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om o progressivo
aumento da expectativa
de vida, as pessoas estão
vivendo mais tempo no que se
convencionou chamar de terceira
– e até quarta – idade. Com isso,
precisarão naturalmente de
mais assistência médica. Como
não há geriatras suficientes
para essa imensa e crescente
população, os clínicos gerais são
os profissionais que hoje cuidam
de boa parte dessa clientela –
normalmente multissintomática
e multimedicamentosa. O Dr.
Luiz Carlos Ragognete, um dos
mais respeitados e requisitados
médicos generalistas de São
Paulo, que atende com excelência
a muitos idosos, fala aqui desse
cliente muito especial
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Qual é a participação dos
idosos na clientela de um
clínico geral, hoje?

Muito importante. O paciente idoso é
particularmente rigoroso na escolha de
seu médico e, com o passar do tempo,
percebe que determinados clínicos podem administrar sua saúde de um modo
mais prático. Esse profissional concentra
seus problemas clínicos, classificando-os
e cuidando deles, encaminhando o cliente para o especialista somente quando
necessário - e no momento certo.

As pessoas estão vivendo mais mas estão vivendo melhor?
Do ponto de vista de saúde, sim. Têm
mais acesso à tecnologia de ponta e a tratamentos clínicos para situações que antes requeriam procedimentos cirúrgicos
de grande porte – além de medicamentos mais modernos e eficientes, resultando em melhor qualidade de vida.

Em geral, o paciente da terceira
idade já chega com alguma
queixa – ou há também os que
fazem consultas periódicas como
prevenção?
Os dois. Eu diria que, na maioria das
vezes, já chegam com algum problema.
Mas há aqueles que, principalmente
com o suporte de família, estão muito
bem e querem continuar assim. Nesse
caso, as consultas de rotina fazem parte
de uma opção de vida que está dando
certo.

Em termos de patologias, dá
para se fazer um ranking das que
mais levam o paciente idoso ao
médico?
São variadas. O idoso é eclético quanto às várias co-morbidades de que são
acometidos, como diabetes, hipertensão arterial, cardiopatias, Alzheimer
e doenças neurológicas, tais como
Parkinson, além de depressão. Aliás,
essa última é muito frequente.

O idoso de hoje é mais
preocupado com sua saúde
do que no passado? É mais
informado, graças ao “Dr. Google”?
Sim, mas não na mesma proporção dos
jovens. Os que ainda têm interesse por
leitura preferem os meios mais tradi-

cionais – como jornais e revistas – mas
têm sensibilidade intelectual suficiente
para não desprezar a internet.

É fundamental que um paciente da
terceira idade tenha alguma forma
de plano ou seguro saúde, já que
o SUS não oferece condições
mínimas de atendimento a essa
clientela?
É fundamental. Mas, infelizmente, isso
passa para o terreno da utopia. Um
seguro saúde que dê condições minimamente dignas de atendimento a esse
público, seria o ideal – mas somente a
minoria tem. Neste país, é proibitivo
ficar idoso, porque o seguro saúde de
que estamos falando fica tão caro para
esse tipo de paciente que eles desistem
no meio do caminho. Ou se filiam a
um seguro que não é do mesmo padrão. Ou passa a depender dos serviços
públicos. Isso parece ser feito com esse
propósito: quanto mais idoso, mais
caro. Daí eles desistem.

Quedas: um dos maiores riscos do
idoso. É possível tentar prevenir?
Sim. Isso é muito comum – e potencialmente muito grave. Mas os familiares têm condições de perceber precocemente as condições de risco para as
quedas. São riscos, quase sempre, em
suas próprias casas, sobretudo as que

têm escadas. Por isso, há muitas limitações sobre o que é aconselhável ou
não. Por outro lado, não é recomendável que um idoso com dificuldades de
deambular saia sozinho, mesmo que
suas condições cognitivas ainda estejam boas. Em casa, cuidados com os
tapetes que favoreçam quedas: tapetes
de borracha que não deslizem, sobretudo no banheiro, devem ser adotados.
Banho, aliás, sempre com porta aberta.
E isso sem falar naqueles idosos que já
começam a apresentar déficits intelectuais ou são sequelados de moléstias
como AVC ou outro tipo de doenças
neurológias. Para esses, os cuidados
devem ser mais rigorosos.

