crônicas e microangiopatia em substância
branca. Biópsia da pele com depósitos osmiofílicos focais em arteríolas da
derme. Ainda que não exista tratamento específico efetivo, o diagnóstico
precoce minimiza os eventos isquêmicos, propiciando melhor qualidade de
vida e planejamento para o paciente e seus familiares.

46108
FATORES ASSOCIADOS À ADESÃO MEDICAMENTOSA EM
IDOSOS HIPERTENSOS
Paulo José Fortes Villas Boasa, Patrick Alexander Wachholza,
Jader Labegalini Cabrala
a
Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (UNESP) – Botucatu (SP), Brasil.

Justificativa e objetivos: A falta de adesão medicamentosa é uma das principais causas do mau controle da hipertensão e diabetes em idosos. Estudo
transversal analisou a associação da adesão e variáveis clínico-laboratoriais.
Método: Incluídos idosos (> 60 anos) hipertensos, assistidos na atenção
primária, em tratamento farmacológico havia > 3 meses. Excluíram-se idosos com declínio cognitivo (pontuação clínica de demência — CDR ≥ 1).
Os dados foram coletados mediante consulta presencial e revisão de prontuário (2012 – 2014). Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(COEP). Adesão foi mensurada por intermédio da escala de medida de
adesão ao tratamento. Empregadas medidas de tendência central e avaliadas
associações por χ2.e t de Student (p < 0,05). Resultados: Analisados dados
de 109 idosos (média etária de 69,8 ± 7,8; 53,2% mulheres), 33,9% portadores de diabetes. Não houve diferença na distribuição das comorbidades
por gênero ou idade. Apresentavam antecedentes de doença cardiovascular
24% dos pacientes; tabagismo, 12,8%; e sedentarismo, 78,9%. O índice de
massa corpórea (IMC) médio foi de 29,4 (± 5,2), mediana de 4 medicamentos por idoso. Média de pressão arterial sistólica de 130,6 e diastólica
de 81,8 mmHg. A hemoglobina glicada média entre os diabéticos foi de
7,7 (± 1,9), 61,5% com hipercolesterolemia e 35,8% com hipertrigliceridemia. Quase 20% da amostra apresentava má adesão medicamentosa.
Observou-se associação de má adesão medicamentosa com presença de
diabetes (p = 0,003) e número de medicamentos em uso (> 5) (p = 0,002).
Conclusão: Nessa amostra de idosos hipertensos e/ou diabéticos, a falta de
adesão medicamentosa foi mais frequente entre os idosos diabéticos e quanto
maior o número de medicamentos em uso concomitante.

46109
DIFERENÇAS NO PERFIL CLÍNICO E CARACTERÍSTICAS
HISTOPATOLÓGICAS DO MELANOMA CUTÂNEO EM
JOVENS E IDOSOS

diferiram entre os grupos etários. Conclusão: Nessa série de casos se identificaram diferenças entre grupos etários nos fatores de risco e antecedentes
pessoais de neoplasia cutânea, porém sem diferenças nas características histopatológicas ou clínicas.

46110
ANÁLISE DA IMOBILIDADE PARCIAL EM IDOSOS DE UM
SERVIÇO PÚBLICO DE REFERÊNCIA EM GERIATRIA
Priscilla Biazibetti Mendesa, Eros Ramirez Mirandaa, Laísa de Oliveira Ennesa,
Ludmila Duca Santos Lodia, Maria Aparecida Camargos Bicalhoa,
Marco Túlio Gualberto Cintraa, Edgar Nunes de Moraesa
a
Hospital das Clínicas de Minas Gerais – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Justificativa e objetivo: Imobilidade parcial (IP) é a perda incompleta da
capacidade de deslocamento e de manipulação do meio, sendo causa importante de morbidade e de comprometimento da qualidade de vida. O objetivo
deste estudo foi avaliar a prevalência de IP e sua correlação com outras condições clínicas em idosos de um serviço de geriatria em Belo Horizonte
(MG). Método: Estudo transversal envolvendo pacientes atendidos de
2011 a 2016 em um centro de referência em geriatria de Belo Horizonte.
A análise estatística foi realizada pelo IBM Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) 19.0. Utilizaram-se teste do χ2.para variáveis categóricas e
testes t e Mann-Whitney para variáveis contínuas. Variáveis com p < 0,2
foram selecionadas para análise multivariada. Resultados: Amostra de 1.355
pacientes, com média de 76,5 ± 8,44 anos, escolaridade de 3,5 ± 3,2 anos,
sendo 58% do sexo feminino. Da amostra, 17% apresentava IP, sendo 60% do
sexo feminino. Encontraram-se correlação significativa com tabagismo atual
(OR =1,98, p = 0,00); dependência para atividades de vida diária (AVDs)
instrumentais (OR = 8,33, p = 0,00); demência (OR = 3,17, p = 0,00); parkinsonismo (OR = 1,71, p = 0,02); disfagia (OR = 3,61, p = 0,00), acidente
vascular encefálico (AVE) (OR = 3,25, p = 0,00); fibrilação atrial (OR = 2,34,
p = 0,00); incontinência urinária (OR = 2,63, p = 0,00); hipoacusia (OR = 1,74,
p = 0,00); alterações de fala e voz (OR = 2,31, p = 0,00); osteoporose lombar (OR = 1,94, p = 0,02); idade avançada (p = 0,00); redução do ritmo de
filtração glomerular (p = 0,00); hipovitaminose B12 (p = 0,01); e circunferência de panturrilha ≤ 31 cm (p = 0,00). O comprometimento cognitivo
leve (OR = 0,56, p = 0,01) foi considerado fator de proteção. Na análise
multivariada, a IP associou-se, de forma independente, à dependência para
AVDs básicas (p < 0,00) e osteoporose femoral (p = 0,006). Conclusão:
A IP associou-se de forma independente à dependência para AVDs básicas e osteoporose femoral.

46111
INSTABILIDADE POSTURAL EM IDOSOS AMBULATORIAIS DE
UM SERVIÇO PÚBLICO DE REFERÊNCIA EM GERIATRIA

Paulo José Fortes Villas Boasa, Patrick Alexander Wachholza, Miriane Garuzia
a
Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (UNESP) – Botucatu (SP), Brasil.

Priscilla Biazibetti Mendesa, Ludmila Duca Santos Lodia, Laísa de Oliveira Ennesa,
Eros Ramirez Mirandaa, Maria Aparecida Camargos Bicalhoa, Marco Túlio Gualberto
Cintraa, Edgar Nunes de Moraesa
a
Hospital das Clínicas – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Justificativa e objetivos: A incidência de melanoma em idosos cresceu significativamente nas últimas décadas, e mais de 40% dos casos são diagnosticados
em pacientes idosos. O pior prognóstico nessa faixa etária depende de características da neoplasia, além do potencial atraso diagnóstico, em comparação
com pacientes jovens. Estudo retrospectivo de série de casos que objetivou
analisar as diferenças das características do melanoma em jovens e idosos
assistidos em um centro de referência em dermatologia. Método: Foram
revisados os prontuários de todos os casos de melanoma confirmados por
anatomia patológica entre 2007 e 2014. Consideraram-se idosos os casos >
65 anos. Realizada estatística descritiva, testadas potenciais associações (χ2.,
p < 0,05). Resultados: Em 62 casos, com média etária de 61,9 (± 15,9) anos,
36 (58,1%) eram do sexo feminino. Os idosos corresponderam a 53,2% da
amostra. Observou-se maior frequência no sexo masculino em ambos os
grupos etários (p = 0,01). Exposição solar excessiva foi mais comum entre
os idosos (p = 0,005), e múltiplos nevos entre os mais jovens (p = 0,025).
Proporcionalmente, as lesões em idosos foram mais frequentes na cabeça/
no pescoço (62,5% vs. 37,5%), e o tipo histológico nodular foi mais frequente em idosos (75% vs. 25%). Mais idosos tinham diagnóstico anterior
de outras neoplasias cutâneas (p = 0,03). Os achados histopatológicos não

Justificativa e objetivo: Instabilidade postural (IP) caracteriza-se pela perda
da capacidade individual para o deslocamento no ambiente de forma eficiente e segura, aumentando o risco de quedas e imobilidade. Possui causa
multifatorial, devendo ser prontamente investigada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de IP e sua correlação com outras condições
clínicas em uma amostra de idosos de um serviço ambulatorial de referência
em geriatria de Belo Horizonte (MG). Método: Estudo transversal envolvendo pacientes ambulatoriais atendidos de 2011 a 2016 em um centro de
referência em atenção à saúde do idoso de Belo Horizonte. A análise estatística foi realizada pelo IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
19.0. Utilizaram-se teste do χ2 para variáveis categóricas e testes t e MannWhitney para variáveis contínuas. Variáveis com p < 0,2 foram selecionadas
para análise multivariada. Resultados: Amostra de 1.432 pacientes, com
média de 76,5 ± 8,44 anos, escolaridade de 3,5 ± 3,2 anos, sendo 58% do
sexo feminino. Da amostra, 50% apresentava IP, sendo 55% do sexo feminino. Encontraram-se correlação significativa com sexo feminino (OR = 1,26,
p = 0,03); demência (OR = 1,41, p = 0,00); depressão (OR = 1,49, p = 0,00);
parkinsonismo (OR = 2,09, p = 0,00), diabetes mellitus (OR = 1,44, p = 0,00),
incontinência urinária (OR = 1,52, p = 0,00); idade avançada (p = 0,00); e
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redução do ritmo de filtração glomerular (p = 0,05). Na análise multivariada, a
IP associou-se, de forma independente, à dependência para atividades de vida
diária instrumentais (AVDIs) (p < 0,001), hipoacuidade visual (p = 0,004),
menor escolaridade (p = 0,008) e polifarmácia (p = 0,011). Conclusão:
A IP está associada de forma independente com dependência para AVDIs,
hipoacuidade visual, menor escolaridade e polifarmácia.

p = 0,008), etilismo prévio (OR = 1,38; p = 0,043), transtorno depressivo
maior (OR = 1,43; p = 0,003), hipoacusia (OR = 1,31; p = 0,031), alteração
de fala e voz (OR = 1,65; p = 0,010) e osteoporose (OP) em colo de fêmur
(OR = 1,67; p = 0,021). A análise multivariada revelou associação independente com OP em colo de fêmur (p = 0,028). Conclusões: A insuficiência
familiar associou-se de forma independente com OP em colo de fêmur.

46113
HIPERSENSIBILIDADE ASSOCIADA À DOR LOMBAR AGUDA
E A ALTERAÇÕES FUNCIONAIS

46118
SINTOMAS DEPRESSIVOS, ATIVIDADE FÍSICA E
FUNCIONALIDADE NA SARCOPENIA: DADOS DO BACE-BRASIL

Leani Souza Máximo Pereiraa, Vitor Tigre Martins Rochaa, Bárbara Zille de Queiroza,
Juliano Bergamaschine Mata Diza, Amanda Aparecida Oliveira Leopoldinoa, Juscélio
Pereira da Silvaa, Thiago de Melo Soaresa
a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Leani Souza Máximo Pereiraa, Lygia Paccini Lustosaa, Vitor Tigre Martins Rochaa,
Amanda Aparecida Oliveira Leopoldinoa, Thiago de Melo Soaresa, Carla Cristina
Amaral Tavaresa
a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil.

Justificativa e objetivos: A diminuição do limiar de dor na coluna lombar
pode estar associada com aspectos clínicos e funcionais em idosos. O objetivo deste estudo foi avaliar as diferenças na incapacidade e mobilidade
funcional de idosos com dor lombar com e sem hipersensibilidade na coluna.
Materiais e métodos: Trata-se de um estudo observacional transversal, parte
do estudo internacional Back Complaints in the Elders (BACE), aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) ETIC n.º 0100.0.203.000-11. A amostra incluiu
idosos com 65 anos ou mais, com relato de um novo episódio de dor lombar
aguda. Foram excluídos os idosos com alterações cognitivas e deficiência motora, visual ou auditiva graves. A hipersensibilidade foi mensurada
pelo teste de sensibilidade dolorosa. Os idosos foram categorizados em
dois grupos: com hipersensibilidade (G1) e sem hipersensibilidade (G2).
A incapacidade foi avaliada pelo questionário Roland Morris. Mobilidade
funcional foi avaliada pelo teste Timed Up & Go. Foram utilizados a
idade e o índice de massa corpórea (IMC) como variáveis de controle.
A análise dos dados foi realizada pelo teste U de Mann-Whitney, significância de 5%. Resultados: Participaram do estudo 386 idosos, sendo a
maioria do sexo feminino (84,5%), com média de idade de 71,7 ± 5,25
anos, casada (41%) e com baixa escolaridade (67,9%). Houve diferenças
significativas entre os grupos: incapacidade (G1 = 14,24; G2 = 12,78;
p = 0,016) e mobilidade funcional (G1 = 12,06; G2 = 11,25; p = 0,045).
Não houve diferenças para idade (G1 = 71,21; G2 = 72,13; p = 0,085) e
IMC (G1 = 28,76; G2 = 28,85; p = 0,867). Conclusão: Idosos com lombalgia aguda e hipersensibilidade lombar apresentam piores níveis de
incapacidade e mobilidade funcional.

Justificativa: A dor lombar aguda (DLA) é frequente em idosos e pode
estar relacionada com inatividade física e sintomas depressivos (SD).
Deve-se considerar que sarcopenia pode estar associada a essas condições.
Objetivos: Comparar SD, nível de atividade física (AF) e desempenho
funcional (DF) em idosas com DLA classificadas como não sarcopênicas e em risco de sarcopenia, e verificar correlação dessas variáveis em
cada um dos grupos. Método: Estudo transversal, subamostra do projeto
multicêntrico Back Complaint in the Elders (BACE) (Comitê de Ética em
Pesquisa — COEP — da Universidade Federal de Minas Gerais — UFMG
n.º 0100.0.203.000-11). Participaram mulheres, com 65 anos ou mais, com
relato de novo episódio de DLA nas últimas 6 semanas. Excluíram-se alterações cognitivas, deficiência motora, visual ou auditiva grave e aquelas
pacientes incapazes de realizar os testes. Identificaram-se os grupos de idosas não sarcopênicas e em risco de sarcopenia, de acordo com o Consenso
Europeu de Sarcopenia (European Working Groupon Sarcopenia in Older People
– EWGSOP). Todas responderam à escala de depressão geriátrica (SD),
a Active Australian Questionnaire (AF) e ao teste de desempenho Roland
Morris (DF). Grupos comparados por meio do teste t de Student, para
amostras independentes, e análises correlacionais por meio do coeficiente
de Spearman. Resultados: Participaram 322 idosas (71,65 ± 5,19 anos), a
maioria casada e de baixa escolaridade. Não houve diferença significativa
dos SD nem do nível de AF e DF (p 0,05) entre grupos. Houve correlação
moderada, positiva e significativa dos SD e do DF em ambos os grupos.
Demais análises não foram significativas (p 0,05). Conclusão: Idosas sarcopênicas não foram diferentes daquelas em risco de sarcopenia. Aquelas
com maior número de SD apresentaram pior DF.

46116
INSUFICIÊNCIA FAMILIAR: ANÁLISE DE FATORES ASSOCIADOS
EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM GERIATRIA

46131
INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM IDOSOS ATENDIDOS EM UM
SERVIÇO PÚBLICO DE REFERÊNCIA EM GERIATRIA

Ludmila Duca Santos Lodia, Priscilla Biazibetti Mendesa, Eros Ramirez Mirandaa,
Laísa de Oliveira Ennesa, Maria Aparecida Camargos Bicalhoa, Marco Túlio
Gualberto Cintraa, Edgar Nunes de Moraesa
a
Instituto Jenny de Andrade Faria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
– Belo Horizonte (MG), Brasil.

Ludmila Duca Santos Lodia, Priscilla Biazibetti Mendesa, Eros Ramirez Mirandaa,
Laísa de Oliveira Ennesa, Maria Aparecida Camargos Bicalhoa, Marco Túlio
Gualberto Cintraa, Edgar Nunes de Moraesa
a
Instituto Jenny de Andrade Faria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
– Belo Horizonte (MG), Brasil.