Diabetes, hipertensão: é possível
chegar aos 70 anos sem ter
alguma dessas doenças crônicas?
Evidentemente, com prevenção. Mas
essas doenças, como sabemos, têm
um caráter hereditário, a exemplo da
hipertensão; e, se isso for transmitido
aos descendentes, filhos ou netos, a
doença pode se manifestar independentemente da prevenção. O diabetes
tipo II, o diabetes do adulto, principalmente após os 40 anos, tem a mesma
característica. Além disso existem os
fatores externos: obesidade, estresse,
tabagismo, excesso de álcool, excesso
de sacarose e carboidratos, sedentaris-
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Em muitos
casos, o
papel da
família é
fundamental
porque só ela
está presente
no dia a dia
do paciente
mo etc – tudo isso pode desencadear
essas doenças, independentemente da hereditariedade. Existem idosos que chegam aos 90 ou mais, sem
nenhuma delas.
O clínico geral pode, em princípio,
detectar sinais precoces de uma
demência só numa conversa
inicial com o paciente?
Sim. Muitas vezes os familiares nem
imaginam que ela existe e saem do
consultório surpresos e chateados com
o diagnóstico do clínico ou do geriatra.
Quanto mais cedo iniciarmos o tratamento, mais retardaremos a evolução
da demência.

Com que frequência o clínico geral
remete o paciente idoso a um
especialista?
Não é com frequência. Mas, em certas
situações, é muito importante que o
clínico tenha discernimento de que o
especialista pode fazer mais do que ele
está fazendo – e aí, sim, encaminhar
o paciente ao especialista. Em algu-
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mas doenças, o encaminhamento é
ainda mais necessário, obrigatório até
– quando a complexidade da doença
não é de sua alçada. Quando o clínico
não reconhece a sua limitação como
generalista, está cometendo um erro,
com a eventualidade de um futuro
dano ao paciente.

O paciente idoso geralmente é
polimedicamentoso. Controlar a
interação entre os vários remédios
tomados por ele é um imperativo?
Isso em geral cabe à família?
É imperativo, muito importante. Quase
sempre o idoso faz uso de muitos medicamentos. Os polimedicamentos sempre requerem muito cuidado, devido
às interações entre eles. Muitas vezes o
clínico/geriatra tem conhecimento de
muitas dessas interações medicamentosas. Mas existem casos que podemos
chamar de situações paradoxais – ou
seja, ocorre uma reação não esperada
e muitas vezes própria do organismo
de cada paciente. Nesses casos, o papel
da família é fundamental porque só ela
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está presente no dia a dia do paciente.
É ainda de se observar que, muitas vezes, podem ocorrer situações iatrogênicas (derivadas do próprio tratamento
médico) – e é obrigação do médico ter
conhecimento desses medicamentos que não podem ser administrados
àquele tipo de paciente. Mas eu diria
que o papel da família é tão importante
em interações medicamentosas quanto
o papel do médico.

O sr. destacaria alguma classe
de medicamentos que tenha
revolucionado a terapia de doenças
frequentes nessa faixa etária?
Sim. Na questão dos doentes com
Alzheimer, Parkinson e doenças
degenerativas no idoso, assim como no
diabetes e cardiopatias, há novos medicamentos, com menos efeitos colaterais, menos iatrogenia e controle mais
eficiente dos resultados. Basta citar o
grupo de anticoagulantes ou os novos
medicamentos para diabéticos do tipo
II e medicamentos para pneumopatas,
como os chamados Beta 2 de longa
duração.q
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Pneumonia
Risco no ponto máximo
C

om o avanço da
idade, a capacidade
imunológica cai e
as doenças se tornam mais
comuns – e, algumas, mais
graves. É o que acontece
no caso da pneumonia em
idosos, mais frequente nesta
época do ano. Como afeta os
pulmões, órgãos fundamentais
à respiração, a moléstia sempre
preocupa.