Justificativa e objetivos: A transição para a velhice é um processo que gera
novas demandas, entre elas a necessidade de maior apoio familiar. Quando
a família não tem condições psicológicas, sociais, nem mesmo recursos
financeiros ou humanos para cuidar de seu familiar idoso, este fica exposto
às situações determinantes de aumento da morbidade. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a correlação entre insuficiência familiar e morbidades
em idosos atendidos em um serviço público ambulatorial de referência
em geriatria de Belo Horizonte (MG). Método: Estudo transversal com
amostra de 1.430 pacientes atendidos no período de 2011 a 2015 no centro de referência em atenção à saúde do idoso. A análise estatística foi
realizada por intermédio do IBM Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) 19.0. Foram utilizados o teste χ2 para variáveis categóricas e os
testes t e Mann-Whitney para variáveis contínuas. As variáveis com valor
p < 0,20 foram selecionadas para análise multivariada por meio de regressão
logística. Resultados: A média de idade foi de 76,5 ± 8,4 anos, escolaridade de 3,4 ± 3,2 anos, 58% pertencia ao sexo feminino, 26% apresentava
insuficiência familiar. A insuficiência familiar demonstrou relação significativa com tabagismo atual (OR = 2,21; p < 0,001) e prévio (OR = 1,43;

Justificativa e objetivo: A incontinência urinária (IU) é um transtorno
vesical angustiante e incapacitante cuja prevalência aumenta com a idade.
O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre IU e outras comorbidades em idosos atendidos em um centro de referência em geriatria de
Belo Horizonte (MG). Método: Estudo transversal com amostra de 1.432
pacientes atendidos no período de 2011 a 2015 no centro de referência em
atenção à saúde do idoso. A análise estatística foi realizada por intermédio
do IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 19.0. Foram utilizados o teste χ2 para variáveis categóricas e os testes t e Mann-Whitney
para variáveis contínuas. As variáveis com valor p < 0,20 foram selecionadas para análise multivariada por meio de regressão logística. Resultados:
A média de idade foi de 76,5 ± 8,4 anos, 56% apresentava IU, destes, 58%
eram mulheres. Quanto ao tipo de IU: 33,4% de urgência, 7,6% funcional,
3,8% de esforço, 8,6% mista, 0,2% por sobrefluxo. A IU apresentou relação significativa com dependência para atividades de vida diária (AVDs)
instrumentais (OR = 2,22; p < 0,001), depressão (OR = 1,30; p = 0,013),
parkinsonismo (OR = 1,63; p = 0,015), disfagia (OR = 2,57; p < 0,001), instabilidade postural (OR = 1,52; p < 0,001), imobilidade parcial (OR = 2.63;

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 10, Suppl. 1, p.3-15

13

p < 0,001), imobilidade total (OR = 6,63; p < 0,001), diabetes mellitus
(OR = 1,32; p = 0,022), presença de acidente vascular encefálico (AVE) prévio (OR = 2,23; p < 0,001), alteração de fala e voz (OR = 1,98; p < 0,001) e
demência (OR = 1,88; p < 0,001). Observaram-se associação independente
com idade avançada (p = 0,038), maior índice de massa corpórea (IMC)
(p = 0,007) e dependência para AVD básicas (p = 0,003). Conclusão: A IU
associou-se de forma independente com idade avançada, maior IMC e
dependência para AVD básicas.

46156
MANIFESTAÇÕES NEUROPSIQUIÁTRICAS E MOTORAS DA
SÍNDROME DE FAHR: RELATO DE CASO EM IDOSA — DA
GRAVE PERDA FUNCIONAL AO DIAGNÓSTICO PARA UMA
VIDA COM MELHORES PERSPECTIVAS
Rychard Arruda de Souzaa, Mariana Xavier Inácioa, Allini Fernandes Santosa,
Fabrício de Souza Xaviera, Marina Luana Silva Carneiroa
a
Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde (FAMERV/UniRV) – Rio Verde
(GO), Brasil.

Introdução: A síndrome de Fahr designa uma enfermidade idiopática ou
secundária caracterizada pela deposição anormal de cálcio em áreas cerebrais responsáveis pelo controle de movimentos e do humor. Foi descrita
pela primeira vez por Karl Theodor Fahr em 1930 e mantém-se como
condição rara, com prevalência de menos de um caso em um milhão de
pessoas. Suas manifestações clínicas envolvem uma variedade de sintomas
neuropsicológicos, cognitivos e motores que se apresentam principalmente
em indivíduos na terceira e quarta décadas de vida. O relato justifica-se por
sua raridade como condição clínica e pela manifestação em idade superior
à prevalência. Relato de caso: Paciente do sexo feminino de 83 anos, com
história de tireoidectomia havia 34 anos, com disartria, disfagia, quedas
frequentes, irritabilidade e choro fácil, evoluindo com total incapacidade
funcional e fragilidade. Ao exame físico: torporosa, unhas frágeis e quebradiças, redução da mobilidade ativa e com sinal de Chvostek e Trousseau
negativos. Exames laboratoriais: hipocalcemia (cálcio corrigido: 6,1 mg/dL),
hiperfosfatemia, paratormônio em limite inferior e 25OH-vitamina D em
nível suficiente. Tomografia de crânio com calcificações amórficas difusas e
intensas nos núcleos da base, periventricular e núcleo denteado do cerebelo
bilateralmente, sugestivos de síndrome de Fahr. Como tratamento, foram
instituídos antidepressivo, reposição de cálcio e vitamina D e nutrição enteral.
Após cinco dias recebeu alta hospitalar, já com melhora do quadro emocional e perfil laboratorial, porém sem normalização de ambos. A família
foi devidamente orientada e a paciente teve boa evolução no acompanhamento ambulatorial. O tratamento para essa síndrome não está totalmente
esclarecido, e as drogas atuais são pouco eficientes na resolução definitiva,
exceto quando o problema é descoberto em fases iniciais. Modalidades de
tratamento com equipe multiprofissional são fundamentais para minimizar
a perda funcional e fragilidade.

46197
SENSE OF COHERENCE: O SENTIDO DE COERÊNCIA NOS
CAMINHOS DO ENVELHECIMENTO
Lina Rodrigues de Fariaa
a
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) – Itabuna (BA), Brasil.

Introdução: O envelhecimento da população mundial vem sendo discutido
por estudiosos de vários países, especialmente dos mais desenvolvidos, que
apresentam baixas taxas de natalidade. Essa tendência já pode ser observada também em países latino-americanos. O contínuo envelhecimento da
população aumenta a incidência e a prevalência de problemas relacionados
à idade, como as doenças crônicas e as deficiências ou incapacidades funcionais a elas relacionadas. A doença crônica é, por sua vez, a maior causa
de incapacidade, de maneira especial entre os mais velhos. O presente trabalho propôs explorar as novas visões acerca da relação entre incapacidades,
ou disabilities, e os modos de enfrentá-las nas sociedades contemporâneas,
salientando a população idosa. O objetivo deste trabalho, particularmente,
foi discutir o papel de destaque que conceitos do campo das ciências humanas, como o sense of coherence e o social support, vêm recebendo dos estudos
sobre a população idosa em vários centros europeus e norte-americanos e
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como as representações sociais traduzem e afetam, na sociedade contemporânea, o processo de envelhecimento e o estigma pelos quais passam os
idosos. Importou desvendar, com base nas definições de uma situação ou de
um cenário, o conteúdo emocional da experiência pessoal, o que significa
ser idoso em um mundo no qual as adversidades do envelhecer reduzem a
autoestima e a autoimagem dessa população. Em tais esforços, faz-se urgente
discutir a identidade das pessoas idosas com deficiência como uma categoria multifacetada e heterogênea, nas quais as questões de vida rural/urbana,
gênero, classe, raça/etnia e sexualidade sejam consideradas.

46219
FATORES ASSOCIADOS ÀS POSSÍVEIS INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS ENTRE IDOSOS COM SÍNDROME
METABÓLICA
Daniela Santos Tavaresa, Nayara Cândida Gomesa, Natália Gomes Vicentea,
Darlene Mara dos Santos Tavaresa, Leiner Resende Rodriguêsa
a
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – Uberaba (MG), Brasil.

Justificativa e objetivos: No Brasil, há lacunas de conhecimento sobre a ocorrência de interações medicamentosas no ambiente domiciliar, local onde é
habitual que os idosos manifestem sinais e sintomas precoces das doenças.
Objetivou-se descrever as características sociodemográficas dos idosos com
síndrome metabólica diagnosticados no ambulatório de Síndrome Metabólica
da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba (MG), e
identificar os fatores associados às possíveis interações medicamentosas entre
esses idosos. Método: Estudo quantitativo, analítico, transversal e observacional, desenvolvido entre 263 idosos com síndrome metabólica da zona
urbana de Uberaba. Para a identificação das possíveis interações medicamentosas foi utilizado o Drug Reax System, do Micromedex®. Procedeu-se à
análise com os testes χ2 e o modelo de regressão logística múltipla (p < 0,05).
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da UFTM, com parecer nº 950.675. Resultados: Predominaram
idosos do sexo feminino (70,7%); com 60 – 70 anos (51,7%); que moravam
com esposo(a)/companheiro(a) (63,9%); que tinham um a quatro anos de
escolaridade (49,0%); com renda ≤ um salário-mínimo (62,4%). A presença
de possíveis interações medicamentosas associou-se ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados (p = 0,006) e à polifarmácia (p < 0,001).
Conclusão: Os fatores associados à presença de possíveis interações medicamentosas entre os idosos com síndrome metabólica, verificados neste estudo,
contribuem para o planejamento de ações em saúde visando à prevenção de
complicações nessa população.

46226
EQUAÇÕES SOBRE FUNÇÃO RENAL EM LONGEVOS
AMBULATORIAIS
Milton Luiz Gorzonia
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo – São Paulo (SP), Brasil.

a

Justificativa e objetivos: Disfunções renais em longevos (idade acima de
79 anos) geram implicações terapêuticas. Há três equações em uso para detectá-las: Cockcroft-Gault (CG) (1976), Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD) (2000) e Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration (CKDEpi) (2009). Qual seria o percentual de concordância entre os resultados
dessas equações? Método: Estudo observacional de dados de prontuários
de longevos em seguimento ambulatorial geriátrico e que tiveram a coleta
de creatinina sérica motivada pela indicação de fármacos dose-dependente da
função renal. Utilizaram-se balança padrão para pesagem dos idosos e teste
específico para determinação da creatinina sérica em mg/dL. As três equações
foram calculadas pelo aplicativo gratuito eGFR Calculators (National Kidney
Foundation). Consideraram-se resultado díspare diferenças superiores a 25%
entre o maior e o menor resultado entre as três equações. Compararam-se
homens e mulheres, com ou sem resultados díspares pelo teste do χ2 (alfa).
Resultados: Cinquenta e cinco mulheres (86,2 ± 5,0 anos de idade, 60,4 ±
8,4 kg de peso, 0,96 ± 0,43 mg/dL de creatinina, caucasianas ou asiáticas):
CG 44,4 ± 16,1 mL/min, MDRD 62,4 ± 20,3 mL/min/1,73 m², CKPEpi 59,1 ± 17,7 mL/min/1,73 m², 63,6% com resultados díspares; e 22
homens (84,4 ± 4,4 anos de idade, 76,9 ± 13 kg de peso, 1,21 ± 0,38 mg/dL
de creatinina, caucasianos): CG 53,1 ± 21,8 mL/min, MDRD 63,2 ±
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21,2 mL/min/1,73 m², CKP-Epi 59 ± 17,3 mL/min/1,73 m², 27,3% com
resultados díspares. Houve significância estatística para mulheres com resultados díspares. Conclusões: Apesar de pequena casuística, pode-se considerar
que equações para avaliação da função renal em longevos são úteis na prática
clínica, mas se recomenda cautela na interpretação isolada de uma delas.

46260
EVENTOS ADVERSOS ASSOCIADOS AO USO DE
MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS E
SÍNDROME DA FRAGILIDADE
Paulo José Fortes Villas Boasa, Lilian Dias dos Santos Alvesa
a
Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (UNESP) – Botucatu (SP), Brasil.

Justificativa e objetivo: Trinta por cento de idosos internados têm prescrição
de medicamentos inapropriados (MPI). Investigaram-se eventos adversos
(EA) associados à prescrição de MPI (PMPI) em idosos internados em
hospital universitário. Método: Estudo de coorte prospectivo. Avaliados
133 idosos. Realizadas classificação das PMPIs (critérios de Beers) e ocorrência de EAD. Excluídos pacientes com alta hospitalar a menos de 30 dias,

internação por conta de EAD e alta com menos de 3 dias. Realizada análise descritiva. Resultados: Dos pacientes, 55,6% eram homens, média de
idade de 74,7 anos (+ 8,9), 75,9% eram frágeis e 16,5% pré-frágeis quanto
à fragilidade (índice do estudo de fraturas por osteoporose — SOF index).
As principais causas de internação foram: doenças do aparelho circulatório (30,8%), do aparelho respiratório (20,8%) e do aparelho geniturinário
(13,5%). Do total, 83,5% teve PMPIs que devem ser evitadas em idosos,
18,8% que devem ser evitadas em determinadas doenças e 51,1% utilizadas
com cautela. Os principais MPI foram ácido acetilsalicílico (AAS) (59), metoclopramida (31), insulina (21), haloperidol (23) e digoxina (17). A média do
tempo de internação para os pacientes que tiveram PMPI foi de 10,94 dias
(+ 7,6), e sem PMPI de 6,64 dias (+ 5,2) (p < 0,05). Apresentaram EAD
32,3% dos pacientes com identificação de 65 reações, sendo 63 previsíveis
e 2 imprevisíveis. As principais reações foram sonolência (21%), hipotensão (10%) e sangramento (6%). Os principais medicamentos associados às
reações foram furosemida (9), sulfametazol+trimetropim (5), enoxaparina
(5) e lorazepam (4). Conclusão: Observou-se alta incidência de PMPI, que
determinou maior tempo de internação. Entre os principais medicamentos
associados aos EADs, foi identificada a presença de MPIs.
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A HOSPITALIZAÇÃO COMO FATOR DE RISCO PARA QUEDAS
EM IDOSOS CAIDORES: UM ESTUDO DE FOLLOW UP
Deise Ferreira da Silva; Patricia Harry Lavoura; Débora Martins Meira;
Jose Antonio Curiati; Celso Ricardo Fernandes Carvalho; Clarice Tanaka

Justificativa: A hospitalização tem impacto no sistema musculoesquelético
e controle postural, por conta da redução dos estímulos motores e sensoriais durante o repouso no leito. Objetivo: Avaliar a condição de equilíbrio
e força muscular na alta hospitalar como fator de risco para queda futura
em idosos caidores. Método: O equilíbrio Mini-Balance Evaluation Systems
Test (Mini-BESTest) (MiniBESTest) e a força de preensão palmar (dinamometria) foram avaliados na admissão e alta hospitalar. A ocorrência de
quedas foi avaliada após 30 dias da alta por ligações telefônicas. Resultados:
Foram incluidos 80 idosos hospitalizados (44 mulheres) com idade de
72 (± 7,0) anos, índice de Charlson = 3,66 (± 2,5) pontos e internados por
nove (± 7,0) dias. Na alta não houve alteração do equilíbrio nem de força
na comparação com mensurações da admissão (respectivamente, 18,7 ± 6,2
versus 19,0 ± 5,4 escore e 13,9 ± 8,7 versus 14,7 ± 8,7 kgf; p > 0,05). No follow-up após 30 dias ocorreram 14 quedas e três óbitos: quatro (9,7%) no
grupo com diminuição de dinamometria (n = 41) e nove (25%) no grupo
com diminuição no MiniBESTest (n = 36). Todos os indivíduos apresentaram pelo menos uma queda pré-hospitalização: aqueles com uma queda
(n = 42) tiveram menor probabilidade de queda futura quando comparados com aqueles com mais de uma queda (n = 38) (respectivamente, 11,9
versus 23,7%). Nas análises de proporções não houve significância estatística (p = 1,0). Conclusão: Os resultados sugerem que um maior número
de quedas prévias indica mais quedas futuras e que a diminuição da força e
equilíbrio na alta ocasiona quedas em alguns indivíduos, porém não podem
ser considerados fator de risco para quedas futuras em idosos caidores.

ALTERAÇÕES NA FORÇA MUSCULAR DE IDOSOS LONGEVOS:
ESTUDO COM SEGUIMENTO DE DOIS ANOS
Vandrize Meneghini; Susana Cararo Confortin;
Larissa Pruner Marques; Aline Rodrigues Barbosa

Justificativa e objetivos: A redução da força muscular é um processo característico do envelhecimento, ocorrendo de forma mais acentuada em idosos
mais velhos. O objetivo deste estudo foi analisar as alterações na força muscular de idosos longevos, em 2010 e 2012. Método: Estudo epidemiológico,
de base domiciliar e longitudinal, com seguimento de dois anos. Foram
incluídos todos os idosos com 80 anos ou mais, residentes em um município no Sul do Brasil em 2010 e reavaliados em 2012. A força de membros
superiores foi avaliada por meio da força de preensão manual (FPM) e de
membros inferiores, pelo teste sentar e levantar (SeL). Foi realizada análise de variância para medidas repetidas de acordo com o sexo. Resultados:
Em 2010, foram avaliados 134 idosos (78 mulheres) com média etária de
84,6 (± 4,5) anos. Destes, foram reavaliados 110 idosos (67 mulheres) em
2012. As mulheres apresentaram valores médios de FPM de 20,0 ± 4,5 kgf e
17,4 ± 4,9 kgf, e os homens de 30,9 ± 7,2 kgf e 27,4 ± 6,6 kgf, em 2010 e 2012,
nessa ordem. Essa redução foi significativa (p ≤ 0,001) em ambos os sexos.
Os valores médios no teste SeL para as mulheres foram 14,4 ± 5,1 segundos e 14,1 ± 4,4 segundos e para os homens foram 12,3 ± 4,0 segundos e
13,6 ± 3,7 segundos, em 2010 e 2012, respectivamente, não indicando diferença significativa. Conclusão: Os homens e as mulheres exibiram redução
da força muscular de membros superiores e manutenção da força de membros
inferiores no decorrer de dois anos. Considerando a estreita relação entre
força muscular e saúde dos idosos, deve-se promover a manutenção desta.

ALTERAÇÕES NA MASSA MUSCULAR E NO DESEMPENHO
MOTOR EM IDOSOS DE COMUNIDADE APÓS TRÊS ANOS
DE SEGUIMENTO
Cristina Machado Andrade; Edinolia Rosa de Jesus Freire; Patrícia Honório Silva Santos;
Raildo da Silva Coqueiro; Marcos Henrique Fernandes; José Ailton Oliveira Carneiro

Justificativa e objetivo: A realização de estudos com caráter longitudinal
para observar, de forma mais fidedigna, as evidências das alterações físicas e
biológicas relacionadas ao envelhecimento humano torna-se cada vez mais
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importante. Assim, este estudo teve por objetivo identificar as mudanças
relacionadas à massa muscular e ao desempenho motor em idosos residentes em comunidade após três anos de segmento. Método: Trata-se de
um estudo observacional e exploratório com delineamento longitudinal.
Participaram do estudo 233 idosos de ambos os sexos com idade superior
a 60 anos. Os dados foram coletados usando um questionário baseado na
pesquisa Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE). A massa muscular
foi calculada por intermédio da equação de Lee et al., validada para idosos
brasileiros por Rech et al. A força muscular foi avaliada mediante um dinamômetro manual. O teste t de Student para amostras pareadas foi utilizado
para associar a massa muscular e o desempenho motor de idosos durante os
períodos de 2011 a 2014. Resultados: As mulheres representaram 55,8% da
amostra, com média de idade de 73,0 ± 8,1 anos, e os homens com média de
idade de 71,7 ± 8,2 anos. Não houve diferença significativa na perda de massa
nem na força muscular em idosos residentes em comunidade após três anos
de segmento (p > 0,05). Conclusão: Com base nos resultados encontrados,
é possível inferir que a força de preensão palmar e a massa muscular não
sofreram alterações significativas durante o período de três anos do estudo.

ANÁLISE COMPARATIVA DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE
Adriano Filipe Barreto Grangeiro; Mônica Elinor Alves Gama

Justificativa e objetivo: A manutenção da capacidade funcional pode ter
implicações na qualidade de vida dos idosos, pois está diretamente relacionada com a forma que o indivíduo se mantém na comunidade, desfrutando
a sua independência até as idades mais avançadas. Este estudo propôs avaliar
a funcionalidade de idosos em situação de fragilidade atendidos em programas de atendimento domiciliar. Método: Estudo analítico, transversal,
com aplicação do índice de Barthel para avaliação da capacidade funcional
em 241 idosos. Resultados: Predominância do sexo feminino, média de
82,1 anos, viuvez e aposentadoria como principal fonte de renda, em ambos
os grupos. Dos idosos do setor privado, 92% com algum grau de dependência funcional, e, no setor público, 87,9%, com associação significativa
na classificação geral do grau de dependência (p = 0,007). Na rede privada
a maioria (57%) apresenta dependência total para realização das atividades
básicas de vida diária; na rede pública somente 36,9%. Nos idosos da rede
pública, observou-se associação significativa entre o grau de dependência
com maior ocorrência de quedas (p = 0,0391), consumo elevado de medicamentos (p = 0,0192) e número aumentado de internações (p = 0,0008).
No grupo de idosos do setor privado também houve associação significativa
com o consumo de medicamentos (p = 0.0192), com destaque à associação
negativa com a ocorrência de quedas (p = 0,0391), por apresentar maior
dependência. Conclusões: Os critérios de elegibilidade para atendimento
nos programas possivelmente influenciaram nos resultados, uma vez que no
serviço privado é assegurado atendimento aos idosos com vistas à desospitalização. O objetivo maior desses programas deve ser garantir qualidade
de vida no ambiente domiciliar.

APLICABILIDADE, SEGURANÇA E DESFECHOS MOTORES DO
NINTENDO WII FIT® EM IDOSOS FRÁGEIS: ESTUDO PILOTO
Wilson Jacob Filho; José Eduardo Pompeu; Sumika Mori Lin;
Maria do Socorro Morais Pereira Simões; Jéssica Maria Ribeiro Bacha;
Larissa Alamino Pereira de Viveiro; Gisele Cristine Vieira Gomes

Objetivo: Analisar a aplicabilidade, a segurança e os desfechos motores e
cognitivos do Nintendo Wii Fit (NWF) em idosos frágeis. Método: Quatro
idosos frágeis, média de idade 80 ± 5 anos, diagnosticados com síndrome da
fragilidade de acordo com os critérios de Fried, sem doenças neurológicas ou
ortopédicas que promovam a incapacidade de permanecer em bipedestação
e de deambular. Foram avaliados por fisioterapeutas cegos antes e depois
de 14 sessões e 30 dias após o término das intervenções. Cada sessão durou
60 minutos, com frequência de duas vezes por semana. Foram selecionados
10 jogos, cinco por sessão. A aplicabilidade foi avaliada por meio da análise da evolução da pontuação dos jogos, da segurança por intermédio do
registro dos eventos adversos durante as intervenções, do controle postural
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pelo Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest), da marcha
pela Functional Gait Assessment (FGA), da cognição mediante a Avaliação
Cognitiva Montreal (MoCA) e da depressão por meio da escala de depressão
geriátrica (GDS-15). Resultados: Não foram observados eventos adversos
durante as intervenções. Pacientes melhoraram a pontuação em todos os
jogos após as 14 sessões de treinamento. No Mini-BESTest a média e o desvio padrão pré e pós-acompanhamento e no período de acompanhamento
foram 18,75 (1,89), 27,25 (2,62), 26,5 (1,73), respectivamente; FGA, 16,5
(3,10), 23,25 (5,31) e 25,5 (4,79), nessa ordem; MoCA, 1,75 (2,98), 25,25
(1,70) e 23,75 (2,06), respectivamente; e GDS, 5,75 (1,70), 5,25 (2,21) e
5,75 (2,87) respectivamente. Conclusão: O treinamento motor com o NWF
foi aplicável e seguro para idosos frágeis. Os pacientes aumentaram a pontuação em todos os jogos e houve melhora no controle postural, na marcha,
na cognição e no humor.

ASSOCIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO PALMAR COM O
ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS HOSPITALIZADOS
Carla Helena Augustin Schwanke; Melissa Côrtes da Rosa; Maria Luiza Freitas Annes;
Raquel Seibel; Rosane Dias da Rosa; Marina Bianchi Lemieszek

Justificativa e objetivos: A avaliação da perda da força muscular, comum
no idoso, tem ganhado notoriedade nos instrumentos de rastreio nutricional. Assim, o objetivo foi determinar a associação entre força de preensão
palmar (FPP) e estado nutricional de idosos hospitalizados. Método:
Foram avaliados idosos hospitalizados, com 60 anos ou mais, dos quais
foi possível averiguar a FPP com dinamômetro Jamar, no período de
abril a dezembro de 2015. Para avaliação do estado nutricional foram
utilizados os seguintes instrumentos: avaliação subjetiva global (ASG),
miniavaliação nutricional versão completa (MNA®) e versão reduzida
(MNA®-SF). A associação foi realizada pelo teste One-Way ANOVA,
seguido do teste post-hoc de Bonferroni (software IBM Statistical Package
for the Social Sciences — SPSS versão 17.0). Resultados: Foram avaliados 281 idosos, com média de idade de 69,1 ± 6,6 anos, sendo 58%
do sexo masculino. A FPP média foi 17,39 ± 8,76 kg nos eutróficos
(55,5%), 13,30 ± 8,31 kg nos moderadamente desnutridos (19,6%) e
13,17 ± 7,97 kg nos desnutridos (24,9%). Na MNA®, a FPP média
foi de 17,83 ± 9,06 kg nos eutróficos (48,8%), 14,08 ± 7,88 kg em
risco nutricional (37,7%) e 11,39 ± 7,24 kg nos desnutridos (13,5%).
Na MNA®-SF, a FPP média dos eutróficos foi 17,81 ± 8,86 kg (33,8%),
15,66 ± 8,79 kg em risco nutricional (42,7%) e 12,08 ± 7,19 kg nos desnutridos (23,5%). Na ASG, a FPP dos eutróficos foi significativamente
maior do que nos moderadamente desnutridos e desnutridos; na MNA®,
a FPP dos eutróficos foi significativamente maior do que a dos em risco
nutricional e desnutridos; na MNA®-SF, a FPP dos eutróficos e em
risco nutricional foi significativamente maior do que a dos desnutridos
(p < 0,001). Conclusão: Valores menores de FPP estão associados a pior
estado nutricional em idosos hospitalizados.

ASSOCIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS E DO DESEMPENHO NO
MINIEXAME DO ESTADO MENTAL DE IDOSOS ATENDIDOS
AMBULATORIALMENTE
Jacy Aurelia Vieira de Sousa; Clóris Regina Blanski Grden;
Péricles Martim Reche; July Hellen Linhares da Rocha;
Luciane Patrícia Andreani Cabral; Pollyanna Kássia de Oliveira Borges

Justificativa: Alterações cognitivas podem conduzir à perda de autonomia e independência nos idosos com repercussões para a sua qualidade
de vida. Objetivo: Verificar a associação entre variáveis sociodemográficas
e desempenho no miniexame do estado mental de idosos atendidos em
um ambulatório de especialidades. Método: Estudo quantitativo de corte
transversal, com amostra por conveniência, constituída por 216 idosos que
aguardavam consulta no ambulatório de especialidades de um hospital de
ensino, no período de março a junho de 2015. A coleta de dados contemplou a aplicação de instrumento estruturado e do miniexame do estado
mental. Para análise, utilizou-se o software Stata® versão 12, e os resultados
foram considerados estatisticamente significativos quando p < 0,05 (testes
F de Fisher e t de Student). O projeto recebeu parecer favorável do Comitê
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, Certificado de Apresentação

para Apreciação Ética (CAAE) n. 34905214.0.0000.0105. Resultados:
Dos 216 idosos avaliados, destacou-se o sexo feminino (n = 117; 54%),
com média de idade de 67,9 anos. Houve predomínio dos casados (n = 140;
44%), que moravam com o cônjuge (n = 88; 41%) e com baixa escolaridade
(n = 152; 70%). Ressalta-se a associação significativa entre as variáveis sexo
(p = 0,001), escolaridade (p = 0,001), renda (p = 0,001) e com quem mora
(p = 0,037) e o desempenho no miniexame do estado mental. Conclusão:
Percebeu-se associação significativa entre as variáveis sociodemográficas e
o desempenho no miniexame do estado mental nos idosos. Identificar a
influência de tais características no desempenho cognitivo pode subsidiar
a construção de planos de cuidados gerontológicos voltados às necessidades
específicas dessa população.

ASSOCIAÇÃO DE MARCADORES DE FRAGILIDADE FÍSICA
E VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS EM
LONGEVOS
Maria Helena Lenardt; Clóris Regina Blanski Grden; Jacy Aurelia Vieira de Sousa;
Susanne Elero Bertiolli; Maria Angélica Binotto; Clovis Cechinel

Introdução: O rastreio da fragilidade física envolve a avaliação de marcadores específicos, e a identificação deles e de fatores associados é um aspecto
importante para propor intervenções efetivas. Objetivo: Identificar a associação dos marcadores perda de peso não intencional, fadiga/exaustão e
atividade física e das variáveis sociodemográficas e clínicas de longevos
usuários da atenção básica de saúde. Método: Estudo de corte transversal,
com amostra do tipo estratificada proporcional constituída por 243 longevos. Coletaram-se dados por meio de entrevista, aplicação de escalas e
testes físicos. Para análise, utilizou-se o software Statistica 10®, e os resultados foram considerados significativos para valores de p < 0,05. Resultados:
Dos 243 longevos avaliados, 36 (14,8%) eram frágeis, 155 (63,8%) pré-frágeis
e 52 (21,4%) não frágeis. Quanto aos marcadores, 57 (23,5%) apresentaram perda de peso não intencional, 19 (7,8%) relataram fadiga/exaustão
e 158 (65%) diminuição do nível de atividade física. Houve associação estatística entre perda de peso não intencional e situação financeira (p = 0,01),
fadiga/exaustão e número de doenças (p = 0,056) e quedas nos últimos
12 meses (p = 0,038). O marcador diminuição da atividade física não apontou associação estatística significativa. Conclusão: Os resultados mostram
que a situação financeira dos longevos atinge a saúde deles, além de reforçar a necessidade de se estabelecer a gestão da fragilidade física na atenção
básica de saúde.

ASSOCIAÇÃO DE QUEDAS COM DOR LOMBAR AGUDA EM
IDOSOS DA COMUNIDADE: ESTUDO BACE-BRASIL
Juscelio Pereira da Silva; Fabianna Resende de Jesus-Moraleida;
Diogo Carvalho Felício; Juliano Bergamaschine Mata Diz; Lygia Paccini Lustosa;
Leani Souza Máximo Pereira

Justificativa e objetivo: A ocorrência de quedas entre idosos é um evento
deletério para saúde, com consequências sociais e econômicas significativas.
Por outro lado, dor lombar é uma das morbidades musculoesqueléticas
mais frequentes entre idosos, no entanto existem poucos estudos sobre
dor lombar e quedas na população idosa. O objetivo do presente estudo
foi investigar diferenças clínicas relacionadas à dor lombar aguda em
idosos caidores e não caidores. Método: Trata-se de um estudo observacional transversal, parte do estudo internacional Back Complaints
in the Elders (BACE), aprovado pelo Cômite de Ética em Pesquisa
(COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ETIC
n.º 0100.0.203.000-11. Foram incluídos idosos com 65 anos ou mais
acometidos por um novo episódio de dor lombar aguda. Foram excluídos os idosos com alterações cognitivas, deficiência motora, visual ou
auditiva graves. O relato de quedas frequentes foi utilizado para definir o
grupo de idosos caidores (GC) e não caidores (GN). As medidas clínicas
avaliadas foram intensidade de dor, incapacidade, flexibilidade anterior
do tronco, sintomas depressivos e cinesiofobia. Testes t de Student e U
de Mann-Whitney foram empregados para análise dos dados (α = 5%).
Resultados: Participaram 382 idosos com média de idade de 71,1 anos.
Houve diferenças estatisticamente significativas em todas as medidas
clínicas: intensidade de dor (GC = 5,70; GN = 4,48; p < 0,01), incapacidade (GC = 15,87; GN = 13,05; p < 0,01), flexibilidade (GC = 19,95;
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GN = 16,18; p < 0,05), sintomas depressivos (GC = 24,06; GN = 16,78;
p < 0,01) e cinesiofobia (GC = 42,81; GN = 38,5; p < 0,05). Não houve
diferenças quanto à idade nem ao índice de massa corpórea (IMC)
(p > 0,05). Conclusão: O relato de quedas frequentes foi associado com
dor lombar aguda na amostra investigada. Idosos caidores apresentaram
piores resultados clínicos relacionados à dor lombar aguda.

ASSOCIAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA E
SARCOPENIA EM IDOSOS: PROJETO LONGEVOS
Maysa Seabra Cendoroglo; Clarice Cavalero Nebuloni;
Flávia Kurebayashi Fonte; Evelyn Dearo Spinoza

Justificativa e objetivo: A sarcopenia vem sendo estudada como preditor
de incapacidades funcionais em idosos. Em decorrência da relevância do
tema, o presente trabalho objetivou identificar a associação entre índice de
massa corpórea (IMC) e sarcopenia em idosos longevos. Método: Estudo
transversal com idosos do Projeto Longevos — estudo de coorte prospectiva de idosos dos sexos feminino e masculino residentes no município de
São Paulo (SP) com 80 anos ou mais, independentes e sem comorbidades
severas. Realizou-se a bioimpedância elétrica (BIA) tetrapolar. O valor da
resistência dado pela BIA, a estatura, a idade e o sexo foram utilizados na
equação de Janssen et al. (2004) para o cálculo do índice de massa muscular
esquelética (IMME), sendo os pontos de corte para sarcopenia < 10,76 kg/m2
para homens e < 6,76 kg/m2 para mulheres. O IMC foi classificado segundo
a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS): < 23 kg/m2 (desnutrição), 23 a < 28 kg/m2 (eutrofia), 28 a < 30 kg/m2 (sobrepeso) e ≥ 30 kg/m2
(obesidade). Para verificar a associação entre IMC e sarcopenia, foi proposto o teste qui-quadrado, com nível de significância p < 0,05. Resultados:
Foram incluídos neste trabalho 238 idosos com média de idade de
85,2 ± 4,3 anos com predominância do sexo feminino (71%). A prevalência de sarcopenia foi de 72,7% (n = 173), sendo superior em homens,
92,7% (n = 64). Com relação ao IMC, 18,5% (n = 44) apresentaram desnutrição, 45,8% (n = 109) eutrofia, 18,1% (n = 43) sobrepeso e 17,6% (n = 42)
obesidade. A sarcopenia foi verificada em 90,9% (n = 40) dos desnutridos,
79,8% (n = 87) dos eutróficos, 62,8% (n = 27) dos com sobrepeso e em
45,2% (n = 19) dos obesos, sendo essas diferenças estatisticamente significantes (p = 0,000). Conclusão: Existe associação entre IMC e sarcopenia
em longevos, e a menor prevalência encontra-se entre aqueles classificados como obesos.