Os pulmões são soberanos no processo
vital de respiração. Mas o sistema respiratório é formado também pelo nariz,
faringe, laringe, traqueia, brônquios,
bronquíolos e alvéolos. O caminho realizado pelo ar é exatamente esse: ele
entra no organismo pelo nariz, onde
tem a maioria das impurezas filtradas,
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e então chegam aos alvéolos, pequenas
bolsas nas quais ocorre a troca gasosa.
Altamente vascularizadas, estas estruturas distribuem o oxigênio pelo corpo por meio do sangue, e também recebem o gás carbônico liberado pelas
células, eliminando-o pela expiração.
A pneumonia é uma doença que
atinge esses alvéolos. Nas crianças e
idosos, a pneumonia é mais grave e
pode levar mais facilmente ao óbito. A
pneumonia pode ser causada por uma
bactéria, fungo ou ainda por vírus.
Ela ocorre quando um desses agentes,
por meio do ar, penetra no espaço alveolar. Como é um corpo estranho, o
organismo inicia seu combate, provocando então uma reação inflamatória.
Essa reação é a pneumonia. Os casos mais comuns de pneumonia são
causados por bactérias e podem ser
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tratados por antibióticos específicos.
Quando o agente causador é um vírus, o organismo tende a eliminar o
corpo estranho e curar a doença sozinho. Vírus, bactéria ou fungo? Determinar o agente causador da pneumonia é parte importante da cura da
doença. Afinal, apenas dessa forma o
médico poderá oferecer o tratamento
mais adequado ao problema.

Sintomas da doença
Os primeiros sintomas da pneumonia são semelhantes aos de uma gripe:
tosse, febre acima de 38º e secreção
esverdeada ou amarela, que sai pelo
nariz ou boca, falta de ar. Associados a
esses sintomas, no entanto, há diversos
outros sinais. No idoso, também é comum confusão mental. Outro sintoma
característico é a dor torácica. Assim,

“

Os pacientes idosos
com pneumonia são
normalmente internados, pois
o quadro da doença requer
aplicação de antibióticos por
via intravenosa”.

no simples movimento de respiração,
de esvaziar e encher os pulmões, o
paciente sente uma dor semelhante
à queimação ou uma pancada no abdômen. Essa dor ocorre porque os órgãos estão inflamados, tentando combater o agente infeccioso. Há ainda a

possibilidade de suores intensos, especialmente durante o período de sono.

A pneumonia nos
idosos

tabagistas, ou que fumaram durante a
vida, ficam mais suscetíveis ao agravamento da doença.

Cuidado com o frio!

A pneumonia em idosos é uma das
principais causas de internação no SUS.
Ela é também fator frequente de óbito
entre idosos. Mas, nessa população, há
algo que piora o risco: a dificuldade em
descobrir a doença, devido a problemas
já existentes e o uso de remédios múltiplos. Em idosos, a tosse se apresenta
de forma mais seca. Sensação de moleza e fraqueza é igualmente habitual. Os
principais sintomas da pneumonia em
idosos, porém, dizem respeito a alterações comportamentais. O paciente mais
velho tende a desenvolver um discurso
incoerente, confusão mental e perda de
memória. Os pacientes idosos com
pneumonia são normalmente
internados, pois o quadro da
doença requer aplicação de
antibióticos por via intravenosa.

O saber popular, muitas vezes, tem razão. Por isso, quando alguém diz “coloque um casaco, senão você vai pegar
pneumonia!”, é melhor ouvir o conselho. O clima frio pode levar a resfriados
e gripe, que aumentam o risco de ocorrência da inflamação nos pulmões.

Os perigos do arcondicionado
Um fator comum também ao desenvolvimento da pneumonia em idosos ou
outros indivíduos é o ar-condicionado,
que favorece a circulação de agentes infecciosos pelo ar. Também é importante
manter a hidratação do corpo em dia,
bebendo pelo menos dois litros de água
diariamente. Esta prática potencializa a
produção de muco, presente especialmente no nariz, que protege o corpo
contra elementos estranhos que estejam
presentes no ar.

Possíveis complicações
Prevenção da doença
Como o idoso tem ten-

dência a ter o sistema imunológico mais fraco, não é
incomum que tenha complicações da pneumonia.
Uma das mais graves é a
chamada bacteremia, quando as bactérias que afetaram
o pulmão invadem a corrente
sanguínea e são levadas a outros órgãos, produzindo outras
infecções. Outro risco é a ocorrência do abscesso pulmonar, com
bolsas de pus na região. Indivíduos

A prevenção consiste, basicamente, na
manutenção de hábitos saudáveis: da
alimentação à higiene. Outro método
preventivo eficiente é a vacinação anual contra a gripe, que imuniza contra a
pneumonia e vários outros problemas
causados pelo vírus influenza. Já a vacina pneumocócica reduz a possibilidade de contrair a doença pela bactéria Streptococcus pneumoniae. O idoso
que já sofre de doenças respiratórias,
como a asma e rinite, deve ter atenção
redobrada. q
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