ASSOCIAÇÃO ENTRE O TEMPO DE REALIZAÇÃO DO TESTE
FÍSICO TIME UP AND GO E A MORTALIDADE EM IDOSOS
Euler Esteves Ribeiro; Eduardo Nascimento Correa de Andrade; Tiago Cippolat Antonin;
Fernanda Barbisan; Ednea Maia Ribeiro; Ivana Beatrice Manica da Cruz

Justificativa e objetivo: O envelhecimento humano é fortemente associado
com incidências de involuções fisiológicas e doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, que ocasionam a diminuição do desempenho
funcional na execução de tarefas físico-motoras. Investigações epidemiológicas sugerem que a multimorbidade e o baixo grau de independência
para realizar atividades físicas diárias são preditivos de mortalidade entre
os idosos. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi investigar a possível
relação entre medidas básicas de desempenho físico e mortalidade em
uma população de idosos ribeirinhos. Método: Investigação longitudinal
(5,5 anos) que monitorou 630 idosos com 72,3 ± 8,0 anos de idade que
realizaram o teste Time Up and Go (TUG), que consiste no tempo que
um idoso leva para levantar de uma cadeira, andar 3 m, virar-se, caminhar de volta para a cadeira e sentar-se. Os registros oficiais de óbito
foram obtidos com a Secretaria Municipal de Saúde de Maués (AM,
Brasil). Resultados: No período do estudo (5,5 anos), 80 (12,7%) idosos
foram a óbito. Foi encontrada associação significativa com risco de mortalidade independentemente de sexo, idade e outras variáveis de saúde,
em idosos cujo tempo de realização do TUG foi superior a 14 segundos. Conclusões: Esses resultados sugerem que o TUG pode ser usado
para detectar risco de mortalidade em idosos e, assim, auxiliar em ações
terapêuticas e preventivas, incluindo exercícios físicos funcionais e atividades físicas adaptadas para a saúde de idosos. Vale ressaltar que o TGU
é um teste que não requer aparelhos específicos e possui baixo custo para
a sua aplicação.
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AUTOEFICÁCIA EM QUEDAS, DOR E INCAPACIDADE EM
IDOSOS COM DOR LOMBAR AGUDA: ESTUDO BACE-BRASIL
Juscelio Pereira da Silva; Fabianna Resende de Jesus-Moraleida; Diogo Carvalho Felício;
Bárbara Zille de Queiroz; Lygia Paccini Lustosa; Leani Souza Máximo Pereira

Justificativa e objetivos: Dor lombar é um sintoma comum e frequente entre
os idosos. Baixa autoeficácia em quedas tem sido associada com dor lombar,
no entanto as evidências sobre dor lombar e quedas são limitadas na população idosa. O objetivo do presente estudo foi comparar a dor e a incapacidade
de idosos com dor lombar aguda em diferentes níveis de autoeficácia em
quedas. Método: Trata-se de um estudo observacional transversal, parte do
estudo internacional Back Complaints in the Elders (BACE), aprovado pelo
Cômite de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) ETIC n.º 0100.0.203.000-11. Foram incluídos idosos com
idade igual ou superior a 65 anos, com relato de um novo episódio de dor
lombar aguda. Foram excluídos os idosos com alterações cognitivas e deficiência motora, visual ou auditiva graves. Autoeficácia em quedas foi avaliada
pela falls efficacy scale–international, a intensidade de dor foi mensurada pela
escala numérica da dor (END) e a incapacidade pelo questionário de incapacidade Roland Morris (RM). ANOVA e teste post-hoc de Tukey foram
utilizados para verificar as diferenças entre os grupos (p = 5%). Resultados:
Participaram 386 idosos com média de idade de 71,1 anos, dor de 7,1 pontos e incapacidade de 13,73 pontos. Houve diferenças estatisticamente
significativas da dor e incapacidade entre os grupos de idosos com baixa
(teste estatístico de regressão múltipla — RM = 16,23; END = 5,43), média
(RM = 12,24; END = 4,07) e alta (RM = 9,61; END = 3,80) autoeficácia
em quedas. Conclusão: Tais resultados demonstram associação entre dor
lombar aguda e autoeficácia em quedas. Idosos com baixa autoeficácia em
quedas apresentaram piores níveis de dor e incapacidade.

AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE DE IDOSOS RIBEIRINHOS
AMAZÔNICOS: DESVELANDO O OLHAR SOBRE SI
Rodolfo Gomes do Nascimento; Celina Maria Colino Magalhães;
Ronald de Oliveira Cardoso; Zeneide Nazaré Lima dos Santos; Denise da Silva Pinto

Justificativa: A autoavaliação da saúde tem um importante lugar na pesquisa
sobre saúde na velhice. Apesar disso, são escassos os estudos com idosos de
populações tradicionais, tais como os ribeirinhos amazônicos. Ou seja, não
se conhece com clareza como essas pessoas que vivem em condições socioeconômicas e culturais contrastantes avaliam a própria saúde. Objetivo:
Descrever a autoavaliação global de saúde de idosos ribeirinhos amazônicos e a autoavaliação da saúde em comparação com outros idosos da mesma
idade. Método: Trata-se de um estudo do tipo descritivo, de delineamento
transversal. Participaram 23 idosos nativos das comunidades ribeirinhas do
município de Cametá, Pará, sem déficit cognitivo sugestivo de demência.
A análise estatística foi realizada no Epi Info 3.5.2, e o projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Núcleo de Medicina Tropical
(NMT) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Resultados: A média de
idade foi de 68,5 anos e a representação da amostra em relação ao gênero
foi aproximada: 47,8% eram homens e 52,2% mulheres. A maioria (73,9%)
era casada, com ensino fundamental incompleto (52,2%) e renda familiar
na faixa entre um e dois salários-mínimos (47,8%). Sobre a autopercepção
da saúde, a maior parte dos idosos a avaliou como regular (68,2%; intervalo
de confiança — IC95% = 45,1–86,1), porém ao comparar com a de outros
idosos da mesma idade, seu estado de saúde foi considerado igual ou melhor
que de outros indivíduos da mesma faixa etária (40,9%; IC95% = 20,7–63,6).
Conclusões: Os resultados indicam a necessidade de pesquisas que possam
elucidar os principais fatores determinantes da autopercepção de saúde como
forma de promover o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos ribeirinhos.

AUTOPERCEPÇÃO POSITIVA DE SAÚDE EM IDOSOS DE UMA
CAPITAL DO SUL DO BRASIL
Susana Cararo Confortin; Larissa Pruner Marques; Lariane Mortean Ono;
Ione Jayce Ceola Schneider; Eleonora D’Orsi

Introdução: A autoavaliação de saúde tem se apresentado como um bom
indicador do estado de saúde em idosos. Objetivo: Verificar a prevalência da autopercepção positiva de saúde e fatores associados em idosos.
Método: Trata-se de estudo transversal, de base populacional, conduzido
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com 1.197 idosos (≥ 60 anos) de uma capital do Sul do Brasil. A amostra
analítica foi de 1.140 idosos (taxa de resposta = 95,2%). A autopercepção
de saúde foi classificada como positiva (muito boa/boa) e negativa (regular/ruim/muito ruim). Utilizou-se regressão logística (bruta e ajustada)
para verificar a associação entre o desfecho e as covariáveis sexo, faixa etária, estado civil, renda familiar, trabalho remunerado, consumo de álcool,
tabagismo, atividade física e uso de e-mail. Resultados: A prevalência do
desfecho foi de 56,4%, associado positivamente a sexo masculino, trabalho,
maior consumo de álcool, ser ativo fisicamente no lazer e uso de e-mail; e
inversamente a não ter companheiro. Na análise ajustada, tiveram maiores
chances de relatar autopercepção positiva de saúde os idosos que trabalhavam (odds ratio — OR = 2,80; intervalo de confiança — IC95% 1,13–6,91),
que relataram consumo de álcool moderado (OR = 2,57; IC95% 1,29–5,14)
e alto (OR = 4,65; IC95% 1,61–13,40) e eram ativos fisicamente no lazer
(OR = 2,54; IC95% 1,37–4,74). Conclusão: Os achados evidenciam que a
autopercepção de saúde positiva pode estar relacionada com a manutenção
das atividades laboral e física. Quanto à associação ao consumo de álcool,
ela pode estar atrelada à vida social ativa e à independência, assim como à
condição de saúde melhor (viés de sobrevivência), possibilitando que tais
idosos continuem consumindo álcool, o que pode melhorar a percepção de
saúde por parte deles.

AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O AUTOCUIDADO NA
ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA POR SEPTUAGENÁRIOS OU
MAIS IDOSOS
Sonia Maria Soares; Mayara Souza Vianna

Justificativa: As ações para o autocuidado como autoaplicação de insulina
e automonitorização glicêmica nem sempre são manejadas de forma adequada, expondo o idoso a maiores riscos de complicações crônicas e agudas.
Objetivo: Avaliar a competência para o autocuidado na administração de
insulina de septuagenários ou mais idosos com diabetes mellitus (DM).
Método: Estudo transversal com 148 septuagenários ou mais idosos do
distrito noroeste de Belo Horizonte (MG) que fazem a autoadministração
de insulina. Resultados: População feminina (64,2%), escolaridade > quatro anos de estudo (59,5%) e faixa etária de 70 a 79 anos (73,6%). Erros na
autoaplicação: lavagem das mãos (87,2%), aspiração de ar na seringa e injeção no frasco de insulina (74,3%), descarte de material perfurocortante em
frasco rígido (73,1%). Observou-se associação estatisticamente significativa
da competência para o autocuidado satisfatório com: não ser aposentado,
uso de dois tipos de insulina, reutilização da agulha por duas a oito vezes,
realização de glicemia capilar, estado mental preservado, delimitação correta do local de aplicação de insulina, realização correta da prega subcutânea
e introdução da agulha em um ângulo de 90º. No modelo multivariado, a
competência para o autocuidado apresentou associação positiva para: realização de glicemia capilar e prega subcutânea para aplicação de insulina.
Confirmou-se a competência insatisfatória para o autocuidado dos idosos,
sendo satisfatória em apenas 35,1% dos casos. Conclusões: Espera-se que
o estudo contribua com gestores de serviços de saúde no planejamento de
políticas públicas intersetoriais e na construção de protocolos assistenciais
voltados especificamente para idosos com diabetes, com atenção especial
aos septuagenários e mais idosos.

AVALIAÇÃO DE SOBRECARGA EM CUIDADORES DE
PACIENTES COM DEMÊNCIAS EM HOSPITAL NEUROLÓGICO
Vitor Last Pintarelli; Ulisses Percegona Neto; Alan Bueno Dana; Alexandre Pissete
Di Remigio; Lucas Luiz Marchese Campagnolo; Ricardo Krause Martinez de Souza

Justificativa: A síndrome de sobrecarga do cuidador, por sua prevalência
crescente e elevados potenciais de morbidade e prejuízo de qualidade de
vida, projeta-se como um problema de saúde pública do século XXI, e cuidadores de pacientes demenciados são altamente predispostos a apresentá-la.
Objetivo: Avaliar o grau de sobrecarga em cuidadores de pacientes com
demência e possíveis fatores associados. Método: Estudo observacional
descritivo transversal realizado com 101 cuidadores de pacientes atendidos
em ambulatório neurológico especializado. Utilizaram-se um questionário socioeconômico, o Zarit Burden interview (ZBI) e o World Health
Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref ). Resultados: Na amostra
pesquisada, a maior parte dos cuidadores era do sexo feminino (85,1%), com

média de idade de 53,6 anos, ensino superior completo (54,4%), com vínculo familiar (88,1%), com pacientes com idade média de 74,5 anos (desvio
padrão da média de 50 a 91). Identificou-se prevalência de sobrecarga leve
(43,5%) e moderada (36,6%), compondo 84,1% dos cuidadores apresentando
algum grau de sobrecarga. A maioria dos cuidadores apresenta qualidade de
vida regular (50,5%). Os fatores encontrados associados à maior sobrecarga
foram: maior idade do cuidador (p = 0,0622), maior carga horária semanal (p = 0,043), maior número de anos de cuidado (p = 0,001), cuidador
primário (p = 0,009) e estágio mais avançado da demência (p = 0,0287).
Além disso, a maior sobrecarga leva à menor qualidade de vida do cuidador
(p = 0,001). Conclusões: A prevalência de sobrecarga entre os cuidadores de
pacientes demenciados foi de 84,1% na amostra pesquisada, e os principais
fatores associados à piora da sobrecarga incluíram tempo de cuidado, carga
horária de cuidado, estágio da demência e a condição de cuidador primário.

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A LESÃO DE
IDOSOS PORTADORES DE ÚLCERA VENOSA
Juliana Cunha Maia; Allana Mirella Alves; Annelise Bezerra de Aguiar;
Janaina Fonseca Victor Coutinho; Lucilda Silva dos Santos; Maria Josefina da Silva;
Ana Carolina de Oliveira Rocha

Justificativa e objetivos: A úlcera venosa (UV) representa de 80 a 85% dos
casos de úlceras de perna, sendo o estágio mais avançado da doença venosa
crônica. Este estudo corresponde às prioridades de pesquisa preconizadas
pelo Ministério da Saúde, ao utilizar um programa de intervenção educativa para a diminuição dos agravos e prevenção de morbidades relacionadas
à UV. Objetivou-se comparar o conhecimento de idosos portadores de UV
por meio de um programa de intervenção educativa. Método: Estudo quase
experimental, do tipo antes e depois. Participaram dele 12 idosos portadores
de UV acompanhados no ambulatório de cirurgia de um hospital terciário
de Fortaleza (CE). Os dados foram coletados de fevereiro a abril de 2014,
por intermédio de formulários, atividade educativa com a utilização da
“Cartilha para cuidados com a úlcera venosa” e telemonitorização, mediante
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Resultados: No tocante
ao conhecimento dos cuidados com a úlcera, antes sete (58,3%) participantes relataram não ter conhecimento e dois (16,7%) já tinham ouvido falar,
mas não lembravam. Depois, os 12 (100%) participantes afirmaram ter
algum conhecimento. Após a estratégia educativa sobre os cuidados para a
cicatrização da UV, a maioria dos participantes citou repouso (12, 100%),
alimentação (12, 100%) e curativo (8, 66,7%). Conclusões: Após a intervenção, percebeu-se aumento do conhecimento por mudanças significativas
nos percentuais. Ações educativas fazem parte da rotina do enfermeiro, que
proporciona ao indivíduo o conhecimento acerca de sua patologia, proporcionando o empoderamento sobre sua saúde, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida do portador de UV.

COLESTEROL TOTAL: BIOMARCADOR DE
DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES GERIÁTRICOS
Adriana Keller Coelho; Maria Marta Amâncio Amorim;
Jordana dos Santos Jorge; Tarcilla Isadora Amaral Oliveira

Introdução: A desnutrição entre idosos resulta em transtornos à saúde e
qualidade de vida e altos custos para o sistema de saúde. Objetivo: Avaliar
a associação entre hipocolesterolemia e desnutrição em idosos hospitalizados. Métodos: Foram avaliados 197 idosos. As variáveis investigadas foram
clínicas, bioquímicas e antropométricas. Para a análise dos fatores associados
à desnutrição, foi empregado o modelo de regressão logística. Resultados:
Considerando o índice de massa corpórea (IMC) para determinar o estado
nutricional, a prevalência de desnutrição foi de 54,7%. No modelo final de
regressão logística, os fatores positivamente associados com desnutrição, de
acordo com o IMC e o ponto de corte do Nutrition Screening Initiative
(NSI), foram circunferência da panturrilha (CP) > 31 cm (odds ratio — OR =
25,49; intervalo de confiança — IC95% 10,61; 61,27) e albumina 95% = 1,65;
12,46. Colesterol total > 160 mg/dL foi identificado como fator protetor
para desnutrição (OR = 0,20; IC95% 0,07; 0,59). Conforme a classificação
da Organização Mundial de Saúde (OMS), os fatores positivamente associados com desnutrição foram CP > 31 cm (OR = 30,98, IC95% 6,99; 137,19)
e estado funcional dependente (OR = 3,29, IC95% 1,27; 8,52). Colesterol
total > 160 mg/dL foi fator protetor para desnutrição (OR = 0,32, IC95%
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= 0,13; 0,79). Portanto, independentemente da classificação adotada para
definir desnutrição em idosos, a análise de regressão logística mostrou que
colesterol total > 160 mg/dL foi fator protetor para desnutrição (p = 0,01).
Conclusão: A hipocolesterolemia é um parâmetro bioquímico útil que
poderá ser utilizado na identificação precoce de idosos desnutridos ou em
risco nutricional, contribuindo não só para a melhoria das condições clínicas desses pacientes, como também para a redução do tempo de internação
e dos custos associados.

CONCORDÂNCIA ENTRE ESTADO NUTRICIONAL
DETERMINADO PELA MNA-SF COM MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS ALTERNATIVAS
Vera Elizabeth Closs; Raquel Seibel; Rosane Dias da Rosa;
Carla Helena Augustin Schwanke; Newton Luiz Terra

Introdução: Às vezes não há a possibilidade de se obter o índice de massa
corpórea (IMC) nem a circunferência da panturrilha (CP) em idosos. Dessa
forma, a substituição pela circunferência do braço (CB) na miniavaliação
nutricional versão reduzida (MNA-SF) poderia ser muito útil. Objetivo:
Verificar a concordância entre o estado nutricional determinado pela
MNA-SF com medidas antropométricas alternativas. Método: Estudo
transversal, com idosos de 60 anos ou mais, assistidos em uma Estratégia
Saúde da Família, em 2011 e 2012. Foram coletados os seguintes dados:
peso, estatura, IMC, CP, CB e informações para a MNA-SF. Os dados
foram analisados com o IBM Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) 17.0. A análise descritiva foi por meio de média, desvio padrão
e frequências. A concordância entre a classificação do estado nutricional
com base na MNA-SF utilizando o IMC e as MNA-SF pela CP e pela
CB foi avaliada pelo coeficiente Kappa. Para a CB, definiu-se 0 ponto para
< 21 cm, 1,5 ponto para 21 a 22 cm e 3 pontos para > 22. Foram obedecidos todos os aspectos éticos recomendados. Resultados: Foram avaliados
539 idosos, com média de idade de 68,7 ± 6,8 anos, sendo 63,1% do sexo
feminino. Os acordos observados entre a MNA-SF IMC e a MNA-SF CP
apresentaram Kappa de 0,938 (intervalo de confiança — IC95% 0,907–
0,968) com 97,1% de concordância; e entre MNA-SF IMC e MNA-SF
CB 0,948 (IC95% 0,921–0,976), com 97,6% de concordância (p < 0,001).
Conclusão: A CB e a CP podem ser consideradas boas alternativas para
o IMC, quando este não é possível de ser obtido.

CORRELAÇÃO ENTRE INTENSIDADE DA DOR, FLEXIBILIDADE E
DESEMPENHO FUNCIONAL EM IDOSAS COM DOR LOMBAR
Leani Souza Maximo Pereira; Lygia Paccini Lustosa; Juliano Bergamaschine Mata Diz;
Bruno de Souza Moreira; Amanda A. O. Leopoldini; Barbara Zille Queiroz

Justificativa: A presença de dor pode repercutir negativamente na flexibilidade muscular, bem como no desempenho funcional de idosos. Por outro
lado, tem sido sugerido que ganhos na flexibilidade muscular podem
melhorar o desempenho do idoso em atividades funcionais. Objetivo:
Verificar a correlação entre intensidade da dor, flexibilidade da coluna vertebral e desempenho funcional em idosas com dor lombar (DL) aguda.
Método: Estudo transversal (Comitê de Ética em Pesquisa — COEP —
nº 0100.0.203.000-11) conduzido com 154 idosas comunitárias com idade ≥
65 anos com DL aguda. A intensidade da dor foi avaliada pela escala visual
numérica de dor (0 – 10 — quanto maior o valor, mais intensa é a dor).
A flexibilidade da coluna vertebral foi avaliada pelo teste de dedos ao solo
com o idoso posicionado em pé, obtendo-se a distância entre a extremidade
dos dedos e o solo em centímetros (quanto maior a distância, menor a flexibilidade). O desempenho funcional foi avaliado pelo questionário Roland
Morris (0 – 24 — quanto maior o escore, pior o desempenho). Resultados:
A média de idade da amostra foi de 70,6 ± 5,5 anos. Não houve correlação da intensidade da dor com a flexibilidade da coluna vertebral (r = 0,10;
p = 0,184). Em contrapartida, houve correlações significativas positivas da
flexibilidade da coluna vertebral com o desempenho funcional (r = 0,48;
p = 0,021) e da intensidade da dor com o desempenho funcional (r = 0,62;
p < 0,001). Conclusão: Tais achados sugerem que pior flexibilidade da coluna
vertebral e maior intensidade da dor estão relacionadas com pior desempenho funcional em idosas com DL aguda. Exercícios de flexibilidade para
coluna vertebral podem melhorar o desempenho funcional dessa população.
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DISFAGIA OROFARÍNGEA EM IDOSOS: COMPORTAMENTO DE
VARIÁVEIS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS E NUTRICIONAIS
Adriane Paes da Gama; Flávia Lopes Fonseca; Juliana Monteiro da Costa;
Rafaela Pinaud Confalonieri Rodrigues; Gabriel Rodrigues; Ricardo Rodrigues

Introdução: Disfagia orofaríngea (DO) é importante marcador para acentuar comorbidades relacionadas a idosos (I), sendo essa população a mais
predisposta a desenvolver tal alteração. Objetivo: Demonstrar a relevância
em associar DO ao comportamento das variáveis epidemiológicas, clínicas
e nutricionais em idosos em atenção domiciliar (AD). Métodos: A população foi obtida por meio de amostra de 76 idosos, com via alternativa para
alimentação, admitidos em AD (e no momento da análise em acompanhamento), no período de novembro/2010 a março/2016, em empresa privada
de AD. Duas escalas foram aplicadas: Functional Oral Intake Scale (FOIS)
e Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação do Risco para Disfagia (PARD).
Foram excluídos 25 I: 21 por não possuírem indicação para atendimento
fonoaudiológico, por possuírem atendimento fonoaudiológico particular ou
por qualquer outro motivo por que não se fez possível a aplicação das escalas,
e quatro por não apresentarem alteração que caracterizasse DO, totalizando
para o presente estudo uma amostra de 55 I. Resultados: 1) 58,2% (32) do
gênero feminino e média de idade de 82,0 ± 8,0 anos; 2) doenças neurodegenerativas foram o diagnóstico mais prevalente em 48,1% (25); 3) a DO
moderada a grave foi prevalente em 87,3% (48) dos I; 4) o acompanhamento domiciliar evitou a re-hospitalização em 58,2% (32) dos I, mas não
impediu naqueles que foram hospitalizados o acometimento por agravos
respiratórios (87%; 15); das complicações respiratórias, 45% (9) pneumonia,
40% insuficiência respiratória aguda e 15% (3) broncoaspiração. Conclusão:
Observou-se população de I com estágios avançados de DO, e grande parte
depende exclusivamente de via alternativa para alimentação.

DOENÇAS REUMÁTICAS EM IDOSOS COM
BAIXA CONDIÇÃO ECONÔMICA: ESTUDO MONIDI
Itamara Pereira Silva; Rhaine Borges Santos Pedreira;
Clarice Alves dos Santos; Saulo Vasconcelos Rocha

Introdução: A população idosa tem aumentado significativamente no Brasil e
no mundo. Como consequência, observa-se o aumento das doenças crônicodegenerativas, entre elas as doenças reumáticas merecem destaque, haja vista
sua elevada prevalência nessa população. Objetivo: Avaliar a prevalência de
doenças reumáticas entre idosos com baixa condição econômica. Método:
Estudo transversal realizado no município de Ibicuí, Bahia, no período de
fevereiro de 2014, com população-alvo constituída por 310 idosos, cadastrados pela Estratégia de Saúde da Família. Os dados foram coletados por
intermédio de formulário contendo informações sociodemográficas (idade,
sexo, escolaridade e renda), triagem para transtornos mentais comuns (TMC)
(Self-Reporting Questionnaire — SRQ-20, com ponto de corte de sete ou mais
respostas positivas) e doenças referidas (entre elas, as doenças reumáticas).
Na análise dos dados foram utilizados procedimentos da estatística descritiva e medidas de associação para variáveis categóricas (teste qui-quadrado)
com p = 0,05. Resultados: A média de idade da amostra foi de 71,62 (± 8,15)
anos, com maior percentual de mulheres (56,5%), de indivíduos com idade
entre 60 e 79 anos (83,9%) e alfabetizados (56,1%). A prevalência global de
doenças reumáticas foi de 31,6%, sendo ela mais comum no sexo feminino
(33,1%), entre idosos com 80 anos ou mais (40%) e nos indivíduos com TMC
(48,3%), no entanto apenas os TMC se associaram com as doenças reumáticas
(p ≤ 0,001).Conclusão: A prevalência elevada de doenças reumáticas, apesar
de comum entre os idosos, é algo preocupante, uma vez que sua ocorrência
aumenta a probabilidade de impactos negativos na saúde física e mental.

EFEITO DE UM CIRCUITO FUNCIONAL NA CAPACIDADE
FUNCIONAL E NO RISCO DE QUEDAS DE IDOSOS
COMUNITÁRIOS
Patrícia Azevedo Garcia; João Paulo Chiregatto; Osmair Gomes de Macedo;
Jéssica Máximo de Souza; Ana Clara Bernardes Schmidt; Carla Frigi Denari Marcatto

Justificativa e objetivo: Diante da importância de se avaliar o impacto
específico de exercícios funcionais em formato de circuito, objetivou-se
investigar o efeito de um circuito funcional de exercícios terapêuticos na
capacidade física e funcional e no risco de queda em idosos comunitários.
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Método: Foi realizado um ensaio clínico aleatório com idosos comunitários
de ambos os sexos, com histórico de uma ou mais quedas no ano anterior e/ou risco de queda detectado no QuickScreen (+ 2 fatores de risco).
A amostra foi composta por 43 idosos aleatórios em dois grupos: controle
(GC) e exercício (GE). Foram avaliados e reavaliados o risco de queda
(falls risk), a força muscular (teste levantar e sentar), a flexibilidade (teste
sentar e alcançar) e o equilíbrio dinâmico (teste step alternado) e estático
(apoio unipodal) dos participantes. O programa de exercícios terapêuticos
foi composto por 12 sessões de duas horas, duas vezes por semana. O circuito conteve aquecimento, 14 estações de exercícios funcionais e dinâmica
grupal. As comparações foram realizadas pelos testes de Wilcoxon, MannWhitney U e qui-quadrado (p = 5%). Resultados: O GE apresentou adesão
média de 91% das sessões, e os principais motivos para as faltas envolveram
questões climáticas e de saúde. Os grupos mostraram-se homogêneos na
linha de base para as características clínicas e sociodemográficas e variáveis
principais. No GE, observou-se melhora no equilíbrio estático (p = 0,015)
e dinâmico (p = 0,003), na flexibilidade (p = 0,028) e na redução do risco de
quedas (p = 0,003). O GE aumentou significativamente mais sua flexibilidade quando comparado ao GC ao final do estudo. Conclusões: O circuito
funcional proposto foi eficaz para a redução do risco de queda, a melhora
do equilíbrio estático e dinâmico, mas principalmente para a flexibilidade
dos idosos participantes.

FATORES ASSOCIADOS ÀS ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO DE CUIDADORES EM DIFERENTES NÍVEIS
DE DÉFICIT COGNITIVO
Sofia Cristina Iost Pavarini; Allan Gustavo Brigola; Vivian Ramos Melhado;
Bruna Moretti Luchesi; Keika Inouye; Eneida Mioshi

Justificativa: Cuidadores sobrecarregados podem apresentar diferentes fatores associados às estratégias de enfrentamento. Objetivo: Identificar fatores
associados às estratégias de enfrentamento em cuidadores em contextos
diferentes de cuidado. Método: Análise secundária de estudos conduzidos
na cidade de Sydney, Austrália, e São Carlos (SP), Brasil. Participantes:
cuidadores de pacientes com demência (Austrália, n = 65) e cuidadores de
idosos com indícios de alterações cognitivas (Brasil, n = 240). Instrumentos:
estratégias de enfrentamento, como COPE (Austrália) e inventário de estratégias de enfrentamento (Brasil); sintomas depressivos, tais quais depression,
anxiety and stress scale (DASS-21 – breve, Austrália) e escala de depressão
geriátrica (EDG-15, Brasil); sobrecarga do cuidador, por meio da escala
breve de sobrecarga de Zarit; e cognição global, com exame cognitivo de
Addenbrooke–revisado (ACE-R). Todos os cuidados éticos foram respeitados.
Análises: Utilizada regressão linear para identificação dos fatores associados
às estratégias de enfrentamento dos cuidadores. Resultados: A porcentagem de cuidadores com alta sobrecarga na amostra australiana foi de 40%
e no Brasil apenas 12,4%. As análises de regressão mostraram que o tempo
sendo cuidador, o nível de sobrecarga e os sintomas de depressão influenciam
as estratégias de enfrentamento dos cuidadores australianos, enquanto no
Brasil elas eram influenciadas pelos sintomas de depressão, pelos níveis de
sobrecarga e pelo desempenho cognitivo do paciente. Conclusão: Ambos os
contextos do cuidado mostraram que a sobrecarga e os sintomas de depressão dos cuidadores são grandes influenciadores na escolha de estratégias de
enfrentamento. Esses resultados sugerem que intervenções com cuidadores
devem ser direcionadas para a melhoria das habilidades do cuidador e do
apoio emocional no cenário do cuidado.

INCLUSÃO DIGITAL AUMENTA A CHANCE DE GANHO
COGNITIVO CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO DE IDOSOS
Andre Junqueira Xavier; Eleonora D’Orsi

Introdução: Uso cotidiano de computadores e internet (inclusão digital) está aumentando entre idosos no Brasil e no mundo. Alguns estudos
sugerem que a estimulação cognitiva mediada por computadores e internet pode melhorar a função cognitiva de idosos, porém nenhum deles
foi realizado com amostra representativa de homens e mulheres de uma
cidade no Brasil. Objetivo: Investigar a associação entre inclusão digital
(uso de internet) e ganho cognitivo clinicamente significativo em idosos.
Métodos: Estudo longitudinal, de base populacional, com idosos residentes em uma capital do Sul do Brasil (≥ 60 anos), entrevistados em 2009–10

e em 2013–14. A inclusão digital foi avaliada pela pergunta uso de internet (não usou, passou a usar, deixou de usar e permaneceu usando nos dois
momentos). O desfecho de ganho cognitivo clinicamente significativo foi
avaliado pelo aumento de quatro ou mais pontos no escore do miniexame
do estado mental (MEEM) entre as duas entrevistas. Idosos com MEEM
> 26 pontos na primeira entrevista foram excluídos. Utilizou-se regressão
logística para estimar razões de chances (OR) brutas e ajustadas segundo
sexo, idade, escolaridade, renda e MEEM inicial. Resultados: Foram analisados 560 idosos. O ganho cognitivo foi verificado em 14,3% dos que não
usaram internet, 18,8% dos que pararam de usá-la, 17,2% dos que passaram
a usá-la e em 26,3% dos que permaneceram usando a internet. No modelo
final ajustado, houve associação significativa entre o uso de internet e o desfecho, com chance 3,32 vezes maior de ganho cognitivo para os idosos que
se mantiveram utilizando a internet (OR = 3,32; intervalo de confiança —
IC95% 1,13–9,76). Conclusão: Os idosos que se mantiveram digitalmente
incluídos tiveram chance significativamente maior de apresentarem ganho
cognitivo clinicamente significativo. Políticas de promoção da inclusão digital
de idosos podem auxiliar na melhoria da função cognitiva dessa população.

INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NO CONDICIONAMENTO
FÍSICO E NOS NÍVEIS DE BDNF EM IDOSAS LONGEVAS
Kelem Vedovelli; Bruno Lima Giacobbo; Marcio Correa; Elke Bromberg

Introdução: A atividade física aumenta os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e melhora a capacidade aeróbia e o fortalecimento
muscular em adultos jovens, no entanto o efeito da atividade física em adultos mais velhos permanece controverso, especialmente naqueles com mais
de 80 anos, sobre os quais a literatura é relativamente escassa. Objetivo:
Avaliar os efeitos da atividade física sobre a capacidade aeróbia e anaeróbia e os níveis de BDNF em longevas. Métodos: Recrutaram-se 11 idosas
(idade > 80 anos) que residiam em um lar para idosas para participarem
do programa de atividade física durante três meses. Critérios de exclusão:
estar fisicamente ativa nos últimos seis meses, condições médicas impedindo
atividade física, uso de medicamentos e pontuações no minimental compatíveis com demência. As participantes foram submetidas à coleta de sangue
para avaliar os níveis de BDNF no soro. A força de membros superiores
e inferiores foi avaliada, respectivamente, por força de preensão manual
(dinamômetro isocinético) e no teste de sentar e levantar em 30 segundos,
e o condicionamento aeróbico foi estimado com o teste de caminhada de 6
minutos. Todos os parâmetros foram avaliados na linha de base e três meses
após o início da intervenção. Resultados: Força muscular e condicionamento
aeróbico melhoraram (p < 0,05), bem como os níveis de BDNF (p < 0,05).
Conclusão: Os resultados preliminares sugerem que idosas com mais de
80 anos estão propensas aos efeitos benéficos de atividade física nos níveis
séricos de BDNF, no ganho de força muscular e na capacidade aeróbia.

NÍVEIS PLASMÁTICOS DE BDNF E INCAPACIDADE FUNCIONAL
EM IDOSAS COM DOR LOMBAR AGUDA
Leani Souza Maximo Pereira; Lygia Paccini Lustosa; Juliano Bergamaschine Mata Diz;
Bruno de Souza Moreira; Barbara Zille Queiroz; Daniele Sirineu Pereira

Justificativa: Os níveis aumentados do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) podem ter impacto negativo na intensidade da dor relatada e
consequentemente no desempenho funcional. Objetivo: Comparar os níveis
plasmáticos de BDNF de idosas com dor lombar (DL) aguda classificadas com incapacidade e sem incapacidade, e sem dor e com incapacidade.
Método: Estudo transversal (Comitê de Ética em Pesquisa — COEP
n.º 0100.0.203.000-11) utilizando uma amostra de 221 idosas comunitárias
(≥ 60 anos), as quais foram assim divididas: idosas que apresentaram um novo
episódio agudo de DL classificadas com (n = 82) e sem (n = 72) incapacidade, e idosas sem dor e incapacidade (n = 67). A incapacidade foi avaliada
por meio do questionário Roland Morris, mediante o ponto de corte > 14
para classificar incapacidade. Resultados: A média de idade da amostra foi
de 70,8 ± 5,3 anos. Não houve diferença na idade, na escolaridade nem no
estado civil entre os grupos (p > 0,05). Deu-se diferença significativa nos
níveis de BDNF entre o grupo de idosas sem dor e incapacidade e os subgrupos com DL aguda classificados com e sem incapacidade (p = 0,019).
Análises post hoc mostraram que os níveis de BDNF foram significativamente maiores no grupo de idosas com DL aguda em comparação com o
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grupo de idosas sem dor e incapacidade, mesmo na presença (p = 0,008)
ou ausência (p = 0,024) de incapacidade. Não houve diferença significativa
nos níveis de BDNF entre os subgrupos de idosas com DL aguda com e
sem incapacidade (p = 0,899). Conclusão: A presença de DL aguda em
mulheres idosas está associada com maiores níveis plasmáticos de BDNF,
e a incapacidade funcional parece não alterar esses níveis.

PERFIL CLÍNICO-FUNCIONAL DE IDOSAS COM DOR LOMBAR
AGUDA NA SARCOPENIA: DADOS DO BACE-BRASIL
Leani Souza Maximo Pereira; Lygia Paccini Lustosa;
Amanda Aparecida Oliveira Leopoldino; Thiago de Melo Soares;
Carla Cristina Amaral Tavares; Dayanne Kelly de Jesus Cota Vital

Introdução: Sarcopenia caracteriza-se pela perda de massa e força muscular
associada à função. Essa condição pode levar a disfunções musculoesqueléticas, como a dor lombar aguda (DLA). Objetivo: Descrever o perfil
clínico-funcional de idosas classificadas como não sarcopênicas (INS) e
em “risco de sarcopenia” (IRS) com dor lombar aguda. Método: Estudo
transversal, subamostra do projeto multicêntrico Back Complaint in the
Elders (BACE) (Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
de Minas Gerais — COEP/UFMG n.º 0100.0.203.000-11). Participaram
mulheres (≥ 65 anos) com relato de novo episódio de DLA nas últimas
seis semanas. Excluíram-se pacientes com alterações cognitivas, deficiência motora, visual ou auditiva grave e aquelas incapazes de realizar testes.
Identificaram-se grupos INS e IRS de acordo com o Consenso Europeu
de Sarcopenia. Instrumentos: escala de depressão geriátrica (sintomas
depressivos — SD), Active Australian Questionnaire (nível de atividade
física — AF), escala visual analógica de dor (intensidade dor), Timed Up
and Go (mobilidade e equilíbrio — TUG) e questionário Roland Morris
(incapacidade — RM). Resultados: Participaram 322 idosas (71,7 ±
5,2 anos), sendo 173 IRS e 149 INS. As INS apresentaram média de dor
de 4,37 (± 3,04); TUG de 10,60 (± 2,64) s.; SD de 20,73 (± 9,22); AF de
49,39 (± 31,96); e RM de 13,05 (± 0,74). As IRS exibiram média de dor
de 5,12 (± 3,18); TUG de 12,83 (± 4,56) s.; SD de 21,98 (± 9,69); AF
de 39,59 (± 28,38); e RM de 14,14 (± 6,01). Conclusão: Aparentemente,
INS apresentam-se com menor dor e em melhores condições clínico-funcionais que IRS. Estudos devem ser realizados para verificar a influência
desses fatores na sarcopenia.

PERFIL CLÍNICO-FUNCIONAL DE PACIENTES ACOLHIDOS EM
SERVIÇO DE GERIATRIA REGIONAL EM 2014
Patrícia Azevedo Garcia; Luciana Lilian Louzada Martini;
Nayanna de Morais Marcelino; Adrienne Catarina Otoni Vieira;
Maria Goreth Constatino da Silva; Fernanda Soraggi Cesarino

Justificativa e objetivos: Conhecer o perfil clínico-funcional dos pacientes acolhidos pela equipe de gerontologia do serviço de geriatria de um
hospital público regional do Distrito Federal (DF), com o intuito de
adaptar o serviço à necessidade da população. Método: Estudo descritivo com idosos atendidos na sala de acolhimento multiprofissional do
serviço de geriatria de março a dezembro de 2014. Foram identificados
os motivos dos encaminhamentos médicos baseados em critérios específicos e preestabelecidos e avaliados a funcionalidade (Katz), a cognição
(miniexame do estado mental — MEEM), o risco de quedas (QuickScreen),
de fragilidade e de depressão (escala de depressão geriátrica — GDS).
Resultados: Foram avaliados 95 pacientes (77,58 ± 8,62 anos, 56,8%
do sexo feminino). As indicações médicas mais frequentes foram idade
avançada (48,4%), suspeita de incapacidade cognitiva (45,3%) e instabilidade postural (17,9%) e dependência em atividades da vida diária
(AVDs) (14,7%). Uma quantidade significativa dos idosos apresentou
independência (46,7%) ou dependência em apenas uma AVD (16,7%),
pré-fragilidade (50%) ou fragilidade (30%), sintomas depressivos (55,6%)
ou risco de depressão grave (22,2%) e risco de queda (77,8%). Verificou-se
déficit cognitivo em 77,8% dos analfabetos, 78,9% dos idosos com um a
quatro anos de estudo, 57,1% dos idosos com cinco a oito anos e 100%
dos idosos com escolaridade maior que nove anos. A suspeita de déficit cognitivo clínico foi confirmada no MEEM em 86,7% dos idosos.
Conclusão: É necessário incrementar ações na atenção básica e especializada, com base nos problemas de saúde encontrados.
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PERFIL DAS DEMANDAS SOCIAIS E INTERVENÇÕES DO
SERVIÇO SOCIAL EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO
GERIÁTRICA
Clineu de Mello Almada Filho; Naira de Fátima Dutra Lemos; Maria Goretti de
Almeida Pontes; Daniela Regina Brandão Tavares; Tatiana Elias de Pontes;
Edvania Melo de Assis Silva

Diante do fenômeno do envelhecimento populacional observado mundialmente, é fundamental que diversas áreas profissionais conheçam
as necessidades desses idosos e aprimorem a sua atuação para garantir serviços de qualidade a essa crescente parcela da população. A
presente investigação analisou as principais demandas apresentadas
ao Serviço Social pelos idosos que ficaram internados em uma unidade de internação de geriatria, bem como as intervenções realizadas.
Fez-se um estudo retrospectivo utilizando as avaliações sociais e as
evoluções com as intervenções do período de outubro/2014 a outubro/2015, sendo obtida uma amostra de 79 pacientes. Observou-se que
51% dos idosos avaliados apresentaram demanda ao Serviço Social.
Das demandas identificadas, 15% estavam relacionadas à sobrecarga
do cuidador, 18% à dificuldade de acessar os recursos de saúde e 17%
à orientação sobre a adequação do domicílio para o pós-alta. Acerca
das intervenções realizadas, 32% foram associadas ao contato com a
rede formal de serviços, 15% a orientações sobre compra e aluguel
de equipamentos hospitalares para uso em domicílio, 16% quanto a
recebimento de insumos na Unidade Básica de Saúde, 10% no tocante
a orientações judiciárias e 10% a orientações previdenciárias. Este
trabalho mostrou que as orientações acerca dos serviços e direitos
sociais são necessárias para efetivar o acesso às políticas públicas e
que o referenciamento aos serviços presentes no território dos usuários pode ser um meio de garantir maior suporte aos familiares desses
idosos, embora ainda seja preciso e urgente ampliar e fortalecer a
rede de suporte formal para subsidiar e diminuir a sobrecarga dos
cuidadores informais.

PERFIL DE MEDIADORES INFLAMATÓRIOS SISTÊMICOS E O
PROCESSO INICIAL ATEROSCLERÓTICO CAROTÍDEO
Clayton Franco Moraes; Otávio de Tolêdo Nóbrega; Wilcelly Machado da Silva;
Cláudio Córdova; Lucy Gomes; Ciro José Brito; Aparecido Pimentel Ferreira

Introdução e objetivos: O aumento da espessura médio-intimal carotídea
(EMIc) contribui como fator de risco para doenças cerebrovasculares.
Procurou-se investigar a relação de parâmetros clínicos, bioquímicos
e inflamatórios com medidas de EMIc, controlando as associações
para fatores de risco clássicos. Método: Levantamento transversal de
pacientes com 60 anos de idade ou mais quanto a uso de medicamentos para doenças crônicas, perfil bioquímico e antropométrico, eventos
circulatórios anteriores, histórico familiar de doenças do aparelho circulatório e principais aspectos do estilo de vida. Realizadas medições
da parede das artérias carótidas direita e esquerda. Foram mensuradas
concentrações de mediadores inflamatórios por citometria de fluxo.
Resultados: Análise de correlação revelou associação dos níveis logaritmicamente transformados das citocinas IL-1α, IL-6, IL-8, IL-10 e
TNFα com as medidas absolutas de EMI da carótida esquerda. Outros
mediadores inflamatórios avaliados (IFNα, IL-2, IL-4, IL-12p70 e
IL-17a) não mostraram associação com quaisquer das medidas de
EMIc. Comparação dos níveis circulatórios logaritmicamente transformados das citocinas entre os indivíduos agrupados conforme tercis
de espessura médio-intimal da carótida esquerda confirmou correlação
positiva com os níveis de TNFα e IL-1α, com ajustamento necessário
para o colesterol lipoproteína de alta densidade (HDL-c). Em regressão
logística multivariada, log10TNFα foi a variável mais preditiva para
explicar a variação encontrada nos valores de EMIc (R2 = 0,209), que
acrescida dos log10IL-1α e log10IL-6, nessa ordem, responderam por
29,5% da variância nas medidas do EMIc. Conclusão: Tais resultados
sugerem que níveis circulantes de IL-1?, IL-6, IL-8, IL-10 e fator de
necrose tumoral (TNF) apresentam correlação com a EMI da carótida
esquerda em indivíduos idosos.

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 10, Suppl. 1, p.16-27

PREVALÊNCIA DE SARCOPENIA EM IDOSOS COMUNITÁRIOS
DO NORDESTE BRASILEIRO: ESTUDO TRANSVERSAL
Ricardo Oliveira Guerra; Matheus Lucena Germano; Jéssica Fernandes de Medeiros;
Juliana Fernandes de Souza Barbosa; João Afonso Ruaro; Carolina Dutra Gomes Pinheiro

Introdução: A perda de massa e de força muscular decorrente do
processo natural do envelhecimento é conhecida como sarcopenia.
Conhecer a prevalência de sarcopenia em uma população que possui
condições socioeconômicas e culturais de regiões distintas do Brasil tem
importância para nortear políticas de promoção, prevenção e intervenção em saúde. Objetivo: Estimar a prevalência de sarcopenia em idosos
comunitários do Nordeste brasileiro. Método: Estudo epidemiológico
observacional analítico de corte transversal, no qual foram avaliados 337
idosos, selecionados por conveniência, com idade a partir de 60 anos,
de ambos os sexos. A sarcopenia foi verificada separadamente entre os
sexos seguindo a classificação proposta pelo European Working Group
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), que preconiza avaliação
da massa muscular somada à força de preensão palmar e ao desempenho muscular (velocidade da marcha). Resultados: A média de idade
dos homens foi de 72,49 ± 7,99 anos e das mulheres 70,06 ± 7,06,
sendo a prevalência da sarcopenia 12,3% (intervalo de confiança —
IC95% 6,61–14,48) e 9,8% (IC95% 7,46–19,56), respectivamente, e
a prevalência total 10,7% (IC95% 7,82–14,43). Conclusão: A estimativa de prevalência foi de 10,7% na amostra estudada, não havendo
diferenças entre os sexos.

QUEDAS E CONSEQUÊNCIAS EM IDOSOS BRASILEIROS:
RESULTADOS DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE 2013
Wendel Rodrigo Teixeira Pimentel; Valéria Pagotto; Sheila Rizzato Stopa;
Maria Cristina Corrêa Lopes Hoffmann; Ruth Losada de Menezes

Justificativa e objetivos: As quedas são consideradas problema de saúde
pública, dadas a sua prevalência e consequências para a saúde dos idosos.
Este estudo objetivou estimar a prevalência de quedas, sua associação
com variáveis demográficas e a ocorrência de fratura de quadril após
queda. Método: Estudo descritivo utilizando dados de 23.815 idosos
participantes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), um inquérito de
base populacional transversal realizado em 2013, no Brasil. A variável
dependente queda foi avaliada por meio da pergunta: “Nos últimos 12
meses, o senhor/a senhora teve alguma queda que o/a levou a procurar
o serviço de saúde?”. As variáveis independentes foram sexo, faixa etária e estado civil. As fraturas de fêmur foram avaliadas por autorrelato.
Estimou-se a prevalência de quedas (intervalo de confiança — IC95%).
As diferenças estatísticas foram estimadas pelo teste qui-quadrado, considerando p < 0,01. Resultados: A prevalência de quedas foi de 7,8%
(n = 1.825, IC95% 7,3–8,4), e desse total 8,3% (n = 120; IC95% 6,3 –
11,0) resultou em fratura de quadril. Observou-se que a prevalência foi
maior em mulheres (9,6%), nos idosos com 75 anos ou mais (11,6%) e
entre os separados(as)/desquitados(as) (11,8%).Todas as variáveis independentes apresentaram diferença estatisticamente significante (p < 0,01).
Conclusões: A prevalência de quedas em idosos foi inferior do que a
encontrada em estudos anteriores realizados no Brasil. Esse resultado
pode estar associado à presença de quedas e à necessidade de buscar
um serviço de saúde. Entretanto os fatores associados e a consequência
são semelhantes àqueles já relatados na literatura: sexo feminino, idade
avançada, fraturas de fêmur. As informações de abrangência nacional
trazidas pela PNS podem potencializar ações de prevenção de quedas
em todo o Brasil.

RASTREIO E PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DA FRAGILIDADE
EM IDOSOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE TAGUATINGA (DF)
Larissa de Freitas Oliveira; Ruth Losada de Menezes; Hudson Azevedo Pinheiro;
Elisangela Mateus Sodero; Tatiane R. S. Macedo

Objetivos: Rastrear e estimar a prevalência da síndrome da fragilidade em
idosos (SFI) de uma unidade pública de saúde referência em gerontologia
por meio de dois instrumentos distintos. Método: Trata-se de um estudo
transversal, quantitativo e longitudinal realizado entre setembro/2015 e
fevereiro/2016 com residentes na cidade-satélite de Taguatinga (DF) e

que foram atendidos no ambulatório de gerontologia da Unidade Mista de
Saúde (UMT). Critérios de inclusão: idosos que participaram do acolhimento/da triagem encaminhados à UMT pelas unidades básicas de saúde
(UBS). Critérios de exclusão: doenças neurológicas (sequelas de acidente
vascular cerebral — AVC, Parkinson), transtornos cognitivos, mesmo os
leves, avaliados por meio do miniexame do estado mental (MEEM), além
de amputações. Foram utilizados dois instrumentos distintos: os critérios
de Fried adotados pelo estudo Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA) e
a escala de fragilidade de Edmonton (EFE). Calculou-se a razão de prevalência para a SFI para cada um dos instrumentos por meio do software IBM
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20. Resultados:
A amostra foi composta por 165 idosos, dos quais 143 mulheres (81%), em
sua grande maioria viúva e de baixa renda. Quando se levaram em consideração os critérios de Fried, observou-se que 40% das idosas foram vistas
como não frágeis, 33% como pré-frágeis e 26% frágeis. Quando se utilizaram
os critérios da EFE, notou-se 33,5% não frágeis, 18% aparentemente vulneráveis, e 48,5% apresentavam algum componente de fragilidade. Conclusão:
Verificou-se, dos idosos avaliados na UMT, divergência quanto à prevalência
da síndrome de fragilidade do idoso de 26%, quando empregados critérios
de Fried, e 48,5% com critérios de Edmonton, sugerindo que esses últimos
critérios são mais abrangentes, identificando não somente questões biológicas, mas também questões psicológicas e sociais.

REDUÇÃO DO NÍVEL DE ANSIEDADE EM IDOSAS COM
SÍNDROME DA BEXIGA HIPERATIVA APÓS FISIOTERAPIA
Albênica Paulino dos Santos Bontempo; Aline Teixeira Alves;
Raquel Henriques Jacomo; Patrícia Azevedo Garcia; Thamires Lopes Botelho;
Ruth Losada de Menezes

Justificativa: Estudos demonstram relação entre ansiedade e bexiga
hiperativa (BH), porém não há estudos que comprovam alteração
nos níveis de ansiedade após tratamento para a síndrome da bexiga
hiperativa (SBH). Objetivo: Investigar se há alteração nos níveis de
ansiedade após eletroestimulação do nervo tibial em idosas com SBH.
Método: Estudo prospectivo, randomizado, com 72 idosas com SBH,
sendo 34 do grupo controle, sem intervenção (69,79 ± 7,27 anos), e 38
do grupo de estudo (67,32 ± 5,34 anos). Foram excluídas idosas com
alterações neurológicas e/ou infecção urinária. Foram utilizados dois
instrumentos: International Consultation on Incontinence Questionnaire
Overactive Bladder (ICIQ-OAB), que avalia o impacto dos sintomas da
BH na qualidade de vida (pontuação de 0 – 16); e escala de ansiedade
de Beck, que avalia o nível de ansiedade: 0 – 7) mínima; 8 – 15) leve;
16 – 25) moderada; 26 – 63) grave. O grupo de estudo passou por oito
sessões de eletroestimulação em nervo tibial, 30 minutos, duas vezes
por semana, com parâmetros de frequência 10 Hz, largura de pulso
200 µs, intensidade em limiar sensitivo. Foi feita análise de variância
(ANOVA) dos resultados. Resultados: Ambos os grupos apresentaram
redução do nível de ansiedade. O grupo estudo passou de 15,63 ± 8,69
para 12,84 ± 8,70, e o grupo controle, de 18,79 ± 10,86 para 14,27 ±
7,75. O impacto dos sintomas de BH na qualidade de vida diminuiu
de 8,0 ± 3,2 para 3,0 ± 2,3, p = 0,00 no grupo estudo e permaneceu
sem alterações no grupo controle (9,0 ± 3,2). Conclusão: A eletroestimulação em nervo tibial reduziu o impacto dos sintomas de BH na
qualidade de vida e o nível de ansiedade de idosas.

SARCOPENIA, MOBILIDADE, EQUILÍBRIO, DOR E ATIVIDADE
FÍSICA: DADOS DO BACE-BRASIL
Leani Souza Maximo Pereira; Lygia Paccini Lustosa;
Amanda Aparecida Oliveira Leopoldino; Thiago de Melo Soares;
Carla Cristina Amaral Tavares; Dayanne Kelly de Jesus Cota Vital

Justificativa: Dor lombar aguda (DLA) é considerada um grave problema de saúde, com repercussões funcionais importantes. Perda de
massa e de força muscular progressiva no envelhecimento pode ser um
dos determinantes da DLA. Objetivo: Verificar associação da mobilidade e do equilíbrio, da dor e do nível de atividade física (AF) em idosas
com DLA, classificadas como não sarcopênicas (INS) e em “risco de
sarcopenia” (IRS). Método: Estudo transversal, subamostra do projeto
multicêntrico Back Complaint in the Elders (BACE) (Comitê de Ética
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em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais — COEP/UFMG
n.º 0100.0.203.000-11). Participaram mulheres (≥ 65 anos) com relato de
novo episódio de DLA nas últimas seis semanas. Excluíram-se as pacientes com alterações cognitivas, deficiência motora, visual ou auditiva grave
e aquelas incapazes de realizar os testes. Identificaram-se INS e IRS,
de acordo com o Consenso Europeu de Sarcopenia. Todas responderam
ao Active Australian Questionnaire (nível de AF), à escala visual análoga
de dor (intensidade da dor) e ao teste Timed Up and Go (mobilidade e
equilíbrio — TUG). Análise estatística pelo coeficiente de Spearman
(p < 0,05). Resultados: Participaram 322 idosas (71,7 ± 5,2 anos), 173
IRS e 149 INS. Nas IRS houve associação inversa, moderada, significativa do TUG e VM (correlação de Spearman — rho = -0,56; p = 0,001);
fraca e positiva do TUG e dor (rho = 0,26; p = 0,001); e TUG e AF (rho
= 0,24; p = 0,002). Nas INS houve associação inversa, moderada, significativa do TUG e VM (rho = -0,50; p = 0,001). Demais associações
não significativas (p > 0,05). Conclusão: A mobilidade, o equilíbrio e a
velocidade de marcha estão interrelacionados tanto em INS como em
IRS. A dor e o nível de atividade física influenciaram IRS.

SENSIBILIDADE DO SPPB PARA IDENTIFICAR SARCOPENIA EM
COMPARAÇÃO A DOIS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
Patricia Parreira Batista; Giane Amorim Ribeiro-Samora; Kellen Cristina Chaves de
Almeida; Aline Alvim Scianni; Leani Souza Máximo Pereira; Lygia Paccini Lustosa

Justificativa: Ainda não existe consenso sobre definição e diagnóstico da
sarcopenia. Especialistas do European Working Group on Sarcopenia in
Older People (EWGSOP) e do Projeto Sarcopenia da Foundation for the
National Institutes of Health (FNIH) propuseram critérios operacionais
para a sua identificação. Ambos necessitam de instrumentos complexos e
de difícil acesso. O short physical performance battery (SPBB) é um teste
funcional e de fácil execução. Objetivo: Avaliar a sensibilidade do SPPB
para identificar sarcopenia utilizando os critérios operacionais propostos
pelo EWGSOP e pela FNIH. Método: Mulheres (65 anos ou mais),
“em risco de sarcopenia” (EWGSOP), sedentárias (três meses ou mais),
comunitárias e sem distinção de raça e/ou classe social. Excluíram-se
aquelas com déficit cognitivo (miniexame do estado mental), doenças
ou sequelas neurológicas e/ou reumatológicas autorrelatadas, marcha
dependente, dor aguda e histórico de artroplastia. Todas responderam a
questionário socioclínico e demográfico, realizaram o teste de velocidade
de marcha, o SPPB, a força de preensão palmar (FPP) e a densitometria
de dupla emissão de raio x (DXA). Análise estatística pela área sob a
curva receiver operating characteristics (ROC). Resultados: Participaram
101 idosas (76 ± 6,65 anos). Velocidade média de 0,77 ± 0,16 m/s, FPP
de 17,03 ± 4,48 kg/f, média de índice de massa corpórea (IMC) de
26,36 ± 5,78 kg/m2. O valor da área abaixo da curva ROC para acurácia diagnóstica do SPBB para o diagnóstico de sarcopenia de acordo
com o EWGSOP foi de 0,585 (p = 0,156) e norteado pela FNIH foi
de 0,583 (p = 0,248). Conclusão: O SPBB não foi capaz de identificar
sarcopenia quando comparado aos critérios diagnósticos propostos pelo
EWGSOP e pela FNIH em idosas em risco de sarcopenia.

SIMETRIA DA VELOCIDADE DE MARCHA COMO FATOR
AMENIZADOR DO RISCO DE QUEDAS EM MULHERES SAUDÁVEIS
Guilherme Augusto Santos; Alinete de Paula Gonçalves; Raiane Pereira Reis;
Ruth Losada de Menezes; Flávia Martins Gervásio

Justificativa e objetivo: As alterações de marcha no envelhecimento
geram mudanças de equilíbrio. As diferenças de controle neuromusculoesquelético entre os membros inferiores geram assimetrias que podem
influenciar na ocorrência de quedas. Verificou-se a simetria dos hemicorpos direito e esquerdo em idosas comunitárias em relação aos parâmetros
lineares de marcha. Método: Estudo prospectivo, transversal, realizado
no Laboratório de Movimento (LAMOV ) da Universidade Estadual de
Goiás (UEG), Goiânia (GO). Foram utilizados o software Vicon Peak®
9.2, seis câmeras de infravermelho, duas câmeras de vídeo VHS (VCHS)
e duas plataformas de força AMTI® para análise tridimensional da marcha. Para obtenção do índice de simetria (IS), considerou-se a fórmula:
IS = (variável do membro inferior direito — VD – variável do membro
esquerdo — VE)/(0,5 × (VD + VE) × 100. A análise de correlação de
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Spearman considerou nível de significância de p = 0,05. Resultados:
Amostra composta por dois grupos: idosas saudáveis (n = 11), idade média
de 62,82 anos (± 2,23) e índice de massa corpórea (IMC) de 24,24 kg/m²
(± 3,54); e exames de marcha de um grupo jovem (n = 10), idade média
de 24,80 anos (± 2,66) e IMC de 20,98 kg/m² (± 2,12), selecionados de
forma randomizada no banco de dados do LAMOV. Notou-se que o IS
do comprimento da passada, o comprimento e período do passo demostraram grande relação: r = 0,650 e p = 0,042, r = 0,639 e p = 0,047, r =
0,722 e p = 0,018, respectivamente, com a velocidade média de marcha.
Conclusões: Observando a influência da velocidade média de marcha
como fator de grande interferência na assimetria de variáveis espaçotemporais de marcha, a sua redução é uma estratégia a fim de garantir
maior simetria na locomoção e, com isso, maior coordenação e equilíbrio, evitando a insuficiência desses fatores, levando ao episódio queda.

SNP DO GENE HNF1B (RS4430796)
ASSOCIADO A DIABETES MELLITUS TIPO 2
Clayton Franco Moraes; Otávio de Tolêdo Nóbrega; Wilcelly Machado da Silva;
Cláudio Córdova; Lucy Gomes; Audrey C. Tonet-Furioso

Justificativa e objetivos: Genome-wide association studies (GWAS) recentes
identificaram polimorfismos de nucleotídeo simples (SNPs) associados
ao diabetes mellitus tipo 2 (T2DM). Entre eles, sobre o gene HNF1B
(fator nuclear 1B de hepatócitos), fator de transcrição expresso em tecidos
como fígado, rins, trato genital e pâncreas. Buscou-se investigar assim a
associação das variantes alélicas produzidas pelo polimorfismo rs4430796
(A/G) de HNF1b com parâmetros clínicos, bioquímicos e inflamatórios em pacientes idosos. Método: Levantamento transversal com 184
pacientes com 60 anos de idade ou mais quanto ao perfil antropométrico, pressórico, glicêmico, lipêmico, hormonal, renal e hepático. Alelos
foram determinados por amplificação do sítio polimórfico pela reação em
cadeia da polimerase em tempo real, por sistema TaqMan. Resultados:
Entre as variáveis analisadas perante os genótipos, houve diferença estatisticamente significativa na frequência de pacientes diabéticos: 30,8%
dos homozigotos A possuíam essa condição em comparação com a frequência de 12,2% entre homozigotos G. Conclusão: Esses resultados
corroboram com achados de possível caráter protetor do genótipo GG
para o desenvolvimento da T2DM em indivíduos idosos.

VALIDAÇÃO DA ESCALA DE DEPRESSÃO CES-D EM UMA
AMOSTRA DE IDOSAS COM DOR LOMBAR AGUDA
Leani Souza Maximo Pereira; Bárbara Zille de Queiroz; Juliano Bergamaschine Mata Diz;
Bruno de Souza Moreira; Amanda Aparecida Oliveira Leopoldino; Daniele Sirineu Pereira

Justificativa: A escala de depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos
(CES-D) é frequentemente utilizada em idosos com dor por abarcar
manifestações somáticas no rastreio de sintomas depressivos, embora
não haja na literatura um ponto de corte específico para esses idosos.
Objetivo: Validar a CES-D de 20 itens em uma amostra de idosas com
dor lombar (DL) aguda. Método: Estudo transversal (Comitê de Ética
em Pesquisa — COEP nº 0100.0.203.000-11) por intermédio de uma
amostra de 151 idosas comunitárias (≥ 65 anos) que apresentaram um
novo episódio agudo de DL. Um episódio era considerado novo se a pessoa não tivesse procurado um profissional de saúde por motivo de DL
nos últimos seis meses e a DL presente no momento da avaliação estivesse em curso havia no máximo seis semanas. Foram excluídas idosas
com alterações cognitivas, visuais, auditivas, neoplasias e outras doenças
agudizadas e em uso de medicamentos imunossupressores. O ponto de
corte para a CES-D foi obtido por meio da curva característica de operação do receptor (ROC), mediante a escala de depressão geriátrica de
15 itens (ponto de corte > 6), como padrão ouro. Resultados: A média
de idade da amostra foi de 70,6 ± 5,5 anos. A área abaixo da curva foi de
0,839 (intervalo de confiança — IC95% 0,770–0,894; p = 18) foi o que
apresentou melhor acurácia para o rastreio dos sintomas depressivos em
idosas com DL aguda, com valores de sensibilidade e especificidade de 82,5
e 73,4%, respectivamente. Conclusão: A CES-D mostrou-se adequada
para avaliar sintomas depressivos em idosas com DL aguda, com índices
satisfatórios de sensibilidade e especificidade para o ponto de corte obtido.

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 10, Suppl. 1, p.16-27

ACURÁCIA DE SEIS FERRAMENTAS CLÍNICO-FUNCIONAIS
PARA IDENTIFICAR QUEDAS EM IDOSAS COM OSTEOPOROSE
Patrícia Azevedo Garcia; João Marcos Domingues Dias; Rosangela Correa Dias;
Silvia Lanziotti Azevedo da Silva

Justificativa e objetivo: As quedas são eventos multifatoriais de alta prevalência em idosas com osteoporose e caracterizam uma das grandes síndromes
geriátricas preveníveis. A triagem de idosos em risco de cair para direcioná-los para intervenções permanece desafiadora. Objetivou-se determinar
a acurácia de seis ferramentas clínico-funcionais para identificar o risco de
quedas e de quedas recorrentes em idosas comunitárias com baixa densidade mineral óssea (DMO). Método: Estudo observacional, longitudinal
e analítico. A amostra incluiu 116 idosas avaliadas na linha de base utilizando as seguintes ferramentas (pontos de corte): autorrelato de quedas
(≥ 1 queda) e de quedas recorrentes (≥ 2 quedas), teste Timed Up and Go
(> 10 segundos), falls risk (oscilação > 3,4 ou 3,5 graus), QuickScreen (≥ 4
fatores de risco), Falls Efficacy Scale–International (≥ 23 ou 31 pontos) e
fenótipo de fragilidade (≥ 1 critério). A incidência de quedas (≥ 1 queda) e
de quedas recorrentes (≥ 2 quedas) na amostra durante um ano configurou
o padrão de referência. Resultados: Ao longo dos 12 meses de acompanhamento, a incidência de pelo menos uma queda na amostra foi de 55,2%
(64 idosas). Observou-se incidência de quedas únicas em 34,5% (40) e de
quedas recorrentes em 20,7% (24) idosas. O QuickScreen identificou caidores (AUC = 0,614; intervalo de confiança 95% — IC95% 0,512 – 0,716;
p = 0,035). O autorrelato de queda (AUC = 0,635; IC95% 0,501 – 0,770;
p = 0,042) e o falls risk (AUC = 0,669; IC95% 0,552 – 0,786; p = 0,011)
identificaram caidores recorrentes. Conclusões: No cenário clínico e científico, o risco de quedas em idosas com baixa DMO pode ser reconhecido por
meio das ferramentas falls risk, autorrelato de quedas prévias e QuickScreen.

ADAPTAÇÃO DO INSTRUMENTO GERIATRIC INSTITUTIONAL
ASSESSMENT PROFILE (GIAP) PARA O CONTEXTO
CULTURAL BRASILEIRO
Sonia Maria Soares; Magda Carla de Oliveira Souza e Silva

Justificativa: Diante do envelhecimento populacional, o Nurses Improving
Care for Healthsystem Elders (NICHE) desenvolveu o Geriatric Institutional
Assessment Profile (GIAP), que permite ao profissional identificar o conhecimento
das políticas institucionais, os obstáculos institucionais que comprometem o
alcance da melhor prática, entre outros. Objetivo: Desenvolver adaptação
cultural do GIAP à realidade de enfermeiros responsáveis pelo cuidado ao
idoso na instituição hospitalar no contexto brasileiro. Método: O processo
de adaptação cultural do GIAP seguiu orientações de Beaton e colaboradores
compreendendo quatro das seis etapas propostas. Realizaram-se as etapas de
tradução do instrumento para o português, a síntese das traduções, a retrotradução da versão síntese, a síntese das retrotraduções, a avaliação por um
comitê de especialistas e a retrotradução da versão adaptada. Resultados: Dois
tradutores fizeram a tradução do GIAP independentemente, originando as
traduções T1 e T2, submetidas a análise e síntese, sendo criada a versão T12.
Após avaliação pelo Comitê de Juízes, chegou-se à versão síntese T17 com
índice de validade de conteúdo (IVC) geral de 93,86 de concordância. Validade
de face pelos especialistas da versão retrotraduzida mostrou que o instrumento
atendeu aos objetivos propostos (IVC = 100%), possui adequada estrutura e
apresentação (IVC = 94%) e é relevante para o tema estudado (IVC = 100%).
Conclusão: Fazem-se necessárias análises futuras da aceitabilidade do instrumento e da avaliação das suas propriedades psicométricas. A implementação na
prática institucional do GIAP poderá fornecer às lideranças um instrumento
para avaliar o apoio organizacional para a prática de enfermagem geriátrica.

ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DA MARCHA DETECTA RISCO
PRECOCE DE QUEDA EM MULHERES SAUDÁVEIS COM 50
ANOS OU MAIS
Guilherme Augusto Santos; Flávia Martins Gervásio; Darlan Martins Ribeiro;
Ruth Losada de Menezes

Justificativa e objetivo: Objetivou-se determinar, entre as medidas temporoespaciais da marcha, aquelas indicativas de quedas. Participaram do
estudo 35 mulheres saudáveis (idades entre 20 e 67 anos) e sem histórico de
quedas no ano da avaliação. Método: Realizou-se análise computadorizada

tridimensional da marcha e obtiveram-se cinco medidas temporoespaciais de cada participante, dos membros inferiores direito (D) e esquerdo
(E). Resultados: A análise inferencial, comparando-se mulheres jovens
(20–39 anos) e idosas (50–67 anos), demonstrou diferenças estatísticas
significativas para comprimento da passada D (p = 0,003) e E (p = 0,002);
passo D (p = 0,008) e E (p = 0,001); período do apoio E (p = 0,008); período
do passo D (p = 0,049); duplo suporte E (p = 0,003); largura da base E
(p = 0,005); resposta à carga E (p = 0,001); pré-balanço D (p = 0,001) e
E (p = 0,001); bem como para as seguintes medidas em percentil do ciclo
de marcha: apoio E (p = 0,001); balanço E (p = 0,001); simples suporte E
(p = 0,025); resposta à carga E (p = 0,00); pré-balanço E (p = 0,001) e pré-balanço D (p = 0,014). A regressão linear mostrou que a variação da idade
modifica em média 18% as medidas de comprimento do passo e da passada
e em 20% a velocidade da marcha. Conclusões: De acordo com os resultados
alcançados, com o avanço da idade as medidas de funcionalidade diminuem
e, consequentemente, as medidas de estabilidade, como duração dos períodos de apoio, duplo suporte e pré-balanço, aumentam. Essas modificações
são indicativas de risco de queda dos 50 anos de idade em diante. Os achados ampliam os conhecimentos sobre medidas que apresentam alteração de
marcha em uma faixa etária ainda não considerada de risco.

DECLÍNIO COGNITIVO E FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Raquel Rousselet Farias; Irenio Gomes da Silva Filho; Thais de Lima Resende;
Chandra da Silveira Langoni

Justificativa: O declínio cognitivo (DC) afeta negativamente a saúde, a
qualidade de vida e o funcionamento emocional e comportamental dos
indivíduos. Considerando a sua taxa de conversão para a demência em idosos, torna-se necessário identificá-lo e identificar os seus fatores de risco,
para buscar estratégias e ações de promoção e proteção à saúde. Objetivo:
Em idosos da Estratégia Saúde da Família de Porto Alegre (ESF/POA)
(RS), determinar a prevalência de DC e sua relação com imagem corporal, polifarmácia, cognição, funcionalidade, quedas, atividade física e perda
urinária. Método: Estudo transversal analítico e prospectivo desenvolvido com amostra aleatória (30 unidades da ESF/POA). Foram coletados
dados sociodemográficos, antropométricos e de saúde. Foram aplicados:
miniexame do estado mental, questionário Minessota de atividades físicas e
de lazer, escala de silhuetas de Stunkard (imagem corporal) e testes funcionais (senta/levanta, força de preensão manual e velocidade de caminhada).
Resultados: Participaram 560 idosos (68,8 ± 7,1 anos; mulheres = 64,6%),
dos quais 29,8% apresentaram DC (mulheres = 76%). Os fatores associados ao DC foram: sexo feminino; idade acima de 70 anos; analfabetismo;
menor velocidade de caminhada; menor escore no teste senta/levanta; relato
de perda urinária; e três ou mais quedas no último ano. Os fatores de risco
para DC foram (regressão logística binária): sexo feminino (odds ratio —
OR = 3,110), perda urinária (OR = 1,366) e faixas etárias de 70 a 79 anos
(OR = 1,307) e de 80 anos ou mais (OR = 1,544). Conclusão: Com alta
prevalência nessa amostra de idosos, o DC foi associado ao sexo feminino,
ao avanço da idade e à maior fragilidade física e social.

FATORES ASSOCIADOS AO ÂNGULO DE FASE EM
IDOSOS BRASILEIROS INSTITUCIONALIZADOS
Andrêa Jacqueline Fortes Ferreira; Michaela Eickemberg;
Juliana Campos Cardoso Silva; Anna Karla Roriz; Tatiane Melo; Lilian Barbosa Ramos

Justificativa e objetivo: O ângulo de fase tem sido proposto como biomarcador de estado de saúde em idosos, especialmente por refletir o
estado funcional e nutricional. Sua conhecida capacidade de refletir
alterações nas propriedades elétricas dos tecidos corporais e mudanças
na integridade e permeabilidade das membranas celulares tem tornado
esse indicador sugestivo para uso clínico/ambulatorial. Assim, este estudo
visou avaliar o ângulo de fase e fatores associados aos seus valores em idosos institucionalizados brasileiros. Método: Estudo transversal realizado
com 213 indivíduos com idade ≥ 60 anos, de ambos os sexos, residentes
em instituições de longa permanência para idosos em Salvador, Bahia.
Determinou-se o ângulo de fase por meio da fórmula: reatância/resistência × 180º/π, após aplicação pelo exame da impedância bioelétrica.
Informações sobre sexo, idade, raça/cor e tempo de institucionalização
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foram obtidos mediante questionário padronizado. Índice de massa corpórea (IMC) foi utilizado para avaliar o estado nutricional antropométrico
e o índice musculoesquelético para estimar reserva de massa muscular
esquelética. Para examinar os fatores relacionados ao ângulo de fase,
empregou-se regressão de Poisson com variância robusta. Resultados:
Metade dos idosos (50,7%) apresentou valores de ângulo de fase abaixo
da normalidade, com maior prevalência entre o sexo feminino (60,9%).
No modelo final, baixos valores de ângulo de fase foram associados
com sexo (razão de prevalência — RP = 2,08; intervalo de confiança —
IC95% 1,06 – 4,07), longevidade (RP = 1,92; IC95% 1,04 – 3,52) e
sarcopenia severa (RP = 1,26; IC95% 1,05 – 1,50). Conclusão: Ressalta-se
o papel do ângulo de fase (AF) como um importante indicador de rastreio de deficiência de massa muscular esquelética em idosos.

MARCADORES DO ESTADO NUTRICIONAL E MORTALIDADE
EM IDOSOS: O PAPEL DA ANEMIA E DA HIPOALBUMINEMIA
Ligiana Pires Corona; Yeda Aparecida de Oliveira Duarte; Maria Lucia Lebrão

Justificativa e objetivo: A anemia é uma condição comum na população
idosa e costuma estar associada à desnutrição, com grande impacto em
desfechos negativos, como a mortalidade. Assim, o objetivo deste estudo
foi avaliar o impacto da anemia e da hipoalbuminemia na sobrevida de
idosos de São Paulo em cinco anos. Método: Em 2010 foram entrevistados
1.345 idosos participantes na terceira coleta do Estudo Saúde, Bem-estar
e Envelhecimento (SABE). Em 2015, esses indivíduos foram contatados
para a quarta coleta do estudo. Para esta análise, foram excluídos idosos
com data de óbito desconhecida (n = 2), ou sem dados de exames bioquímicos (amostra final = 1.254 idosos). Analisou-se o tempo de sobrevida no
período de cinco anos de acordo com presença de anemia (hemoglobina
sanguínea: homens < 13 g/dL e mulheres < 12 g/dL) e hipoalbuminemia (albumina sérica < 3,5 g/dL) em 2010. Calcularam-se as funções
de sobrevida de Kaplan-Meier, e utilizou-se regressão de Cox para as
associações entre mortalidade, anemia e hipoalbuminemia. Resultados:
Entre os 1.254 idosos, 12,3% foram a óbito no período, com incidência
de 124,3/1.000 pessoas/ano em anêmicos, 116/1.000 pessoas/ano em
hipoalbuminêmicos e 222,8/1.000 pessoas/ano em idosos com ambas
as condições. Na análise de Cox (ajustada por doenças crônicas, cognição, idade e sexo), anemia e hipoalbuminemia isoladas mostraram risco
similar associado ao óbito (hazard ratio — HR = 2,56 e 2,19, respectivamente), mas a combinação das duas apontou efeito aditivo (HR = 4,94;
p < 0,001). Conclusões: Anemia e hipoalbuminemia podem ser consideradas importantes marcadores para idosos com maior risco de óbito
em cinco anos e apresentam efeito aditivo sobre a mortalidade, devendo
fazer parte da avaliação dos idosos na prática clínica em geral.

OBESIDADE SARCOPÊNICA E ASSOCIAÇÃO COM
MARCADORES BIOQUÍMICOS, MORBIDADE E
FUNCIONALIDADE: FIBRA-RJ
Glaucia Cristina de Campos; Virgílio Garcia; Joice Brasil; Maria Angélica Sanchez;
Roberto Alves Lourenço; Claudia Souza Lopes

Justificativa: Nos últimos anos, a obesidade e a sarcopenia têm se destacado como epidemias mundiais, e o efeito sinérgico e isolado desses
dois fenótipos da composição corporal tem impacto na qualidade de vida.
Objetivo: Avaliar as prevalências de obesidade sarcopênica, obesidade
e sua possível associação com funcionalidade, marcadores bioquímicos
e morbidades em idosos. Método: Estudo seccional denominado de
Fragilidade em Idosos Brasileiros, realizado com 270 idosos residentes na zona norte do Rio de Janeiro em 2012 e 2013. Foram realizadas
entrevistas domiciliares e coletadas informações relativas às variáveis
socioeconômicas e demográficas, estilo de vida, morbidades, marcadores bioquímicos e funcionais e composição corporal pela absorciometria
com dupla emissão (DXA). Os sarcopênicos foram definidos por meio
do índice de massa muscular com os pontos de corte < 7,26 kg/m² para
os homens e < 5,45 kg/m² no caso das mulheres e para obesidade pelo
percentual de gordura (≥ 38% para as mulheres e ≥ 27% para os homens).
As análises multivariadas foram conduzidas por intermédio do modelo
de regressão multinomial com seus intervalos de confiança de 95%,
tendo como desfecho obesidade sarcopênica e obesidade. Resultados:
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As prevalências de obesidade sarcopênica (29,3%) e obesidade (44,15%)
foram elevadas. As seguintes variáveis apontaram associação estatisticamente significante com obesidade sarcopênica e obesidade: velocidade
de marcha reduzida, referir-se ter artrose e apresentar glicemia elevada.
Conclusões: As altas prevalências desses dois fenótipos da composição
corporal são preocupantes, uma vez que idosos obesos podem se tornar obesos sarcopênicos. A intervenção e prevenção nesses fatores de
risco modificáveis podem auxiliar na prevenção da obesidade e da obesidade sarcopênica.

OBESIDADE, DINAPENIA E OBESIDADE DINAPÊNICA COMO
FATORES ASSOCIADOS A QUEDAS EM IDOSOS: ESTUDO SABE
Roberta de Oliveira Máximo; Jair Licio Ferreira Santos; Yeda Aparecida Oliveira Duarte;
Maria Lucia Lebrao; Tiago da Silva Alexandre

Justificativa: A obesidade abdominal dinapênica vem sendo associada a desfechos negativos em idosos, entretanto há poucas evidências de sua relação com
quedas únicas ou recorrentes. Objetivo: Analisar a associação entre obesidade
abdominal, dinapenia e obesidade abdominal dinapênica com a ocorrência
de queda única e queda recorrente em idosos residentes no município de São
Paulo (SP), assim como o tamanho do efeito de tais associações. Método:
Trata-se de um estudo transversal com 1.063 indivíduos de 60 anos ou mais
provenientes da terceira onda do Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento
(SABE). Obesidade abdominal foi definida como circunferência de cintura 102 cm para homens e 88 cm para mulheres, dinapenia como força de
preensão manual. Resultados: A obesidade abdominal (redução do risco
relativo — RRR = 1,68; intervalo de confiança — IC95% 1,09 – 2,57), a dinapenia (RRR = 1,82; IC95% 1,04 – 3,19) e a obesidade abdominal dinapênica
(RRR = 2,10; IC95% 1,18 – 3,75) foram associadas à queda única, entretanto o tamanho do efeito da associação foi maior com obesidade abdominal
dinapênica do que com as duas condições isoladas. A dinapenia (RRR = 2.48;
IC95% = 1,25–4,94) foi relacionada a quedas recorrentes. Conclusão: A obesidade abdominal dinapênica aumenta a chance de queda única, enquanto a
dinapenia eleva a chance de quedas recorrentes.

PROMOÇÃO DA SAÚDE A IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS:
A VISÃO DE GESTORES E PROFISSIONAIS
Karla Geovani Silva Marcelino; Natália de Cássia Horta;
Tatiana Teixeira Barral de Lacerda; Marina Celly Martins Ribeiro de Souza;
Cristiane Delesporte Pereira Mattioli; Quésia Nayrane Ferreira

Justificativa e objetivo: A promoção da saúde configura-se como estratégia fundamental para qualidade de vida dos idosos institucionalizados.
Este trabalho teve o objetivo de discutir diferentes proposições para
promoção da saúde dos idosos institucionalizados. Método: Pesquisa
descritivo-exploratória realizada em instituições de longa permanência
para idosos (ILPI) da região metropolitana de Belo Horizonte (MG).
Os achados referem-se ao grupo de discussão realizado no primeiro
seminário da pesquisa em que participaram cerca de 190 gestores/referências de políticas à pessoa idosa e de ILPI, profissionais da área de
políticas sociais e saúde e interessados na temática de cuidado ao idoso,
em fevereiro de 2016. Resultados: Foram realizados 10 grupos de discussão com participação aproximada de 20 pessoas em cada grupo. Com
base nas questões “O que você pensa sobre a promoção da saúde do idoso
institucionalizado?” e “Quais os dificultadores para a efetivação dessas
ações/propostas?”, os participantes apresentaram as lacunas existentes
nesse processo, como: capacitação dos profissionais, estigma da instituição, humanização e propostas de promover autonomia e independência
dos idosos nas atividades de vida diária, maior envolvimento dos idosos
na construção das rotinas da instituição e respeitar e valorizar desejos,
individualidade e escolhas. Os participantes demonstraram que a promoção da saúde na ILPI tem relação direta com o empoderamento dos
idosos para a perspectiva particular e coletiva da instituição. Conclusões:
As proposições dos participantes apontam a necessidade de transcender a visão de fragilidade e dependência, historicamente atribuída às
ILPI com rotinas padronizadas, e de construir estratégias participativas
e empoderadoras dos idosos, valorizando potencialidades e ressignificando esse espaço como promotor da saúde.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E A INTERSETORIALIDADE NA
ATENÇÃO AO IDOSO
Tatiana Teixeira Barral de Lacerda; Bárbara Jacome Barcelos;
Cristiane Delesporte Pereira Mattioli; Marta Auxiliadora Scarlatell;
Maria da Consolação Magalhães Cunha; Tatiana Resende Prado Rangel de Oliveira

Justificativa e objetivo: A longevidade é considerada uma conquista da humanidade, e as estatísticas mundiais apontam para uma inversão da pirâmide
etária em 2050. Esse acontecimento trará novas demandas para os setores de
saúde e desenvolvimento social, as quais apontam, por sua vez, para a necessidade de mudanças nas estruturas dos serviços, nos programas de saúde e
na formação dos profissionais. Buscou-se analisar a relação entre promoção da saúde na rede de cuidados e a perspectiva intersetorial na atenção ao
idoso. Método: Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória realizada
na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O instrumento

de coleta utilizado foi uma entrevista com roteiro semiestruturado cujos
sujeitos foram os gestores das secretarias de Saúde e de Desenvolvimento
Social de dez municípios. Resultados: A análise das entrevistas permitiu a
construção de três categorias: políticas e rede de atenção ao idoso; articulação
da promoção da saúde; intersetorialidade. Delas, emergiram subcategorias
fundamentais para análise detalhada, como desconhecimento das políticas,
da estrutura e dos direitos do idoso, demora na implantação das políticas,
ausência de documentos que norteiam a atenção, visão equivocada da promoção da saúde, dificuldade na intersetorialidade, facilitadores do processo e
perspectivas. Constataram-se avanços na construção da atenção, porém existe
ainda um longo caminho para que as práticas em programas de promoção da
saúde do idoso incorporem os progressos teóricos e as propostas já existentes.
Conclusões: Concerne a esses municípios melhor articulação e implementação das políticas integrais e intersetoriais indispensáveis nesse processo.
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